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IŠ RUSIJOS PADANGĖS.
Delei -vežėjų štropavimo 

nesenai buvo nagrinėjama 
byla pirmame senato depar
tamente, kurs išdavė, svar
bų vežėjams nusprendimų. 
1907 metais ' Peterburgo 
miesto vrišminkąs-laikė su
stiprintos apsaugos buvo 
pradėjęs štropuot vežėjus 
net 500 rubliais, arba 8 mė
nesiais kalėjiman už nepil
dymų policijos ~ įsakymų. 
Astuoni nukentėję vežėjai 

^pasiskundė senatui paaiš- 
kad pagal įstaty- 

^^^MBįiiašus prasižengimai 
baudžiami štro- 

^^^Mudesniu 50 rub., arba 
l^^Knan nedaugiau 10 die- 
mj^Kenatas sutiko su ve- 
žėjWpasiaiškir imais ir pra
nešu vidaus reikalų minis
terial, kad nepaprastos ap
saugos stovis neduoda tei
sės valdžiai didinti bausmių, 
paskirtų valstijos įstaty
mais.

^Tikrtj^H rusų (juodašim- 
laikraštis “Sviei” de

lei tankių laikraščių štro- 
pavimų, ir konfiskavimų, 
kurie, anot minėto dienraš
čio, pastaruoju laiku virtę 
tikrąją epidemija, neišken
čia neaimanavęs. Nors, sa
ko, su neištikybės epidemi
ja reikių aštriai kariauti, 
tečiau kaip sužinot kame to
ji neištikimybė, kame pik
tas noras, kame piktada
rystė. Ne bausmės, esu, bai
sioj bet baisu, kad grista 
varžymas teisingo laisvo žo
džio. Nebežinai žmogus apie 
kų galima kalbėt, apie kų 
— ne. Spauda, tiesų pasa
kius, randasi beteisiame ir 
pažeminančiame padėjime. 
Liepia jai spėti, katran žan- 
dan suduos — dešiniau, ar 
kairiau. Revoliucijos gaiva
lai džiaugiasi be galo tuo 
■musų kursu. Durnos komi
sija jau priėmus paklausi
mų apie spaudos varžymų. 
Mat, ir patiems juodašim- 
Čiams parupo spaudos var
žymas. O kas-gi kitas var
žo spaudų, jei ne jie patįs?

Stačiatikių cerkvė, rašo 
žinomas juodašimčių publi
cistas Menšikov “Novoje 
/remia,” galutinai suirus. 

Netik didžiaponiai su inteli
gentais, bet ir pirklių luo
mas, kuris ligšiol skaitės di
džiausia cerkvės parama, vi
sai atšalęs prie jos. Puikios 
cerkvės ir taip [vadinami 
soborai kitkart pačių pirk
lių išstatytos — miestuose 
stovi tuščios ir neturi kar
tais stogo sulopyt. Kaimų 
cerkvėse šventadieniais su
sirenka nedaugiau 20 senių. 
Stebuklingosios senovės 
“ikonos” dažnai esti išnie
kinamos. Pagaliau pati sta
čiatikių dvasiškija užsikrė
tus revoliucijos ideomis, 
kaip, duokim, Gaponas, pa
rodo, kad didoka jos dalis 

menkų turi tikėjimų, dva
siškuose stačiatikių semina
rijose dažnai kįla politiški 
maištai. Kas užvis liudniaus, 
kad patįs archire j ai, lauk
dami žvaigždių ir mitrų, 
menkai rūpinasi cerkėvs rei
kalais, pašvęzdami jas biu
rokratijos globai.

Rasi, ir labai prasta su 
Rusijos cerkvėmis, jei taip 
daug aimanuoja ištikimiau
sias cerkvių tarnas.

Vidaus reikalų ministeris 
pranešė nesenai visiems Ry- 
mo-katalikų vyskupams, 
kad jie prižiūrėtų nuo vie
tų atstatytus už valdiškus 
prasižengimus kunigus. Ka
lėjimo bausmes kunigai turi 
atlikt vienuolynuose, ir jie 
turi but uždaryti, kad nie
kas, prie jų negalėtų priei
ti, nei jie patįs niekur ne
išeitų. Apie kiekvienų ku
nigų, uždarytų vienuoly
ne, reikės vyskupui pranešt 
vietiniam gubernatoriui.

Vyskupo Ruškevičiaus by
loje, Varšave paaiškėjo, kad 
Rusijoje kunigai yra činau- 
n inkai. lygus svietiškiems 
činauni ūkams.

Paskelbus Chinuose res
publikų, tuojaus išsiaiškino 
naujos respublikos veluvų 
ir Chinų pasiuntinybėj Pe
terburge. Bet keliomis die
nomis paskiau veluvų nuo 
pasiuntinnybės busto nu
traukė. Veluvų nutraukti 
liepusi Rusijos užsienių mi
nisterija. Ministerija pa
aiškinusi tai tokiuo budu: ji 
netikinti, kad naujos val
džios tvarka Chinuose ilgai 
gyvuotų; be to jaunoji Chi
nų respublika dar nepripa
žinta Rusijos vyriausybės, 
nors Chinų vyriausybė to ir 
reikalavusi; Rusijos vy
riausybė pripažįsianti nau
jų Chinų tvarkų tik tuo
met, kaip ji įsitikinsianti 
jos tvirtumu, ligtol gi Chi
nų pasiuntinys Peterburge, 
Rusijos vyriausybės nuo
mone, esųs dar Chinų cieso
riaus pasiuntiniu; taigi to
dėl ir veluva nepripažįsta
ma už oficialę.

Rusijos vyriausybei res
publikos vardas — tai bai
siausioji šmėkla.

IŠ CHINŲ RESPUBLI
KOS ŽINIOS.

Iš Tientsin Londonan 
pranešama, kad provincijo
je Shen Shi sukėlus maiš
tus prieš republikonus ka
riuomenė ir kad kunigaikš
tis Tuan, kurio sūnūs bu
vęs kadaisiai išrinktas Chi
nų imperijos sosto ihpėdi- 
niu, apsiskelbęs' ciesoriumi 
provincijų Shėn Si ir Kam 
tu. Išleidęs jąjį net kelis 
dekretus ir pasirašęs “cie
soriumi”. Kun. Tūan pa- 
einųs iš Manchu? dinastijos.

Iš įtekino rašoma, . kad 
Chinų jauna respublika

buvo nesavo sūnų,

minose
a- visis-

e£as Tau g 
šventoj ams 
a^re&pnbli- 
ifusių per-

Cantone norėję 
svetimžemįųįty 
kad tuo bilda• -'V?, svetimų viesp^i 
vencijų, bet-w 
neišpildytas,^^ 
timžemiai 
riuomenės. t

ittĮangi -sve- 
g|jami ka- 

tie žmog- 
if" stengėsi 
nedorų tiks-

j Hzpulti ant 
Priemiesčio, 

. prisišaukus 
tįsčių inter- 
j^fenorėjimas

ijonierius 
i vadina- 
iefelleriu, 

It ““žmogžu- 
ii $100.000 už

. Turima viltis, kad viešpa
tystės Chinusž.pripažis res-

žudžiai 
atsiekti sav'd; 
lų.

Chinas '■/ 
Sheng Hung 
mas (’11 i nų 
turėjęs čtių< 
džiams išmoki

tas nelaisve ją? Jau norėta 
bernaitis nužudyti, kad tuo 
tarpu pasiuntinys atgabe
nęs reikalaučiau išpirkimų. 
Tokiuo budš^geibėtas vai
kau. -O

iš ' Shangajaus rašo, kad 
respublikos y^is^ybė. ma
nanti, jogei Gfiiuuose abel- 
ni maištai panai kinti ir vi
sas padėjimas cinus geryn. 
S ve timžemiai ^žvisttr drūčiai 
esu apsaugoti. -

Is Nanking, pranešama, 
kad republikonų kariuome
nei išmokėta; Valgos už du 
mėnesiu ir pieti 
nuošė viešpatį 
ka ramybe? ’

Nankirian ^•utppu laiku 
pribusįųs pri 
Shao Vi, be. ti 
pranešta/ kad 
kos. vyriAusyl 
kelta Pekinas

šiandie atsiradusi labai 
sunkiame padėjime. Kuo
pa finansistų, reprezentuo
jančių keturias viešpatys
tes: Angliju, Ąmęrikų, 
Francija ir Vokietijų, andai 
respublikos premjerui Tang 
Shao Vi norėję išmokėti da
lį paskolos, viso $650.000. 
Iš tos sumos $500.000 pre
mjeras turėjo apversti ka
reivių algoms. Premjeras, 
norėdamas užtraukti pasko
lų ,skolintojams nieko, nesa
kė, kad jis vienu žygiu ir 
kitur ėmęs derėties apie 
paskolų. Taigi tų keturių 
viešpatysčių finansistai, pa
tyrę premiero suktybę, at
sisakė skolinti pinigus ir 
šiandie jaunoji respublika 
nežinia kų turės pradėti. >

Iš Manilos į Tientsin pri
buvęs Suvienytų Valstijų 
šaulių batalijonas, turintis 
444 kareivius ir tenai apsi
stojęs. Cantone sušaudyta 
200 maištininkų.

Iš Svatov rašoma, kad su
kėlusio j i maištus kareiviai, 
susijungę su gyventojų mi
nia, ten sudeginę Vokieti
jos konsuliatų. Svatove 
maištininkų su lojališka ka
riuomene kova vis dar tę

^^..ĮCOF/K^HT 19W. BV

Pulkininkas Roosevelt pradėjo kampanijų.

siasi. ■
Daugiau pustrečio tūks

tančio gyventojų maištinin
kai kareiviai .Cantone išmu
šė ir judėjimai dar. nepasi
baigę. Gubernatorius. Chan 
norėjęs pasitraukti iš .vietos, 
bet vyriausybė jam tas da
ryti neleidžius. Maištinin
kai kareiviai su plėšikais
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publika, kadangi ilgai tę
siantis tasai nepripažinimas 
padarytų jaunai respublikai 
nuostolius, nebūtų galima 
suorganizuoti atsakantis 
kabinetas.

SOCIJALISTIŠKAI VIEŠ
PATYSTEI PROJEKTAS.

Svarbiausiuoju šių dienų 
Francijoje atsitikimu — tai 
platus visos tautos ir laik
rašti jos apkalbėjimas par
lamento atstovo L. Desli- 
nieres projekto, kad Tunise 
(Franeijos kolįonija) inku- 
rus socijalistiškų viešpatys
tę.

Tasai indomus projektas 
išdėstyta išleistoj specialėj 
brošiūroj. Atstovas Desli- 
nieres išveda, kad ligšiolai- 
kinė Tuniso kolionizacija 
franeuzais esanti be pasek
mių. Tenai apgyvendinta 
vos tik 21.000 franeuzų. o 
tos kolionijos užlaikymas 
atsiėjęs jau 800 milijonus 
dolerių. Žemdirbystė tenai 
kuone visiškai, apleista, o 
pramonės nesama jokios, 
nežiūrint, kad tenai anglis 
yra daug‘pigesnė negu vi
same sviete.

Už tokių nelemtų tvarkų 
brošiūros autorius kaltina 
kapitalistiškų surėdymų. Jo 
nuomone, valdžia su 20 mi
lijonų dolerių gali padaryti 
ten pradžių žemdirbystei ir 
visokiai pramonei ir kad 
ųmu laiku toj šalyj viskas 
tik žydėtų. Tečiau tas gali_ 
ma atsiekti tik pasiremiant 
ant socijalistų taisyklių. 

Kad tuo tarpu ten judėti 
privatiniai kapitalai turtin
gais darytų jau ir taip daug 
praturtėjusius žmones, ko- 
lionistai eitų nuolatos bėd- 
nyn, kad tuo tarpu socijalis- 
tiškas surėdymas visus ly
giai padarytų turtingais, 
kadangi visoks iš eksploata
cijų metalų ir kitų pelnas 
butų padalinamas lygiai vi
siems gyventojams. Tuo 
tarpu del išmėginimo jis 
projektuoja nors Qued Se- 
bon apygardų pavesti soci- 
jalistams, o tik paskui ki
tas šalies dalis.

Taigi dabar tasai suma
nytas projektas Francijoje 
plačiai ir apkalbamas. Rasi 
Franeijos vyriausybė ir lei
sis inkalbėti tas visas sva
jones.

ISPANIJA GELBSTI 
MANUELIUI.

Iš Paryžiaus štai kas ra
šoma: Diplomatų rateliuo
se šiandie daug ir plačiai 
kalbama apie sugrųžinima 
Portugalijos sosto ex-kara- 
liui Manueliui ir apie bu
dus, kaip tas tikslas butų 
galima atsiekti. Pasakoja
ma, kad tam- Liausime: Is
panija norinti užimti vy
riausių vietų ir norinti Por
tugalijos respublikų ap
skelbti neištikimąją, kadan
gi jos vyriausybė neišpii- 
džius duotų savo gyvento
jams prižadėjimų. Kitas 
tvirtinimas, rodos, guli kur
kęs arčiau teisybės; būtent 
Ispanija norinti pasisavinti 
nors vienų Portugalijos pro
vincijų ir tuo savo pasielgi
mu sutremti savo šalies re- 
publikonų judėjimus, ku
riems atsinorėtų paskui vi
sokių krutėjimų, gan grei
tai pamatytų, kad Portuga
lijos respublika negalėjus 
ilgai pasilaikyti.

Šiandie išėjo eikštėn, kad 
Portugalijos sosto preten
dentas, Don Miguel Bragan- 
za, turėjęs kelias konferen
cijas su karaliumi Alfonsu 
ir kad pastarasis jau tame 
atvėjyj imųs veikti. Taip- 
pat uasklydęs gandas, kad 
Anglija, Vokietija ir Frau 
cija (?) pažadėjusios savo 
pagelbų sugrųžinti Manue
liui sostų, o už tai turėsian
čios gauti riebų atlyginimų, 
būtent Portugalijos kelias 
kolionijas. O reikia dar ži
noti, kad Portugalija turi 
labai daug įvairių kolionijų. 
Anglija turėtų gauti dide
lius plotus ant salų Azora, 
Vokietija apturėtų Angola, 
o Franci j a turėtų gauti vi
sus nusileidimus Morokke.

Don Miguel Braganza su
sitaikęs su Manuelium ir 
imsiųs vadovauti revoliuci- 
jine Portugalijos armija, 
kurios obalsiu busiųs mo
narchijos sugrųžinimas. 
Jam tame darbe gelbėsiųs 
jo sūnūs, kunigaikštis Mi
guel.

Kiek tuose girduose yra 
teisybės, tuo tarpu negalima 
žinoti.

i ■ ■—aana——aera

IŠ TURKŲ-ITALŲ 
KARO.

Turkų stovykloje ties 
Benghazi žuvo dešimtis ara
bų nuo bombų plyšimo. Kol 
turkai aeroplanus nutėmijo, 
italai lakūnai’ atliko žymias 
observacijas, o kuomet tur
kai pradėjo į lakūnus šau
dyti, pastarieji paleido že
myn kelias bombas. Ir su- 
lyg jų pranešimo, nuo bom
bų mažiausiai 10 turkų ka
rei viii krito, o daugumas li
ko sužeistų.

Iš Konstantinopolio pra
neša, kad Turkijos karo lai
vynas gavęs prisakymų pa
sirengti kovon su italų lai
vynu, kurio laivai susirinkę 
ties sala Lesbos, 50 mylių 
nuo Dardanelių siaurumos. 
O šitoj siaurumoj susirinkę 
turkų karo laivai, kurie, ži
noma, menkos vertės, ka
dangi kuone visi laivai yra 
senojo tipo, tečiau pagųzdi- 
nimas priešininko visgi rei
kalingas.

Iš Rymo į Paryžiaus 
“Matin” rašoma, kad Ita
lijos vyriausybė esanti pa
sirengus pasiūlyti Turkijai 
susitaikymo išlygas, jei 
Turkija norėsianti Italijai 
pripažinti Tripolyj viršeny
bę. Ryme svetimų viešpa
tysčių ambasadoriai seno
viškai apkalba karo pabai
gimo budus, tečiau ligšiol 
nei vienas dar nepasiuntęs 
Turkijai jokio pasiulijimo.

Tuo tarpu iš Konstanti
nopolio rašoma, kad Turki
ja apsiimtų taikinties, bet 
tik sekančiomis išlygomis: 
visas pajūris aplinkui Tri
polis atiduodama Italijai, 
bet visa Tripolio šalis ir 
Cireneika turi likties Tur
kijai.

Turkijos kariuomenei ir 
arabams stovyklose labai 
daug nuostolių padaro ora- 
laiviai ir aeroplanai su bom
bomis. Turkai išgirdę bir
bimų, tiesiog iš kailio ne
riasi, nes italai bombomis 
jų daugybę tuo keliu nudū- 
.10.

ANT KARALIAUS PASI
KĖSINIMO ATBALSIS.
Nežiūrint tvirtinimų 

anarchisto d’Alba, kuris ne
senai kėsinosi ant Italijos 
karaliaus Emanuelio gyvas
ties, kad jis veikęs pats vie
nas, policija turinti jau siū
lo galų, kad jis veikęs lie
pus jam anarchistų organi
zacijai. Daug nužiuromų 
asmenų areštuota. D’Alba 
pasakojas, akd jis ant ka
raliaus pasikėsinęs būdamas 
intekmėje kokio tai maty
mo; jis girdėjęs balsų lie
piantį jam nužudyti kara- 
,'ių.

Kalėjime būdamas neno
rį^ priimti jokio valgio, aiš
kindamas, kad bado mirtis 
busianti greitesnė ,negu pa- 
'engvas kalėjime esant be- 
u džiovinimas.

Temis dienomis jis kalėji
me norėjęs nusižudyti, te
kiau laiku sargų patėmytas 
a* dabar saugiau laikomas?

1



APIE INDŲ MAZGO
JIMĄ.

“Kas do tematąs!”... pa
klausite gal, gerbiamos 
skaitytojos. .» ’

O vienok tematąs visiš
kai praktiškas ir, kaip per
sitikrinsime, labai užiman
tis. j- • •

Man stebėtina, kad dau
gumas, moterių biaurisi in
dų mazgojimu. Jaigu in- 
eitum virtuvėn ir pamaty
tum jas mazgo j ant indus,■ 
tuojaus patirtum, kodėl 
joms toji kasdieninė pride- 
rystė buna prikli.

Viena iš mano pažįstamų 
moterių vieną sykį leido 
man pagelbėti jai šluostyti 
išmazgotus indus. Maniau 
reikės, susirgti, kuomet pa
mačiau, kad stato ant pe
čiaus indą su vandeniu, ku
ris buvo sutirštėjęs kaip 
košeliena nuo pertankaus 
juom indų mazgojimo.

— Delko tamsta nevartoji 
tyro vandens užuot to ne- 

' švarumo? — paklausiau.
— Kuomažiausiai sunau

dojame vandens — atsakė 
užklaustoji — nenorime ka
dangi, kad mums mokestįs 
už vandenį butų perdidelės.

Tais laikais man rodėsi, 
kad ji dalimis turi ir tiesą 
panašiai elgdamos, tečiau 
paskiau persitikrinau, kad 
tame mieste piliečiai turėjo 
mokėti nuolatinę mokestį 
kas metų bertainis už van
dens niekybę, nežiūrint net 
to, ar toji vandens niekybė 
butų sunaudota, ar ne.

Pagaliau patyriau, kad 
mano toji pažįstama galėjo 
dar suvartoti šešis šimtus 
kubiškų vandens pėdų se
kančiomis keturiomis dieno
mis. Turėjo taigi už tą ne
sunaudotą vandenį užmokė
ti, tad kam turėti toksai pa- 
sibiaurėtinas taupumas ?

Ir nestebėtina, kad jai in
dų mazgojimas buvo biau- 
rus daiktas ir neapkenčia
mas! Neiviena pasaulyj mo
teris, šiek-tiek “apsitry- 
nus” ir mylinti švarumą, 
negalėtų panašiai elgties 
kaip mano pažįstama.

Porcelianinių indų maz
gojimas turi but šeiminin-

kėms tikrai lipšnus ir mie
las užsiėmimas. Leiskite 
man keliais žodžiais pasa
kyti, kaip reikia elgties su
indų mazgojimu: •

Visupirmu nepasigailėki
te nusipirkti reikalingiausių 
daiktų, jei tokių dar netu
rite. Už dešimts centų krau
tuvėje galima nusipirkti 
vielinis sietelis 12 colių pla
tumo, toliau, platų, bet ne
gilų bliudą, kurin tasai sie
telis butų galima įstatyti, 
taip kad priliejus karšto 
vandens butų galima vėl jis 
išimti, ant galo, tacą nors 
dusyk didesnę (platesnę) 
už sietelį.

Mažas staliukas ant ratu
kų taippat yra geras daik
tas, bet ne kiekvienai leng
va ir paranku tas turėti.

Valant viską nuo stalo, 
suimk visą porcelianą sy
kiu, gi stiklus ir sidabrą 
taippat sykiu.

Kuomet ant pečiaus van
duo indų mazgojimui šildo
ma, tuo laiku paskutinėk ii 
perplauk virtuvės indus.- 
naudodamas vielinį šluostu 
ką ir pieskų poperą prisvi
lusiems puodams, kuriuo? 
apvalius sudėk paeiliui air 
krašto virtuvės stalo. Pas 
kui iš bliudų ir lėkščių iš
valyk kaulus ir likučius ir 
sudėk tvarkoje laidavau 
(cinkai!); peilius, šakutes 
etc. sudėk didžiuliu bliu- 
dan. Visus tuos paviršiumi 
apvalytus laideryj indus ap
liek kartštu vanreniu, jei to
kio turi, o jei ne, tai tam 
tikslui yra gera ir šaltas 
vanduo, tik pastarasis ne
nuplaus riebumą.

Pagaliau parengk vande
nį tikram mazgojimui. Su
leisk aname pakaktinai bal
to muilo ir vanduo tegu bus 
taip karštas, kaip tik ran
kas gali išlaikyti. Velyti- 
na visuomet vartoti baltas 
muilas, kadangi nuo pilko 
muilo rankos netik paraus
ta, bet dar ir sutrūksta.

Arti bliudo, kuriam sude
di mazgotus indus galuti
nam plovimui, padėk tacą. 
Bliudan priliek karšto van
dens, išmazgok jame stik
lus, kuriuos gerai perska- 
iandinus, sušloustyk švariu

abrusėliu. Tame pačiame 
vandenyj pagaliau numaz
gokpeilius, šakutes etc., in- 
dėk ir, taip apiplovus, nu
šluostyk ir sudėk ant tacos. 
Paskui imk mazgoti porce
lianą. Kiekvienas valgio, ar 
riebalų trupinėlis dar pirm 
to turi but prašalintas vie
line mazgote. % x ••

Kaip tik sietukas bus pil
nas porcelianos, pridera pir
miausiai aplieti verdančiu 
vandeniu ir praėjus porai 
minučių, kuomet tik nulašės 
vanduo, viskas iš sietuko iš
imti ir sudėti ant tacos ap- 
šluostymui. Puodukai, bliu- 
deliai ir uzbonėliai mazgo
jami ant galo. Sumazgojus 
tokiuo budu porcelianą, rei
kia mazgoti puodus ir kitu 
virtuvės indus.

Visas mazgotes, naudoja^ 
mas mazgojimui, ir šluosty
mui, pridera kiekvieną žygį 
muiluotame vandenyj iš
plauti, paskui gryname šil
tame vandenyj perplauti ir 
pakabinti prieš saulę.

Pabaigus visą darbą,,-lai- 
daris reikia gerai muiluotu 
vandeniu, su kerosino tru
pučiu, išmazgoti.

Virtuvės indų suterštų ne- 
kuomet nereikia ilgai laiky
ti be mazgojimo, kadangi 
tas negražu, nešvaru ir ne- 
hygieniška.

KNYGOS MOKYKLOMS.
Turėdami užtektinai mo

kykloms knygų, atsidarius 
mokslainėms paleidome že
mesnę ant jų kainą.

1. Gramatika — sena kai
na 50c., nauja 35c.

2. Lementorius — sena
kaina 25c., nauja 20c. ;

3. Katekizmas — sena 
kaina 50c., nauja 35c.

4. Nauja Chrestomatija I 
dalis — sena kaina 50c.T 
nauja 30c.

5. Nauja knyga mokslai
nėms II dalis — sena kai
na 50c., nauja 35c.

6. Nauja Skaitymo knyga 
III dalis — sena kaina 65c., 
nauja 50c.

7. Šventa istorija — sena 
kaina 50c., nauja 40c.
JONAS M. TANANEVIČE,

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

Iš mainų gyveinioo, '

-Į 9 ' II I-' - • >. ,

' s s) , . H. SIENKIEWICZ.

KRUVINA TEISYBE ~
: ėt (Tąsa)',

bet kas toliau Į Prie to, prie sąrašų ir metrikai prista
tyti. Pasibaigs tuo, kad išeis negera bistort ja, dar ir 
vietos galima nustoti.

Prisipažino Zolzikevičia, kad jis, prižadėdamas Bu
rokui, vieton jo sunaus intraukti į rekrutų sąrašus Ro
pę, — padarė pirmą kvailybę. Keldamas trukšmą su 
Ropiene, — antrą kvailybę, gązdindamas ją kareivija — 
trečią kvailybę. “Aš — asilas” suriko jis, “ji butų prie 
manęs kaip ant sparnų atskridus. Aš — asilas, dau
giau nieko”. Bet kaip atmesti tas sumanymas, kurį jis 
savo krauju suvilgė... už kurį jis paaukavo visai naujus 
drabužius (už juos dar Sruliui nebuvo užmokėjęs).

Nekados,
Priešingai, dabar, kada su geiduliu ingyti Ropienę 

susivienijo ir noras atkeršyti, Zolzikevičia prisiekė, kad 
nenusiramįs kol neįvykįs savo sumanymų.

Galvojo jis gan greit tris kiauras dienas, per ku
rias reikėdavo jam mainyti kompresas, bet negalėjo nie
ko tokio sugalvoti. Ketvirtą dieną atvežė jam iš aptie- 
kos plestrą ir, o, stebuklai! kartu su juo sušuko “sura
dau”. Ir, ištikrųjų ką tai tokį sumanė.

IV.
Praleidus keturias, gal but penkias dienas, Avigal

vių smuklėje sėdėjo Burokas, Gomulą ir Ropė.
—r Gana jums ginčyties, — prabilo Burokas.
— Bet aš sakau, kad francuzas nepasiduos prūsams, 

— karščiavosi Gomulą, suduodamas kumščia į skobnį.
— Prusai ir-gi gudrus! — atkirto Ropė.
— Tai kas, kad jie gudrus? Prancūzams turkai 

padės, o jie stipresni už visus.
s — Daug tu žinai, stipresnis už visus Garubanda 
(Garibaldi).

— Ot ir pasakė; iš kur tu iškasei tą Garubandą?
— Kam man jis reikėjo kasti, girdėjau aš, kad jis 

plaukė net Nemunu su dide kariuomene ir sugrįžo atgal 
tiktai del to, kad jam Kauno alus nepatiko.

— Ir vis tu niekus kalbi, ar-gi nėra žinoma, kad 
švabai, tai tie patįs žydai.

— Bet Garubanda ne švabas.
— Tai kas-gi jis?
— Kas? Tur but karalius?
— Kvaily tu, kvaily!
— Ir tu ne protingesnis už mane!
— Jei tu taip protingas, tai pasakyk man, kaip va

dinas musų protėvis?
s — Kaifc Žinoma, kad Adomas....

-— Tai irk jo vardas, bet ne pavardė.
— O iš kur aš žinosiu.
— Bet aš žinau, jo pavardė buvo “Išpirkai”.
— Matyt, kad tu drignių apsivalgei.
— Netiki, tai paklausyk:
“O' Švenčiausioji Panele,
Tu Viešpatį Dievą savo krūtimis penėjai
Ir tuomi nuodėmės musų protėvio išpirkai”.......
— O ką, — ar ne mano teisybė.
— Tegul bus ir taip.
— Geriau išgerkim, — sustabdė juos Burokas.
— Ant sveikatos, kūmai!
— Ant sveikatos!
— Lahaim!
— Sulim, ant gero žodžio.
— Duok tau, Dieve, visokios laimės!
Visi tris gėrė, bet kaip tas buvo laike prusų-fran- 

euzų karo, tai Gomulą vėl pradėjo apie politiką.
— Dar išgersim — tarė Burokas.
— Duok, Dieve, tau laimes!
— Už tavo sveikatą!
Išgėrė vėl, o nes jie gėrė romą, tai Ropė stukterė- 

jęs stiklu į skobnį tarė: ' '
— Skanus gėrimas!
— Pilk!
Ropė juo tuoliau juo raudonesnis darėsi, bet Buro

kas nesiliovė pylęs.
— Štai tu — kreipėsi jis į Rope — nors ir gali su 

viena ranką maišą žirnių užmesti ant pečių, bet vis-gi 
bijotum eiti į karą.

— Ko man bijoti, mušties tai mušties.
— Tūlas mažas, bet drąsus, — prabilo Gomulą, — 

bet kitas didis, bet — bailus.
— Meluoji, — suriko Ropė, — aš nebailus!
— Kas taie žino, — traukė Gomulą.
— Bet as tau sakau, — atsakė Rope, rodydamas! 

kumščia, — jiiigu aš tave grobčiau su šituo, tai tu su- 
bįrėtum kaip senas puodas.

— O ^al ir ne?
— Na, tai pabandysim!
— Gana jums ginčyties, — įsikišo Burokas — kaip 

matos, tal( jus mušties norite? Geriau išgersim.
Ir dąg ge^š, bet Gomulą ir Burokas tik lupas mir

kė, kuomet Ropė vis liki dugno varė, taip kad jam net 
akįs išsivertė.'

— Pasibučiuokit dabar, — tarė Burokas. Ropė puo
lė, apkabino Gomulą ir pradėjo net verkti, tai buvo žen
klas, kad jis jau girtas. Po to jis pradėjo aimanuoti ir 
skųsties savo likimu^ ant galo priminė ir savo margąjį 
teliuką, kuris nustipo dvi savaitės tam atgal.

— Tai buvo teliukas, bet Dievas jį man atėmė.
— Nesięlvartauk, — tarė Gomulas. «— Geriau pa

klausyk, ką nš tau pasakysiu. Į raštinę atėjo popera, 
kurioje pasakyta, kad ponų mišką atiduos ūkininkams.

~ Tai labai teisinga, —- atsakė Ropė, 
tai juk ne ponų augintas.

Truputį patylėjęs jis vėl pradėjo aimanuoti. ’ ,
— Ach! kokis tai buvo teliukas... Kaip prieis bu-< 

davo prie karvės, kaip duos snukiu pilvan, taip ir pa-» 
Šokdavo lig pat balkiui. t .

— Raštininkas sakė..’. . “ « . r - .j
— Kas man jūsų raštininkas, — su piktumu per-i 

traukė Ropė. — Nusispiaut man ant jo! «
— Nekeršink tu jam! Geriau išgerkim!
Ir vėl išgėrė. Ropė biškį nusiramino.
Atsisėdo jis ant suolo, kaip štai atsivėrė durįs ir 

įėjo raštininkas su žaliąja kepure.
Ropė, kuriam kepurė buvo nusmukus ant pakaušio, 

nutraukė ją nuo galvos ir numetė ant grindų — pra- 
niurnėjo.

— Tegul bus pagarbintas. * : ; .
— Čia viršaitis? — užklausė raštvedis.
■— Čia — atsiliepė trįs balsai. "H
Raštvedis priėjo prie skobnio. Tą pačią minutę 

pribėgo prie jo Smailius su stikleliu romo, Zolzikevi
čia pauostė, suraukė kaktą ir atsisėdo prie skobnio. ,

— Pons raštvedį! J
— Ko tau?
— Ar tiesa, ką kalba apie mišką?
— Tiesa, bet ant prašymo turi pasirašyti visas 

valsčius.
— Aš jau tai nepasirašysiu, — prabilo Ropė, kurs 

paprastai nekentė jokių pasirašymų.
— Tavęs niekas ir neprašys, nepasirašysi, tai nieko 

ir negausi.
Ropė pakasė pakaušį; raštvedis-gi, kreipdamasis į 

viršiatį ir Gomulą, viršininko balsu prabilo:
— Kas link miško, tai tiesa, bet kiekvienas turės 

apsitverti savo gabalą, kad nebūtų ginčų.
— Tai tvora daugiau kaštuos, kaip pats miškas, — 

tarė Ropė.
Raštvedis nepaisė į tą.
— Ant tų išlaidų, — traukė toliau Zolzikęvičį 

vyriausybė atsiuntė pinigų. Čia jus dar galite pa| 
nyti nes ant kiekvieno prisieina po 50 rublių. 4

Ropei akįs sužibo. i
— Tai gal ir aš pasirašysiu, bet kame pinigai? ;
— Pas mane, — atsakė raštvedis, — štai ir do 

mentas.
Tai taręs, raštvedis išsiėmė sulankstytą lakštą J 

peros ir ką tai perskaitė, ko ūkininkai visai nesuprato, 
bet labai džiaugės. Jei Ropė nebūtų buvęs girtas, tai 
beabejo butų patėmijęs, kaip Burokas mirkčiojo aki
mis į Gomulą.

Tada raštvedis išėmė pinigus ir tarė:
— Kas pasirašys pirmutinis?
Viršaitis ir Gomulą pasirašė, bet, kada Ropitrpaėme^ 

plunksną, Zolzikevičia atstūmė dokumentą į šalį ir 
tarė:

— Gal but, kad tu nenori? Tavęs nei vienas ne-» - 
spiria.

— O ko man nenorėti?
Raštvedis pašaukė Šmuilą, kuris akiesmirksnyjeį 

pasirodė duryse ir paklausė.
— Ko reikalauji, pons raštvedį?
-— Buk liudininkas, kad čia viskas darosi iš lino-! 

so noro.
— O gal but, kad tu nenori? — paantrino jis, kreip

damasis į Ropę.
Bet Ropė jau pasirašė, ir berašydamas patupdė 

didelį žydą, ne mažesnį už Šmuilą, tuojau paėmė pini
gus ir, indėjęs juos į antį, sušuko:

— Šmuilą, duok dar romo!
Šmuilą nelaukė kad jam du kartu sakytų; neilgai 

trukus visi prasišalino, tik Ropė pasiliko pats vienas 
rymodamas prie skobnio ir greitai pradėjo snausti.

Nekurį laiką, jis taip svyravo tai į vieną, tai į 
antrą šalį, galop pervirto ir praniurnėjo: “Dieve, buk 
mielaširdingas man, nuodėmingam žmogui!” — užmigo.

Ropienė nėjo jo ieškoti, nes dažnai, kaip tik jos 
vyras būdavo girtas, visada jai tekdavo. Žinoma, išsi
miegojęs bučiuodavo jai rankas, bet reikdavo antrą 
kartą pasigerti, ir jis vėl tą patį darydavo.

Jis visą naktį pramiegojo karčemoje. Nubudęs, 
saulei tekant, stebėjos nežinodamas, kame jis yra, nu
manė, kad jis ne savo troboje, ir ne ten, kur vakar gėrė, 
bet bendroje smuklėje.

— Vardan Dievo Tėvo...
Jis dar kartą apsidairė aplinkui. Saulė gerokai pa

sikėlė aukštyn, ir švietė pro langą. Šmuilą stovėjo prie 
lango, užsimetęs skraistę ir dešimtį Dievo prisakymų, 
supdamos iš šalies į šalį — balsiai meldėsi.

— Šmuilą! šunssnuki! — sušuko Ropė.
Šmuilą, nepaisydamas į tą, meldėsi toliau, linguo

damas galva. Tada Ropė pradėjo graibyties apie save, 
kaip daro kiekvienas girtuoklis pernakvojęs smuklėje< 
Užčiuopęs pinigus sušuko:

— Jėzus Marija! Kas tai?
Tą valandą Šmuilą pabaigė poterius ir, nuėmęs nuq 

savęs visus maldos ženklus, nuėjo savo kambarin, —• 
po nekurto laiko visai ramus sugrįžo.

Šmuilą, kas tai per pinigai?
— Ar gi tu, kvaily, nežinai? Tu-gi vakar apsiėmei 

už viršaičio sūnų stoti kareivijon, ant kontrakto pasira
šei* Ot iš kur tau pinigai.

Išgirdęs tai, Ropė nubalo, nutraukė nuo galvos ke
purę, metė ją ant grindų, ir suriko taip baisiai, kad ten 
net stiklai langų sutraškėjo.

Eik laukan, tu rekrute! »
Šmuilą. • * - ...

miškas^

flegmatiškai tarė

V .
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Artinanties anglekasių 
straikui. t

Washington, D. C. Pre
zidentas Taft, prisibijoda
mas politikinių komplikaci
jų, kokios gal atsirasti, jei 
užgimtų anglekasių straikas 
ir kad gali užkenkti repu- 
blikonų partijai, jei bus da
lei sta straikuoti, nuspren
dęs pamėginti abi pusi su
taikinti. Tam tikslui pas 
save, Washingtonan, pasi
kvietęs buvusį anglekasių 
unijos pirmininkų John 
Mitchell, kad su juo asme
niškai pasitarius, kokiu 
budu butų galima užbėgus 
rengiamam straikui. Pre
zidentas manąs prie sienos 
prispausti anglekasyklų sa
vininkus, kad pastarieji nu
sileistų anglekasiams, nes 
kitaip republikonų partijai 
gali būti pavojus.

Nors John Mitchell nū
dien anglekasių unijoje ne
užima jokios viršininko vie
tos, tečiau prezidentas jį 
darbininkų rateliuose laiko 
rimčiausios minties išreiš- 
kėju ir vienatiniu žmogumi, 
kurio žodis brangus netik 
darbininkams, bet ir darb
daviams. Anglękasiai svar
besniuose savo darbo klau
simuose visuomet į jį krei
piasi ir apturi išganingus 
patarimus ir nurodymus. 
Taigi prezidentas Taft la
bai daug Mitchell’ui nusi
tiki. Taippat prezidentas 
tiki, 
teiks 
kus 
jis geriausiai žino kasyklų 
santykius ir nėra demago
gas, bet tikrasis darbininkų 
vadas.

kad Michell jam su- 
tikriausius ir bešališ- 
nurodymus, kadangi

gi jonuose tikrai darosi pa
sibaisėtinas ir abi pusi ruo
šiasi smarkion kovon. Į 
kietosios anglies darbinin
kus mano prisiglausti ir 
mikštosios anglies darbinin
kai, taigi turėtų but gene- 
rališkas straikas.

Čionai

idant kokiuo bildu gavus 
kuodaugiausiai anglies ka
ro laivynui.

AndaiCleveland, O.
minkštosios anglies kasyklų 
savininkų ir anglekasių ats
tovų konferencijoje jokiuo 
budu nesusitaikinta, kadan
gi darbdaviai atmetė visus 
darbininkų reikalavimus. 
Visas dalykas pavesta sub- 
komitetui, bet rodos tas pa
daryta tik pro forma ir aiš
ku, kad balandžio 1 d. tu
rės užgimti straikas. O gal 
straikų sulaikys valdžia, ar 
abidvi pusi sulaikįs prezi
dentas, tas nežinia.

1 Cleveland, O. 
prasidėjus anglekasyklų sa
vininkų konvencija. Savi
ninkai tariasi apie rengia
mų anglekasių straikų, ku
ris turi užgimti ateinančio 
balandžio 1 dienų, ty. atei
nantį panedėlį, jei darbi
ninkų reikalavimai bus at
mesti. Anglekasyklų savi
ninkai pasidalinę į dvi par
ti ji; vieni jų iš rytinių vals
tijų nenori nei klausyti apie 
darbininkų reikalavimus, 
tuo tarpu iš vakarų savinin
kai norėtų darbininkams 
nusileisti.

Prezidentas Taft pas sa
ve konfcrencijon pakvietė 
žymiausius kasyklų savi
ninkus iš įvairių valstijų, 
idant išklausius jų nuomo
nių kas link rengiamo strai
ko. Prezidentų tomis die
nomis aplankęs vienas žy
mus anglekasyklų savinin
kas, Harry N. Taylor.

Washington, D. C. Kon
gresas ir karo jureivijos mi
nisterija pagaliau ėmė rim
tai tėmyties į besiartinantį 
anglekasyklose straikų. Se
natorius Townsend senatan 
įnešęs bilių reikalaudamas 
kasyklų reikalų rimtai per- 
pratyti ir neleisti užgimti 
straikui, kuris padarytų 
daug nuostolių šios šalies 
pramonei. Toks pat bi- 
lius įnešta ir žemesnian bu-

Piktadarių ant teismo 
užpuolimas.

Hillsville, Va. Nesenai 
šiame miestelyj piktadarių 
burįs užpuolė pavieto teis
mo butų perkratinėjant vie
no piktadario bylų ir teis
mo bute ant vietos nušovė 
teisėjų, distrikto prokurato
rių ir šerifų ir kelis prisai- 
kintojus teisėjus sužeidė. 
Piktadariai tai atlikę, išdū
mė į kalnus ir girias. Gu
bernatorius paskui juos pa
siuntė milicijų, keli pikta
dariai jau suimti, o kitų dar 
ieškoma. Valstijos vyres
nybė nusprendė juos visus 
arba išgaudyti, arba išžu
dyti.

Miestelis, kuriame toji 
piktadarybė atlikta nėra di
delis. gulintis toli nuo dides
nių miestų ir 15 mylių nuo 
artimiausiojo geležinkelio.

Teismo posėdis buvo ve
damas gana ramiai. Pri- 
saikintojai po pasikalbėji
mui išnešė savo nusprendi
mų, o teisėjas pasmerkė 
Floyd Allenų metams kalė- 
jiman už tai, kad jis dviem 
savo brolėnams gelbėjo iš
bėgti iš kalėjimo. Teisėjui 
ištarius ištarmę, teismo sa
lėj kilo trukšmas, tuo tarpu 
pasmerktasis Allen išsitrau
kė revolverį ir teisėjų Mas
sie ant vietos nušovė. Pas
kui iš visų salės kerčių im
ta šaudyti. Tokiuo būdu 
ant vietos teismo salėje žu
vo dar prokuratorius ir še
rifas, bet pastarasis pirm to 
dar suspėjo mirtinai pašan
tį patį pasmerktąjį. Keli 
prisaikinti teisėjai sužeista.

Pasibaigus šaudymui 17 
piktadarių išsinėšino iš teis
mo laukan ir, sėdę ant ar
klių, nudūmė į kalnus, pa
likdami net ir savo sužeis
tąjį draugų, pasmerktąjį 
kalėjiman, už kurį ir papil
dyta tokie piktadarybė. Ne
trukus paskui juos pasiauta 
būrys piliečių, o vėliau mi
licija.

Tiems žmogžudžiams ten 
dabar bus ankšta, kadangi 
nuspręsta juos visus išgau
dyti. Jie jau daug žmonių 
yra išžudę, bet ligšiol ištei- 
sybės jų neieškota ir neper
sekiota. Tai burįs taip va
dinamų fendalistų, nenorin
čių pripažinti valdžios gy
venančių savitai kalnuose.

gryno pelno į metus mokėti 
1 nuošimtį, ty. nuo kiekvie
no dolerio 1 centų.

Tasai žemesniojo buto 
primtas projektas tuojaus 
pavesta senatui, taigi da
bar laukiama senato nu
sprendimas. Girdima, kad 
tasai projektas ir senate tu
rįs mažai priešininkų, bet 
podraug žinoma, kad jei se
natas neatmesiųs, tai prezi
dentas Taft uždėsiųs savo 
veto.

Mokestįs nuo pelno vals
tybės išdui metai į metus 
galįs atnešti nuo 20 milijo
nų lig 60 milijonų dolerių, o 
gal dar ir daugiau.

Demokratai virtę į pažan- 
guosius, Jie tais pinigais 
norėtų uždengti nepriteklių, 
koks pasidarysiųs panaiki
nus muitų nuo cukraus.

Pęivilegiruo- 
įčių savo 
Pulkinin-

mijo, kad šiandie“ šitų šalį 
valdo ne tauta, kaipo ciely- 
bė, bet sauj 
tų žmonių, l 
rankose pinigus.
kas prisiminė ir dabartinį 
prezidentą Taftą, užmezda-

• o.mas jam, kad. jis nesąs pre
zidentu visds taftos, ale 
saujos politikierių, kurie vi
są šalį tiraniziioja.

Roosevelt yra labai popu- 
leriškas.

Muitas už cukraus įvežimą 
panaikintas.

Washington, D. C. Pa
galiau kongresas muitų nuo 
įvežamo iš užsienių cukraus 
panaikino. Po ilgų disku
sijų ir aštriai kovai abe
juose kongreso butuos 
muito priešininkai pralai
mėjo. Už muito panaikini
mų atiduota 198 balsai, o 
prieš 103. Visi demokratai 
balsavo už muito panaikini
mų ir prie jų prisidėjo dar 
24 republikonai. Apskai
toma, kad cukrus atpigsiąs 
pusantro cento ant svaro ir 
kasmetai visuomenė tų pro
duktų pirkdama sutaupys 
115 milijonų dolerių. Kas 
tiesa, valdžia kasmetai tfa- 
rės iš to nuostolio po .53 
milijonus dolerių, bet de
mokratai tuos nuostolius 
nori išlyginti mokestimis 
nuo pelno, kas nūdien kon
grese jau svarstoma.

Ir veikiama kaipir atbu
lai. Juk pirmiau reikėjo 
pravesti mokestis nuo pel
no, o tik paskui naikinti, ar 
mažinti muitus. O kas bus, 
jei mokesčių nuo pelno bi- 
lius senate neapturės sank
cijos?
Didelė nelaimė kasykloje.
McCurtain, Okla. Andai 

anglekasy  kloję Sans Bois 
Coal Co. sprogo ten susi
rinkusieji gazai, kurie ne
tik suardė visų kasyklos vi
durį, bet dar ant vietos nu
žudė 105 anglekasius.

■ Iš viso tuomet kasykloje 
dirbo 116 darbininkų ir tik 
11 anų surasta gyvų, o kiti, 
matomai, žuvo. Kadangi 
kasyklon visi įėjimai už
griuvę, tatai pagelbiniams 
būriams sunku prisikasti į 
nelaiminguosius darbinin
kus. Valdiškų ekspertų nuo
mone, nei vienas darbinin
kas negalėjęs išlikti gyvas, 
nes jei kurio nesudraskė 
sprogimas ir sienų griuvi
mas, nuo gazų turėję nusi- 
nuodinti.

Pagelbinis būrys iš vie
nos kasyklos vietos jau iš
ėmęs kelis desėtkus sudras
kytų darbininkų lavonų. Ir 
tatai pat būrys kasasi ir to
liau.

Ties nelaiminga kasykla 
girdima tik vieni 
šeimynų vaitojimai.

Gražiausioji mergina.
Pittsburg, Pa. Milijo

nierius A. Carnegie nors 
senas, tečiau vis dar yra 
gražybės žinovas kadangi 
andai nusprendė, jogei vi
same sviete gražiausioji 
mergina yra 20 metų am
žiaus stenografistė Virginia 
Lee iš Pittsburgo. Carne
gie tų merginų matęs tik iš 
fotografijos ir išdavęs savo 
nusprendimų.. Minėtos mer
ginos tėvai gyvena Hot 
Springs, Ark.

Sprogdamas katilas nužudė 
32 darbininku.

San Antonia, Tex. Didi 
nelaimė pasitaikė vietinėj 
dirbtuvėj, priklausančio j
Southern Pacific geležinke
lio linijos kompanijai. Į 
varstotus (remizas) atga
benta didelis garvežis taisy- 
;i, kuris nežinia kodėl ply
šo ir aplink saVė viską su
naikino. Trįs dirbtuvės na
mai sugriauta. Arti garve
žio stovintieji darbininkai 
sudraskyta į šmotus. Abel- 
nai ant vietos žuvo 32 dar- 
jininku, o keli desetkai sun- 

' dau ir lengviau sužeista. 
Ir visi užmuštieji ir sužeis- 
;ieji buvę straiklaifžiai. Re
gis tai padarė straiklaužių 
nemokėjimas apsieiti 
garvežiu.

su

Apiplėšia traukinį.
Corinth, Miss. Linijos 

Mobile ir Ohio R. R. pasa- 
žierinis traukinis, bėgantis 
į šiaurius, 7 myliomis nuo 
šio miesto sulaikytas. Plė
šikų buvo keturi. Visi ap
siginklavę ir kaukėse. Di
namitu suplaišino ekspresi
niame vagone kasų ir viskų 
iš anos pasiėmė. Krasos 
nepalytėjo. Paskui iš va
gono iššokę nusinešino į 
miškus. Būrys ginkluotų 
vyrų juos nusivijo.

likusių

• Y J*

IfeJlNSOF 
g Lokomotyvo ekspliozija, 
ii kur žuvo 26 darbininkai.

vietose darbininkai kietai 
laikosi savo reikalavimų. 
Iš kitų šaltiniij paduoda, 
kad straikininkai visai nei 
nemanų grįžti į darbus. Ne
žinia kame teisybė.

Karo jūreivi jos sekreto
rius Meyer konferuojųs su 
kasyklų savininkų atstovais,

Mokestįs nuo pelno.
Washington, D. C. De

mokratų projektas, kuris 
siūlė įvesti mokestis valsty
bės išdan nuo pelno, andai 
žemesniajame bute be jokią 
pataisymų diduma baisų 
priimtas. Daugumas ir re- 
publikonų atstovų už pro
jekto priėmimų balsavę.

Sulyg minėto . projekto
kiekvienas pilietis, arba 
korporacija, turinti daugiau 
$5.000 pelno metais, turi 
valstybės išdan nuo to savo

savo

Pulki-

Roosevelt pradėjo 
kampaniją.

New York, N. Y.
įlinkas Roosevelt tomis die
nomis jau pradėjo savo po
litinę kampanijų, pasakyda
mas pirmutinę kas link sa
vo kandidatūros kalbų Car
negie salėje. Salė buvus 
prisikimšus taip labai, kad 
būriai piliečių turėję trauk-

jau visi, išėmus 3.000, rei
kalavusius vis dar daugiau 
mokėstiės. Bet regis ir ši
tiems prisieis taikintiės 
kaip ir visiems su savo li
kimu.

Straikininkams pagalba 
vis dar reikalinga, kadangi 
dar negavę už darbus už- 
inokesčių. Juo labiau, kad 
tomis dienomis šeimynoms 
iš visų miestų bus sugrąžin
ti vaikai, kuriuos reikės ap
rūpinti valgiu ir kitkuo.

Teisėjas nubaudė savo 
pačią.

Sterling, HI. Vietinio 
municipalinio teismo teisė
jas * Irvin Beaman andai 
teisme savo locnai pačiai už
dėjo 25 dolerius pabaudos 
už teismo įžeidimų ir kalė
jimo sargui prisakė anų už
daryti kalėjiman, jei ji į 24 
valandas neužsimokėsianti 
pabaudos. Bet ponia« Bea
man užmokėjo pabaudų ir 
prižadėjo daugiau nesimai- 
šyti į savo vyro reikalus.

Jai pabauda uždėta už 
tai, kad ji teisme užsistojus 
už ivenų jaunų vyrukų, ku
rį jos vyras buvo Įiubaudęs. 
Teisėjas Beamąn apreiškė, 
kad jis galįs šayo pačiai 
šeimininkauti . namie, bet 
anaiptol ne teisme, kur ji 
atėjus privalo tylėti.

Tikrai amerikoniškai!

VISOKJQSZINIOS.
Apie Čenstakavo vienuo- 

yne žmogžudystę dabar tik 
paaiškėjo. Petrakavo apy
gardos teismas išnešė nu
sprendimų sekantį: vienuolį 
junigų Damazų Macochų 
pasiųsti 12 metams kator- 
gon, vienuolį kun. Starčevs- 
4 5 metams į areštantų ro- 
;as, vienuolį kun. Olesins- 
4 2į4 metų į areštantų ro- 
;as, Helenų Kržyžanauskiu- 
:ę 2 metam kalėjiman. Vie
nuoliams kunigams bausme 
gera, tik Damazui Macochui 
už brolio nužudymų 12 me
tų katorgos, rodos, perma- 
ža. Toksai tos garsios vie
nuolyno tragedijos epilogas.

Audėjų straikas pasibaigęs.
Lawrence, Mnss. Kadan

gi audinyčių darbininkai 
grįžta į darbus, tai galima 
tvirtinti, kad straikas pasi
baigęs. Andai darban su
grįžę tiek daug darbininkų,

Anglijoje anglekasyklų 
darbininkų straiko padėji
mas neikiek nepagerėjo, bet 
dar pramatoma dabartinio 
Anglijos kabineto rezigna
cija. Valdžia parlamentan 
įnešus bilių apie minimališ- 
kų anglekasiams mokestį, 
bet tuo biliumi nėra paka
kinti nei darbdaviai nei dar_ 
bininkai. Darbdaviams val
džios įsimaišymas nepatin
ka, o darbininkams nepa
tinka ttfs, kad biliuje nėra 
paminėta darbdaviams pa
bauda už nepildymų propo- 
nuojamų įstatymų. Regis 
valdžia atsisakys abi pusi 
taikinti ir lauks susitaikymo 
kovojančių pusių. Tuo tar
pu anglekasyklų savininkai 
darbininkams nenusileidžia, 
tvirtindami, kad jie ilgai ne
galėsiu straikuoti, kadangi 
kiti bedarbiai juos priversiu 
sugrįžti. darban kadir seno
mis išlygomis.

Londono krasos busto kovo 
3 d. š. m. Užgimus sufra- 
gisčių demonstracijoms, to
ji ponia kerosinan suvilgy
tas irpakurtas poperas ėmus 
mėtyti krasos biuram Už 
tai gi aštriai ji ir nubausta.

*

Tomis dienomis Berlynan 
sušaukta Vokietijos susi
jungusių viešpatystėlių ta
ryba, kurios pirmininku iš- 
kalno paskirta Bavarijos 
ministeris-premieras, baro
nas von Hertling. Tai žy- 
muns faktas iš dviejų at
žvilgių; visupirmu toki ta
ryba sušaukiamą; tik labai 
svarbiuose atsitikimuose, j 7
politiniuose ‘reikaluose, o 
antra — kad taryboje pir
mininkauja visuomet prūsų 
karalystės atstovas, bet ne 
koks kitas. Dabar ve kaip 
tik atbulai. Iš to aišku, 
kad arba vidurinis Vokieti
jos padėjimas randasi pa
vojuje, arba bus padarytas 
koks svarbus karo žingsnis.

*

Anglijos karaliaus rūmų 
rateliuose pasklydęs gandas, 
kad Ispanijos karaliaus 
sveikata esanti labai prasta
me padėjime. Karalius su 
gerkle ir nosimi išnaujo tu
rėsiąs pasiduoti operacijai. 
Kadangi jau dvi operaciji 
turėjęs, tatai ir pavojus ka
raliui pramatoma. Nors 
Alfonsas serga, bet Manue- 
liui sugrąžinti Portugalijos 
sostas jam vigi 
galvos.

Portugalijos miesto Opor
to viename priemiestyj ply- 
šusios keturios bombos. 4 
asmenįs ant vietos žuvę, o 7 
sunkiai sužeista. Paskiau 
patirta, kad vienuose na
muose monarchistai suokal
bininkai dirbę bombas ir iš- 
netyčių anas susprogdinę.

Vokietijos finansų minis- 
teris Wermuth andai pasi
traukęs iš užimamos vald- 
.vietės, kadangi negalėjęs iš
rasti būdų, kaip padidinus- 
viešpatystės išdaninplaukas. 
Jo vieton kaizeris lig laikui 
paskyrė jo padėjėjų.

Vokietijos parlamente 
prasidėjusios imtynės val
džios su socijalistais ir neži- 
nia, kuo tas viskas gali pa
sibaigti. Andai norėta su 
Rusija padaryti traktatas, 
tečiau socijalistai nei klau
syt nepanorėję, kad su to
kia barbariška šalimi Vo
kietija turėtų bičiuoliau- 
ties. Iš to vadžiai neapsa
komas smūgis. Kovojama 
ir už vidurinius reikalus.

neišeina iš

(Vokietijų)
dar strai-

- Vestfalijoj 
anglękasiai vis 
kuoja. Tomis dienomis Ha- 
gene butą kruvinų susirė
mimų su policija, 
bininkai užmušta, 
mirtinai sužeista.

Du dar- 
o vienas

kad kai-

ti namo neturėdami sau įėji
mo. Visi džiaugsmingai 
buvusį prezidentų sveikinę. 
Pulkininkas Roosesevelt

kad daugumai nebūta vie

Iš 22.000 streikuojančiu

Meksike revoliucija ima 
vis labiau siausti. Revo
liucijos viršiausiuoju vadu 
yra generolas Orozco, pir
miau buvęs karštas dabarti
nio prezidento Madero ša
lininkas. Gen. Orozco tomis 
dienomis išleido du ediktu; 
viename pasakyta, kad kuo
met prezidentas Madero pa- 
teksiųs į revoliucijonierių 
rankas, tuojau busiųs nužu
dytas; antruoju ediktu per
spėjama svetimžemiai, kad 
su Madero nedarytų jokių 
kontraktų, kadangi paskui 
anie paliksiu be vertės. Ir 
nežinia kas bus iš tos sui
rutės. .

Iš Berlyno rašo, 
zeris Vilius jau nekeliausiąs 
ant salos Korfu. Mat pir
miau toji kelionė buvo net 
valdiškai apskelbta, o dabar 
atšaukta. Kelionės atšau
kime paduodama priežastis, 
kad “viešpatystės viduri
niai reikalai esanti sunkiame 
padėjime”. Rasi, kaizeris 
savo šalyj pramato socija- 
listų revoliucija.

Chinų respublikos parla
mentas suteikė savo mote
rims, chinietėms, lygias tei
ses su vyrais politikoje. 
Leista rinkimuose balsuoti 
moterims, baigusioms 2( 
metų, mokančioms skaityt 
ir rašyti ir turinčioms nuo
savybę. Chinai tad žengia 
pirmyn.

*

V okieti j o j straikuoj anti
anglękasiai dalimis grįsta 
darban irs tvaikas ima ma- 

norėjimų padegti * žintįes. Tik kai kuriose

Londono sufragistė El
len Pittfield andai teismo pa 
smerkta 6 mėnesiams kalė-

Pasklydo girdas, kad Mo- 
rokko sultanas Mulai Hafid 
del nesveikatos buvo suma
nęs pasitraukti nuo sosto, 
bet Francija jį perkalbėjus 
ir tasai pasilikęs ant vietos.
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SPAUDOS DEPARTAMENTAS.
B L • ***■ '

Machine”, yra vartojamos 
visokius didesnius darbus.

“Kataliko” spaustuve yra įrengta pagal naujaus^^hetodą — naujausios ir brangiausios mašinos „Linotype 
prie statymo raidžių ir druj|t£djama nriašina. ‘-Whitlock”, kuri spaudina didumo 27x40, 
Mes atliekame visokius spaudoš darbus:

Laikraščio statymui mašina.

Draugijoms konstitucij as, kvitarijušus, tikietus ant 
balių ir perstatymų, vizitines korčiukes^ antgalvius 
ant laiškų ir konvertų, 
katus ir visokius kitokius drukoriškus darbus.

Drukoriškų darbų statymui 
mašina.

Ug^ietunus vesėlijon, pla-

Visokį darbą atliekame greitai, pigiai ir techniškai;* todėl kad musų spaustuve yra įrengta pagal naujausią ir 
geriausią metodą; g

... ...... Draugijos reikalaudamos atspausti konstitucij aš,'kitokius drukųš, kreipkitės prie mus, o gaušįte gražu technišką 
darbą ir prieinamą kainą. , > i , ; ? , -

..... • • -r'' • ’ • ’ j'. . V- \ '■? • . .i ■ ’ / ’ ’ > i ’ V r •’* *3 j i ; 1 k * I -i ' / • ‘i t i. : ■ . •<. • •.* • • • •• : ’ .. ,

■v; Norėdami dasižinoti kiek kaštuos atspaudimasjūsų konstitucijos, prisiųskite mums savo senąją konstituciją, parašyda
mi kiek egzempliorių norite spausti ir kokiais apdarais, o mes paduosime jums savo kainą. Jaigu naują konstituciją rengiate, 
tai prisiųskite jos rankraštį, pagal kurį mes kaštus apskaitysime. Taigi ir apie kitokių drukų kainas klausdami visada prisiųs- 
kite kopiją, popieros prabą ir mierą, kokio didumo, kad mes galėtume kaštus apskaityti.

DRUKUOJAM.QS MAŠINOS

II • • • "
Rašant mums su bent kokiu reikalu visados reikia adresuoti šitaip: 

•/i- -iii ■ - • ' ’ . ...

Jonas M. Tananeviczia,
3249-53 South Morgan Street, ~ Chicago, Illinois.

<•

Spį
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Krautuve atdsra iki 9 vai. Ketverge vakarais. 
Dovanų tikietai duodami su kiekvienu 10c pirkiniu

25c.
50c.

CHINESE 
WAR <500

Pusi. 
.. 85c. 
... 50a

-s

Su darbais neprasčiausia, 
bet darbas gauti yra sunku, 
kadangi bedarbių daugybe. 
Darbininkams iš kitur nepa
tariama į čionai važiuoti.

Miško Genis.

GRAMATIKA. Trumpa 
Kaltes Gramatika” del

NAUJA CHRESTOMATIJA del 
Lietuviškų Mokslainių Amerikoje. 
Dalis I. Parengė P. Brandumas, 
ši knyga yra geriausia skaitymui 
Šiek tiek pramokusiems skaityti, 
nes joje te’pa trumpos, gerai su-* 
prantamos jaunam protui pasakai
tės. Pusi. 155. Kaina drūtuose 
apdaruose ....................•................ 85c.

ryti neapsiėmė, patardamas 
visoms dr-joms neužmiršti 
streikininku. P. P. P.

KATAL.IOGAS
Knygų Išleistų 

“Kataliko” 
del Lietuviškų Mokslainių 

ir taip kitokių vi
sokių knygų.

ran- 
Visi, 

jauni gėrisi revoliu- 
Čharakterizuo j ančių

6 NAUJA SKAITYMO KNYGA Lie
tuviškoms Mokslainėms Ameriko
je. Dalis III. Su paveikslais. 
Tai yra treėia Chresto natijos da
lis, arba tolesnis lavinimasis jau 
mokantiems skaityti vaikams ar
ba ir tua-igunsiems. Joje telpa 
daugiau moksliškų apsakymų ir. 
eilių? Puti. 1'18. Kaina druotuo- ■■ 
se apdaruose .......................... 50c.

Taipgi ir kitų Išleistų lie 
tuviškų spaustuvių 
ko j ir Lietuvoj,

ŠVENTA ISTORIJA. Senojo ir 
Naujojo Įstatymo. Paraše Vys
kupas Motiejus Valančauskas. 
Trečias su pataisymu išdavimas. 
Su daugel paveikslėlių. Yra tai 
aiškiai ir kiekvienam suprantamai, 
aprašyta visa istorija nuo sutvė
rimo pasar.lio_ ligi pradžiai krikš
čionybės, 
drūtuose

Bayonne, N. J.
Pas mus šiais laikais nėra 

labai sunku pragyventi, kas 
netingi dirbti. Norinčiam 
dirbti darbas galima gauti, 
bet bedarbių pilna. Ir del- 
ko žmonės tiek daug apsi
leidę? Darbininkui galima 
uždirbti nuo $1.75 ig $2.50 
dienoję. Mėsa su kiauši
niais pabrango.

A. Vilkas.

LEMENTORIUS. Lietuvių Pa
rapijų Mokykloms šiaurinėje Ame
rikoje. Sutaisė S. P. Tananevi- 
čia. Yra tai parankiausias prasl- 
mokinimui skaitymo ir rašymo 
rankvedis. sutaisytas mokinimui 
vaikų. Pusi. 76. Kaina drūtuose 
audekliniuose apdaruose .......... 20c.

Vyrų rudi čeverykai be 
aulelių taipgi juodi, verti 
84.00, dobar M n Eft 
parduosim po.. Wt«uw

17 GELžKEIiia. Pagai svėtimur,
rašinius parašė K. Stiklelis. Ola 
labai aiškiai parodyta išradimas 
pirmutinio gelžkelio Anglijoje, ir 
kliutįs, kokias turėjo jo išradėjas. 
Pus. 21. Kaina ......................... 10c.

18 GRAŽI DOVANELE LIETUVOS 
ARTOJAMS. Eilės. K. Stikle
lis. 3oje telpa keliolika puikių 
tėvynainiškų eilių garsaus mūsų 
poeto K. S. Pusi. 21. Kaina lOfc

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

Chicago, Bl.

Revoliucija ir tarpe 
liosios lyties Chinuose 
da karštų šalininkų, 
seni ir 
raja.
Chinų moterių entuzijazmą 
yra Shanghajaus augštesnės 
moterių mokyklos studenčių 
laiškas, pasiųstas revoliuci- 
jinei vyriausybei. Tas laiš
kas skamba taip: “Jau iš 
seno moterįs turi tas pačias 
teises ir priedermes, kaip ir 
vyrai. Ir mes norime da
lyvauti savo tėvynės išliuo- 
savime, kuri, užglėbus val
dymų Mandžurų dinastijai, 
velka svetimų atėjūnų jun
gą. Žinome, kokis baisus 
pavojus grasia kare, vienok 
neturime baimės ir savo 
jaunų gyvastį trokštame pa
švęsti ant tėvynės aukuro. 
Padrąsintos esame viltimi, 
kad po kruvinai kovai Man- 
džurai iš šalies liks išvyti 
ir tuomet musų šalis bus 
laiminga. Tam tikslui trok
štame sutverti mergaičių 
pulką ir nekantriai laukia
me dienos, kuomet musų vy
rų kovotojų eilėse galėsime 
bendrai kautis su priešu.” 
Po tuomi laišku varde visų 
studenčių pasirašiusi p-lė 
Sang. Laikinė revoliucijos 
vyriausybė vienok tą jauną 
panelių pasisiūlymą su pa
dėka atmetė. ,

kuris pasimirė vasario 26 d. 
š. m. Tai pirmutinis buvo 
vyras iš čia augusių ir iš
ėjusių mokslus. Velionis 
mokėsijjoyola kolegijoj, ku
rioj mokslus 1907 m. baigė 
ir Įstojo Maryland© univer
sitetan, teisių skyriun, kuri 
baigė 1910 m. Jis paėjo iš 
neturtingų tėvų, todėl jam 
pačiam prisiėjo savimi ru- 
pinties. Studentaudamas 
mokė vaikus lietuviškoje šv. 
Jono Krikšt. parapijos mo
kykloje, vakarais-gi vakari
nėje mokykloje darbuoda
vosi, mokindamas angliškos 
kalbos suaugusius lietuvius. 
Daugumas pas velionį na
muose mokėsi. Velioniui 
mokslas labai sekėsi: mo
kyklose gavęs daug dovanų 
ir porą medalių. Turėjo 
puikią iškalbą ir nęsykį sa
vo kalba žavėdavo klausyto
jus. Velionis Antanas kadir 
čia buvo augęs, bet ir lie
tuvišką kalbą gerai pažino
jo ir ją mylėjo, kitus anos 
mokindamas. Vietiniai 
angliški laikraščiai velionio 
atminčiai pašventė ilgokus 
straipsnelius su paveikslais.

Vasario 29 dieną jo kūnas 
nulydėtas šv. Jono Kr. baž
nyčion ir po pamaldų nu
gabentas amžino atsilsio vie
ton. Bažnyčioje apart vie
tinio klebono, kun. Lietu- 
ninko, matėsi keli svetim
taučiai kunigai, kolegijos 
profesoriai ir mokiniai ir 
šiaip daugybė žmonių. Ant 
karsto buvo pridėta daug 
vainikų.

Velionis paliko jauną žmo
ną, su kuriaja išgyveno tik 
vieną mėnesi, .Įnotiną, tris 
brolius ir tris seseris.

Amžina jam atsilsis!
A. R am.

BELETRISTIKA.
ADYNOS APIE GIRTUOKLIUS. 
Davatkų Gadziukos ir Davatka. 
Labai juokingi aprašymai, geri 
smagiai praleisti laikų. Pus’. 
24. Kaina ................................. t(

5 NAUJA KNYGA del Lietuviškų 
Mokslaiuių Amerikoje. Dalis II. 
Parengė P. Brandukas. Yra tai 
antra dalis Chrestomatijos labai 
paranki mokinimui jau pramoku
sių skaityt; ir rašyti vaikų. Tel
pa joje apysakėlės ir eilės. Pusi. 
212. Kaina drūtuose apdaruose 35c.

V Iš Lietuviškų Dirvų.

15 CIECORIUS DOMICIJONAS 1B 
KASĖJAI KATAKUMBOSE. Is
toriškas apsakymas Laikuose 
Krikščionių Persekiojimo. Pa
gal lenkų kalbų sutaisė P. B. La
bai puikus aprašymas apie perse
kiojimų pirmutinių krikščionių 
Ryme, viešpataujant ciecoriui Do- 
micijonul. Aprašyta, kaip pir- 
miejie katalikai, vengdami perse
kiojimų, susirinkdavo ant pamal
dų Į požeminius urvus, katakum- 
bomis vadinamus, kurie ir šian
die dar tebrandari Ryme. 
217. Kaina ................
Ta pati apdaryta...............

Grand Rapids, Mich.
Vietinėj lietuvių bažny

čioj nuo vasario 21 lig 29 d. 
š .m. laikė misijas tėvas Ka
zimieras, kapucinas. Pasa
kė 24 pamokslus. Tikintieji 
visų pamokslų atidžiai ir su 
susigraudinimu klausėsi. 
Kadangi aplinkinių kunigų 
buvo tik keli, tad sunku bu
vo prieiti išpažinties. Iš
pažinties daugiausiai klausė 
tėvas Kazimieras ir vieti
nis klebonas, 'kun. J. Ger- 
vickas. Keli cicilikai peŲ. 
pamokslus kaikada imdavo 
šaipyties ir juokties, bet 
žmonių subarti visuomet tu
rėdavo nutilti, arba eiti lau
kan iš Dievo namų.

Čionai darbai gerinasi, lie
tuvių supratimas taippat žy
miai auga, nes lietuviai vis 
skaitlingiau prasimano sau 
bent kokias vertelgystes.

Balandžio 14 d. bus atloš
ta teatras: Ponas ir muži
kai. Šešupis.

Batimore, Md.
Nepermaldaujamas 

ties dalgis pakirto jauną, 
24 metų amžiaus, lietuvį

KATEKIZMAS. Rymo-Katalikiš
kas Didesnysis Katekizmas. Pa
rašė kun. J. Deharbe. D, J. Ge
riausias, nes labai suprantamas 
kad ir mržiems vaikams Kate
kizmas. parankiausias lietuvių 
pradinėms mokykloms. Pusi. 199. 
Kaina drūtuose apdaruose .... 35

Spring Valley, Ill.
Vasario 25 dieną, buvo čio. 

nai sušauktas lietuvių vi
suomeniškas su^įi: 
Lawrence, Mass, str 
kų padėjimo ajįkal' 
Vienbalsiai nuta|ta^ 
aukų streikininkų*; 
Salėje surinkta $10.30. 
rinktas aukų rinkimui 
mitetas iš 6 asmenųtpo 
mus surinko dar $5f),65. 
si tie pinigai kovo 9 d. 
siųsti į Lawrence, Mass. 
(Aukotojų vardų neskelbia
me, nes Lawrence straiki
ninku komitetas taš Visas pa
vardes pats nuo savęs skel
bia kituose laikraščiuose.

Kalnu 
Lietuvių 
Lietuviš

kų mokyklų šiaurinėje Ameriko
je. Pagal Stuobrj ir kitus pa
rengė S. P. Tannnevliia. , Yra tai 
geriausia sutaisyta Gramatika del 
lietuviškų mokykit i. Ji paranki 
ir tiems kurie not! gerai išmokti 
lietuviškų kalbą ir rašybą. Pusi. 
102. Kaina drutuose audekli
niuose apdaruose ..................... 35c.

3pecįjali§fcą$> pardavimas iki Velytų 
A' ’ •*7?ss>s>v. -

Laikrodėlių, dęjmentų, a^sojzle- 
'dų, aukso " ir paauksuotųfleMiu- 
gėlių, loketų, špilkų, koliomkų, 
šukų, bronzalietų ir t.t.

7 akmenų, 16 didumo, nikelinis 
Elgin $5.50. Paauksuoti, ant 20 
metų gvarantuoti 7 akmenų El
gin arba Waltham $9.50. 20 metų 
gvarantuoti, 15 akmenų Walt
ham $12.50. 20 metų gvarantuoti 
<17. ak m. Hampden $15.00.

P. K. BBECHAS, 3248 So. Morgan 8t.

Bayonne, N. J.
Kovo 13 dieną ryte 

deklinėse dirbtuvėse 
streikavo merginos, kurių 
ten dirbo apie 700. Beveik 
visos pametė darbus. Tarp 
jų yra ir lenkių, lietuvaičių 
ir apglikių. Jos reikalauja 
trumpesnių darbo valandų 
ir mokesčių pakėlimo.

A. Vilkas.

Orchard Lake, Mieli.
ŠŠ. Chilians ir Metodi

jaus lenkų seminarijoje, 
kaip jau ne kartą buvo ra
šyta laikraščiuose, senai gy
vuoja lietuvių moksleivių 
draugijėlė vardu “Lietuvių 
^Viltis” po globa šv. Kazi
miero. Tos draugijėlės tiks
las — lavintivs lietuvių kal
boje, susipažinti su Lietu- 

iyos praeitimi, laikas nuo lai
ško surengti prakalbas, pa
skaitas ir t.t. Tai atlieka
ma sekmadieniais, kuomet 
yra atsakaučiausias ir liuo- 
siausias nuo kasdieninių už- 

' siėmimų laikas. Šiemet, ga
lima 
kasi 
ačiū

' gam 
pelini) 
šventęs darbuojasi; taipgi 
ir kitiems valdybos nariams 
'(dr. Karauskui, rast., dr. 
Martišiumi!, kning. ir dr. 
Kazėnui, iždininkui) kru
tant sulyg išgalės viskas ve
dama tvarkoje.

Užtai apart augščiaus pa
minėtų kas sekmadieniais 
besilavinimų, surengiama 
dar svarbesniųjų tautinių 
švenčių: apvaikščiojimų bei 
paminėjimų. Paskutinis 
toksai apvaikščiojimas bu
vo surengta kovo 10 d. (dė
lei kasdieninių užsiėmimų 
ton dienon perkeltas iš ko
vo 4 dienos š. m.). Tai bu
vo apvaikščiojimas šv. Ka
zimiero dienos, po kurio glo
ba gyvuoja viršuiinėta drau-

New Britam, Conn.
Kovo 10 d. š. m. vietinė 

S. L. R. K. A. 109 kuopa su
rengė prakalbas bažnytinėj 
svetainėj. Kalbėtojais buvo 
iš Lawrence, Mass, koks tai 
p. Rusiakas. Prakalbas kun. 
Žebris iš pamokslinyčios 
žmonėms pranešė, kadangi 
nebuvo jokių apie tai ap
skelbimų. Kalbėtojas aiš
kino organizacijos reikalus, 
ragino lietuvius ton lietuvių 
katalikų organizacijon rašy- 
ties, laikyties visiems vieny
bės. Paskui plačiai apipa
sakojo Lawrence, Mass, au
dėjų streiką, jų vargus ir 
skurdą. Tos kalbos publi
kai labai patiko. Aukos 
streikininkams nerinkta,

Worcester, Mass.
Jei čionai nebūtų taip va

dinamų šiaudinių katalikų 
su jų “nezaležną” parapi-

Rut-land, Mass.
Kova 8 d. š. m. čia 

mirė Ona Sabaliauskaitė. 
Mirė nuo džiovos. Palai
dota su bažnytinėmis apei
gomis. Lietuvių šv. Kazi
miero bažnyčroi, Worcester, 
Mass., paliko 100. dolerių. 
Taippat savo pąl&tais pi
nigais sušelpė kelias bažny
čias ir labdaringas įstaigas 
Lietuvoje Turėjo 23 metus 
amžiaus.

Amžina jos dusiai atsilsis!
Fr. Gkfzauiskas.

Hartford, Conn.
Šis miestelis nedidelis, bet 

guli labai dailioj apygardoj, 
tarp daugybės medžių. Va
saros metu čia labai gražu, 
kuomet medžiai sužaliuoja.

Lietuvių gyvena pusėti
nas būrelis. Yra susitvėru
sios dvi lietuvių draugijos, 
kurios pusėtinai gyvuoja. 
Lietuviai neturi savos baž
nyčios, tik nupirkta lotas 
su namais, kuriuose šven
tadieniais laikoma pamal
dos. Kunigas atvažiuoja iš 
New Britain, Conn., bet lie
tuviai nekaip su juo sutin-

butų kuogeriausias sutiki
mas. “Nezaležninkai” vi
sur maišosi, lietuvius pra
vardžiuoja ir delei to netu
rima jokios vienybės.

Spencer Wire Co. dirbtu
vėj sužeista du lietuviai, J. 
Valeskas ir J. Boitconė (?). 
Sieros rukštis,; iš. didelės 
bonkos išsiveržė ir’ abudu 
smarkiai apdegino. Abudu 
nugabenta ligonbutin.

Su darbais neprasčiausiai. 
Daugiausiai žmonių dirba 
vielų dirbtuvėse.

Skaitytojas.

16 DANGUS. Pagal K. Flainarion 
parašė P. Brandukas. Su pa
veikslais. Astronomija — moks
las apie pasauli. Parodo kokios 
yra planetos, kaip Jos eina ir 
kokią įtekme turi viena ant ki
tos. Knyga yra moksliška di
delės vertės. Pusi. 193. Kaina 60c. 
Ta pati apdaryta .............. 75c.

Forest City, Pa.
Kovo 5 d. čionai numirė 

Juozapas Jasiavičia. Velio
nis prigulėjo į draugijas: 
šv. Jurgio, šv. Kazimiero, 
šv. Antano ir į S.L.R.K.A. 
2 kuopą. Velionis buvo mir
tinai sužeistas maiuose, bet 
vietinis klebonas dar suspė
jo jį aprūpinti šv. Sakra
mentais ainžindu kelionėn. 
A. a. Juozapas turėjo 35 me
tus, buvo geras katalikas. 
Paliko jauną moterį ir 3 ma
žus vaikelius. Amžina jo 
dūšiai atsilsis!

J. Pranaitis.

PuJ. 180. Kaina 
apdaruose .. ............... 40c.

AMALUNGA arba Tyro duktė. 
Labai graži apysaka ‘apie balt- 
veidžius ir indijonus, kurie Ame
rikoje mušėsi u< savo tėvynę. 
Pusi. 91. Kaina ...................... 25c.
Ta pati su audeklo apdarais.. 60c.

eitų nesusipratimas. An
traip vertus, jei tie surinkti 
pinigai butų pasiųsti per 
musų redakciją, tada butų 
galima apskelbti. Red.).

J. G.

, Kadaiųgj^jau senai taip 
-dailiai buvo nusisekę pana
šus apvaikščiojimai, nepro- 
šalį bus paminėjus ir apie 
visą programą, nes buvo 
gan įva'rus. Ir taip:

1. Pirmininkas dr. Lape
lis, atidaręs susirinkimą 
maldele, trumpai paaiškino 
tos dienos susirinkimo tiks
lą, jojo svarbą.

2. Lietuvos himnas “Lie
tuva Tėvyne”, solo dr. Va. 
lančiunas, kuriam ant piano 
akompanijavo dr. Sauris, o 
ant smuiko pritarė dr. Vai
tonis. Nors aut greitųjų 
prisirengę, bet gražiai ir 
jausmingai pagiedojo.

3. Eilės . (Kudirkos) pasa
kė dr. Martišiuuas.

4. Paskaita
lis; karštais žodžiais plačiai 
nupiešė šv. Kazimiero gyve
nimą Jojo dorybes ir t.t., 
paragindamas visus sekti 
Tojo šventojo pėdomis.

5. Sonetas (žodžiai Mar
gelio, muzika Naujalio) — 
solo dr. Vaiančiimas; ant 
piano akompanijavo dr. 
Sauris ir ant smuiko dr. 
(Vaitonis. Susilieję balsai 
į vieną graudų akordą, tie- 
siok žavėjo klausytojus!

6. Prakalbą pasakė d r. 
Čėsna. Trumpai, bet aiš
kiai ir karštai nupiešė bu
vusiąją Lietuvoje baudžia
vą, jos panaikinimą, paskui 
pritaikęs tos dienos apvaikš. 
čiojimui keletą žodžių, pra
tarė keliais žodžiais apie šv. 
Kazimierą.

7. Eiles pasakė dr. Valan- 
čiunas.

Ant galo pirmininkas, pa
dėkojęs prisidėjusiems su
rengti tą ap vaikščiojimą, 
maldele pabaigė susirinki
mą. Mažiuks.

sakyt, geriausiai se
tai draugijėlei; vis ta 
darbštam ir sumaniu 
pirmininkui (dr. La 

kuris tikrai pasi

11 APIE RŪKYMĄ. . _____
norintiems suprasti teisybę. P.
B. šioje knynelėje apra'e kokį 
pavojų atgabena žniog!i rūkymas 
ir alkoiioliški gerymai Pusi.
23. Kaina ............................. 10c.

CHINŲ MOTERĮS IR RE 
VOLIUCIJA.

St. Charles, III.
,K. Černiausko ir A. Va

lento rupestimi surinkta au
kų Lawrence, Mass, streiki
ninkams, viso $17.55, kurios 
pasiųsta į Lawrence, Mass, 
p-nui Ramanauskui (Auko
tojų pavardžių neskelbiam. 
Tai turi atlikti p-nas Ra
manauskas. Red.).

K. Černiauskas.

Czeverykai.
Moterų baltais viišais 
čęverykai, su guzikais 
arba šniūrais Ci 
tik už............. vl« i w

apie 
mies- 
.. 15c.

Apysaka, 
užimanti 
apysaka, 

verta perskaityti kiekvienam ” 
tuviui-tėvynainluL Pusi. 
Kaina

10 ANTRAS KRIKŠTAS. Šių lai
kų apysaka. Paraše B-. Varg
šas. Labai žingeidi apysaka 
apie padėjimą šių dienų Rusijoje 
ir buvusią revoliuciją. 
Kaina .............
Ta pati apdaryta

ūkimas 
ikinin- 
ėjimui. 
arinkti 
įaudai.

Velykinis Atidarimas
Didelis parodymas naujausios mados Velykinių 

drabužių. Dabar padėta jūsų pamatymui.
Vyrų siutai gvarantuoti mėlynos &
materijos, kitur parduodami po $15 
su viena ar dviem eilem guzikų, siūti 
pagal naujausią madą, visada verti 

$15, dabar 
parduosim užvIViVV

Moterų ir vaikų drab. 
Moterų Kotai puikiai pasiūti, nau- 
jos mados, verti ši 6.50 QSfi "TE 

t \ X parduosim pigiai už VsU« I'D
y I Vaikų Siutai su 2 porom kelnaičių, rudos materijos taipgi 

L l a mėlynos ir žilos, su dviem eilėm guzikų, 6 iki 17 An gg
Al i metų, 85 vertės dabar...................... .......................

n 'C n Mergaičių kriaučių siūtos dresės, perkelio 6 iki 14 metų 
.aSfllw !S Kf gražiai tinka su žema apikakle, ir trumpos ran- fiQr> 

i -® I kovėm,.............................................................

12 APSAKIMeLIAI. Keturi pui
kus apsakymėliai Surinko ir
išvertė Siūlelis. Pusi. 75. Kar
na ................................................ 25c.

13 APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. At. 
sitikian.s iš Amerikoniško gyveni
mo. H. Sienkievič. Išguldė Lap
kaus vaikus. Antra laida, 
bai juokingas aprašymas 
užsidėjimą vieno Amerikos 
telio. Pusi. 32. Kaina

14 BROLIS IR SESUO.
Parašė Vaikas. Labai 
šių dienų atsitikimų

BOS
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KOVAS, 1912 m.
28. K. Sikst.ius pop.
29. P. Eustachijaus k.
30. S. Kvirino k., Aniel. k.
11. N. 6 sav. Gav. Verba. Bcnjant k.

BALANDIS, 1912 m.
1. P. Teodoros p.
2. U. Pranciškaus.
3. S. Marijos iš .Egip. .

Redakcijos Paiemijimai .1
Keli žodžiai musų kores

pondentams.
Labai esame dėkingi ger

biamiems skaitytojams už 
korespondencijas, kadangi 
jos mums suteikia žinias 
apie lietuvių kolionijų pa
de j imą. Korespondenci j o- 
mis labai interesuojasi visi 
musų skaitytojai ir mes pa
tįs, nes iš anų tenka mums 
patirti lietuvių padėjimas ir 
besidarbavimas ant tautos 
dirvos išeivijoje.

Taigi gerbiamiems skai
tytojams, rašantiems tan
kiai korespondencijas, yra 
labai dėkinga netik viena 
“Kataliko” Redakcija, bet 
ir abelnai lietuvių visuome
nė, kuriai tenka “Katali
kas” paimti į rankas ir pa
siskaityti.

Mes labai norėtumėm vi
sas musų korespondentų ži
nias koveikiausiai ir ko- 
anksčiausiai atspauzdinti, 
idant žinios iš lietuvių kolio
nijų visuomte butų konau- 
jausios. Bet delei daugybės 
prisiunčiamų koresponden
cijų yra tiesiog negalima su
syk visas atspauzdinti, ka
dangi viena trūksta vie
tos, o antra — trūksta lai
ko anų ir perrašinėjimui, 
arba kadir pertaisymui.

gerbiamuosius žinučių ra- 
šėjus-korespondentus pra
šydami palengvinti mums 
tą darbą, būtent rašinėti ži
nutes kotrumpiausiai. Ne
kuriu korespondentų laiš
kai taip ilgi ir su įvairiais 
pamokinimais, kad sunku 
anuos susyk vienam nume
riu ir išspauzdinti. Taigi 
meldžiami rašyti trumpiau, 
bet tankiau, o tuomet 
visos korespondencijos bus 
indedamos laikraštin ir 
delei to bus daug daugiau 
įvairesnių žinučių.

Turime viltį, kad musų 
gerbiamieji žinučių rašėjai- 
korespondentai sutiks mie
lai su musų tais norais ir 
palengvįs mums tame visuo
meniškame darbe.

Pramatoma didelis 
straikas.

Suvienytose Valstijose 
pramatoma didelis ekono
minis karas. Pradžioje 
ateinančio balandžio mėne
sio turėsiąs but apšauktas 
anglekasių generališkas 
straikas kietosios ir minkš
tosios anglies kasyklose. 
Ton kovon išeisią arti mi
lijonas darbini ūkų. Jiems 
sustraikavus, visoj šalyj tu
rės užgimti baisiausioji su
irutė, kadangi nebus an
glies,, o be pastarosios nie- 

B ko negalima nei pradėti. 
Anglekasiams straikuojant 
turės sustoti visoks judėji
mas, darbai fabrikuose, 
traukiniai, o net ir garlai
viai; miestus gali pagauti 
tamsybė, kadangi iš anglies 
apturima šviesa. Taigi pas- 

^Wkui anglekasius neteks dar
bo dar kiti keli milijonai 
darbininkų ir šalį gali apim
ti tikras chaosas.

aKMHB——MfcMgaMMEJ—■

Mums aiškų pavyzdį su
teikia Anglija, kur strai- 
kuoja anglekasiai, ir kokias 
iš to mes matome pasek
mes? Pasekmės tokios, 
kad anglekasiams sustrai- 
kavus, visoj Anglijoj sus
tojo pramonė ir pirklyba, 
išnyko visoks judėjimas ir 
visą . šalį apsiautė krizis. 
Kadangi traukiniai be ang
lies negal judėti, tad neku
rtuose miestuose laukiama 
badas, didžiausias skurdas, 
nėra kaip pristatyti valgio. 
Milijonai bedarbių nežino 
nei kur dėties, nei kur pri
siglausti. Žiemos metas. 
Nėra darbo, kuro, nėra nei 
valgio. Toksai pat straikas 
persikėlė paskui Vokieti
jon, Francijon, Belgijon ir 
kitur. Tečiau pareina ži
nios, kad Europoje tie 
straikai jau mažinasi ir, re
gis, tomis dienomis jie vi
siškai išnyks, kadangi į 
tuos darbininkų ir darbda
vių nesutikimus įsimaišo tų 
šalių vyriausybės.

Kuomet Europoje angle- 
kasių straikai ima mažėti, 
Suvienytose Valstijose to
kie pat straikai dar rengia
ma ir jei tik tomis dieno
mis neįvyks susitaikymas 
darbininkų atstovų su darb
daviais — turėsime kovą 
darbo su kapitalu labai 
smarkią ir šaliai nuo to pri
sieis gana daug nukentėti. 
Tan dalykan įsimaišė ir 
pats prezidentas Taft, bet. 
vargiai kas bus iš to. Dar
bininkų reikalavimai nors 
maži, bet anglekasyklų sa
vininkai ir su mažiausiais 
reikalavimais nenori sutikti.

Ot, keli kapitalistai visą 
šalį gali įstumti didžiausian 
vargau!

♦•* «

Bulotai duoda veja
Nelabai senai Marijampo

lėje buvo visuotinas meti
nis “Žagrės” sindikato na
rių susirinkimas. “Žagrės” 
stovį ir susirinkimo bėgį 
plačiai aprašo “Šaltinis”. 
Miela mums paminėti, kad 
toji ūkininkų draugija bu
joja. Jos 'turtas 1911 me
tais išnešęs 73.300 rublių. 
Narių sudėtų pinigų pernai 
butą 11.243 rub. Įvairių 
prekių parduota už 189.850 
rub. Draugija turėjus pel
no 12.929 rub.

Viskas butų gerai, tik kad 
dr-ja neužsiimdinetų ne
švaria politika. O visa toji 
nešvarybė yra atkreipiama 
į durnos atstovą Bulotą, ku
rį katalikų laikraščiai nu
sprendę ignoruoti už jo per
daug viešą tautiškumą ir 
prie kairiųjų partijos pa
linkimą.

P-nas J. V. “Šaltinyj” 
taip apie Bulotą atsiliepia:

“Negaliu užtylėti nepa
minėjęs ramaus “Žagrės” 
(tarytum, “Žagrė” butų iš
mokus kalbėti. Red.) papei
kimo, išreikšto musų atsto
vui Bulotai.

Bekalbant apie žemės dir
bimo mokyklą, prireikė per
rinkti komitetas. Jame bu
vo seniau ir p. Bulota. Pa
daryta slaptas balsavimas. 
Nors reikėjo iškarto net še
šios pavardės užrašyti ir 
Bulotos pavardė daug aiš
kiau stovėjo kiekvieno gal
voje, kaip mažiau pažįsta
mų kandidatų, vienok p. Bu
lotos neisrinko.

Jau visiems, matyt, aiš
ku, kad p. Bulota, priklau
sydamas kraštutinei darbie- 
čių partijai ir erzinante er
zinantis durną ir valdžią sa
vo nerimtomis kalbomis, ne
gal būti išreiškėju tikrųjų 
Suvalkų gub. gyventojų rei
kalų ir jų pažiūrų. ; *

Rimtoji, dirbančioji ir 
mąstančioji Suvalkų g. gy
ventojų dalis parodė aiškiai, 
kad nemalonėtų tokio atsto
vo turėti, jaigu jį pašalina 
net iš žemės dirbimo mo
kyklos komisijos.

Rimtam vyrui užtektų to
kio parodymo. Jaigu gerb
tų save, nestatytų visai sa
vo kandidatūros į ateinančią 
durną. Bet iš p. Bulotos 
sunku to tikėties. Jisai pat
sai jaučia, kad valstiečiai jo 
neberinks. Užtatai, kaip gir
dėjau, išdirbo sau cenzą 
(rinkėjo teises) viename 
mieste, kad su pagalba žy
dų ir lenkų patekus į durną. 
Tiesa, gal patekti, bet jau 
nebus Suvalkų gubernijos 
lietuvių atstovas...”

Taip rašoma “Šaltinyj”, 
tarytum p. Bulota išteisy- 
bės jau ir butų pamiršęs 
Suvalkų gubernijos lietuvių 
reikalus. Su tokia “politi
ka” tarp lietuvių sėjama tik 
neapykanta ir kurstoma 
brolis prieš brolį. O tuo 
kurstymu be abejonės galės 
pasinaudoti svetimtaučiai.

* - lt *

Dar apie kun. Tumo paskal 
tas.

“Lietuvos Žiniose” , ne- 
koksai p-nas Petras labai 
vaizdžiai aprašo kun. Tumo 
paskaitą apie Amerikos lie
tuvius, laikytą Vilniuje, 
Inteligentų kliube. Į pa
skaitas susirinkę apie 70 
žmonių, daugiausiai inteli
gentų.

Štai ką p. Petras tarp kit
ko apie tas paskaitas patė- 
mija:

“Ne vieta čia ginti ame
rikiečių doros ir pagalios 
ne mano tai priedermė bet 
tiesiog net nemalonu daro
si, kad kun. Tumas visur 
savo prakalbose amerikie
čius tokiose juodose spalvo
se piešia. Tartum, pas juos 
ištikrųjų visur tiktai juo
da! Užgirdus, padėkime, jo 
pasakojimą apie lietuvių 
draugijas Amerikoje, kur 
buvo paminėtos tiktai men
kos draugijėlės, o kažinko- 
del nutylėta tokios, kaip Tė
vynės Mylėtojų Draugija, 
abidvi Susivienijimo drau
gi j i ir 1.1, net norėtųsi pa
klausti, ar tai už ką ačių 
sakydamas kun. T. nurodo 
Amerikos lietuvių draugijas 
tokioj nepuikioj šviesoj.

Atsiminkime nors tuos 
laikus, kada musų knygy
no padabinimu buvo kny
gos, išleistos “Tėvynės My
lėtoji; Draugijos”, Šerno ir 
1.1., nemaža prisidėjo tos dr- 
jos prie musų atgaivinimo”.

Na ir taip išvien kun. Tu
mas paskaitomis išeivius 
skalbia, kad net gėda ir gir
dėti. Atsidėkojamą, nėr’ko.

* * *
Mėtoma bombos.

“Draugas”’ o paskui aną 
Darbininkų Viltis” ir kiti 
laikraščiai andai pranešė, 
kad Kovo 9 d., 11 vai. va
kare, Scrantone, tarp kun. 
Kuro klebonijos ir šv. Juo
zapo bažnyčios plyšus dina
mito bomba, kurios sprogi
mas nieko svarbaus nepa
daręs, bet visgi išdaužęs ke
lis langus klebonijos ir baž
nyčios. Žinoma, trukšmo tai 
jau pakaktinai butą.

Dabar iš tų laikraščių iš
skaitomi dvi priešingi sau 
nuomoni: “Draugas” tvir
tina, kad bomba mesta kun. 
Kuro pagązdinimui ir, sa
koma — busiąs katalikų 
priešininkų darbas; kiti-gi 
laikraščiai vėl tvirtina, kad 
tai esąs kun. Kuro šalinin
kų darbas ir tuo budu no- 

idant ji netektų nezaležnin- 
kams. > • 5 I

Kieno fąi darbas, tuo tar
pu nesvarbu, > gal ankščiau, 
ar vėliam, tas įšsiaiškįs, bet 
visgi tokiai darbas vertas 
papeikimų; ir.j didžiausios 
bausmės.; )Jei>jau imama už 
argumentą dinamitas, bom
bos, lietuviai taip pasielg
dami netoli nukeliaus, nes 
jų nekuriems prisieis atsi
sėsti kriminalistų suolan, o 
tauta aplaikys kuodidžiau- 
sią sau gėdą ir paniekinimą 
svetimtaučių akyse.

LIETUVIŲ KALBOS 
KLAPSIMAS.

Vasario 6 d. vakariniame 
posėdy j Rusijos durna ant
rą kartą svarstė įstatymų 
sumanymą apie miestų sa
vy valdas Lenkijoj. Įnešta 
buvo daug pataisymų nuo 
kadetų, progresistų ir iš 
darbiečių A. Buloto, kurie 
stengėsi pagerinti atskyrus 
to įstato sumanymo punk
tus. Nemaža buvo įnešta ir 
ministerijos pataisymų, ku
riuos komisija buvo atme
tusi. .

Ilgiausia buvo svarstoma 
apie leidimą lietuviams var
toti savo kalbą 8 Suvalki
jos miestuose: Naumiestyj, 
Šakiuose, Vilkaviškyje, Vir
balyje, Marijampolėje, Prie
nuose, Kalvarijoje ir Sei
nuose. Šį posėdį lietuvių 
teises ginti pirmas išėjo A. 
Bulota. Jis paminėjo ko
misijos nutarimą, kuris lei
džia pirmam miesto durnos 
posėdyje nutarti, kurią kal
bų vartoti: lenkišką ar lie
tuvišką. Jisai atsakė ir mi
nisterijos atstovui, kursai 
komisijoje rėmėsi 1905 m. 
įstatymais, buk lietuviams 
nei valsčiuose, nei privati
nėse įstaigose neleidžiama 
vartoti savo kalbos ir reika
lavo įvesti Suvalkijoje tik
tai rusišką kalbą, kad tasai 
1905 m. įstatymas buvo ki
tais 1906 m. atmainytas ir 
sulyg včlybesniojo įstatymo 
lietuvių kalba turi tas pa
čias teises Suvalkijoje, kaip 
ir lenkų visoje Lenkijoje. 
“Beto ministerijoj os atsto
vas, sakė Bulota, komisijoj, 
kalbėjo, kad lietuvių kalba 
negana kultūriška, neturin
ti literatūros. Atsakydamas 
i tąį, aš vėl remiuosi vai- ’•-U- i i. HM /I •■'ilU.-- ■. ..
diškais įsakymais 1906 m. 
apie, vartojimą kalbų Šiaur.- 
Vakar. krašte. Tenai tarp 
kitko pasakyta, kad baltgu- 
džiams negalima leisti jų 
kalbos mokyklose, nesą ta 
kaba neturinti literatūros, 
ir paskui seka šie žodžiai: 
lietuvių ir lenkų gi kalbos, 
tai jos turi savo literatūrą 
ir jau anksčiau buvo mo
kyklose išguldinėjamos. Tos 
kalbos, reikalui prisiėjus, ga
li but įvestos į mokinimo 
kursą”. Tokiu budu aš nu
rodau, kad pati valdžia net 
pripažįsta lietuvių kalbai 
literatūrą”.

Grįždamas prie statisti
kos atstovas nurodė, kad 
1897 met. statistika buvo 
atlikta tais laikais, kada lie
tuvių kalbą persekiojo ir 
lietuviškai kalbantieji buvo 
skaitomi politiškai neištiki
mais. Dabar gi visai kas 
kita. Iš surinktų Bulotos 
Kalėdų laiku žinių pasiro
do, kad 1897 m. skaitlinės 
visai atsimainė: padidėjo 
abelnas krikščionių skait
lius ir ypač lietuvių; kuone 
visuose iš tų 8 miestų lietu
vių dabar ’ dešimts kartų 
daugiau negu lenkų. To
kiu budu, jaigu leisti tenai 
kurią kalbą, tai tiktai lietu
višką.

“Žinodamas gerai, kad 
tuose miestuose rinkikai 
miestų dumon bus lietuviai, 
aš ramiai galiu sutikti su 
komisijos priimtąja patai
sa. Nors pilnai butų gali
ma priimti ir mano pataisą, 
bet jei durna jąją atmes ir 
priims komisijos pataisymą, 
tai aš ir prie jos prisidėsiu 
ir už ją balsuosiu”.

Šį kartą kalbėjo ir asto- 
vas Kuzma. Jis gynė savo 
pataisą, kurioje neisvardy- 
dainas miestų, reikalauja, 
“idant tuose Suvalkų gub.

Išeivių globos draugija.
Varšuvoje jau nuo poros 

metų gyvuoja išeivių globos 
draugija, kurios nariai yra, 
žinoma, lenkai (tik ne len
kininkai). Toji draugija 
įvairiose šalyse turi daugy
bę savo žmonių, kurie drau
gijos valdybai laikas išlaiko 
ir praneša visokius nurody
mus, kur kaip su darbais 
einasi, kur išeivis laisvai 
įleidžiamas, o kur ne ir t.t 
Tatai paskui tos draugijos 
valdyba per savo atstovus 
ir suteikia prašantiems iš
eiviams patarimus. Visa 
daroma veltui, nereikalau
jant jokio užmokesčio.

Dabar “Liet. Ūkininkas” 
(nr. 8) praneša, kad minė
ta varšavinė draugija ir Vil
niuje atidarius savo skyrių, 
kuriame suteikiama visai 
dykai visokios žinios dar
bininkams.3 keliaujantiems 
užsienin vasarai uždarbiau
tų prie lauko darbų, arba 
keliaujantiems Amerikon, o 
už patarimus ligose imama 
maža mokestis. Skyriaus 
užveizėtoja esanti Elena 
.Kremerįeųė, Vilniuje.

#
Dar apie pąlikimą.

Pereitame “Kataliko” nu- 
meryj iš Vilniaus “Vilties” 
paminėjome, kad mirusio 
kun. P. Abromaičio palik
tasis turtas nuo poros mi
lijonų rublių jau sumažė
jęs ant 272:000 rub. “ Drau
gas ”-gi tą palikimą dar la
biau sumažina ir sako, jo- 
gei jis žinąs iš tikrų šal
tinių, kad penki artimiau
si velionio kunigo giminie
čiai gavę tik po tris tūk
stančius rublių, o kad šeš
tas giminietis gyvena Ame
rikoje, tai įkaitant turtą pa
veldėjimo sumomis, jis ne- 
išnešęs daugiau kaip 18.000 
rublių. Bet velionis ir gry
nais pinigais dar nieko ne
palikęs. “Draugas” sako, 
skelbimas apie tuos milijo
nus esanti tik sumanyta pa
saka.

“Šviesos’’ likvidacija.
Marijampolėje vasario 25 

dieną š.m. buvo visuotinas 
“Šviesos” draugijos likvi
dacijos Susirinkimas. Nu
tarta: turtas iparduoti, 'sko
las užmokėti ir kas liks pa
vesti “Žiburėliui”. Tokį pat 
nutarimą! irntą pačią dieną 
padarė Marijampolės “Švie
sos” skyriaus susirinkimas. 
Išpildytijiasąi nutarimas pa
vesta tam tįkrai komisijai.

Kaip . žinųma, minėtą 
draugiją j j “ iesą ’’ vyriau
sybė uždarė-. 1908 metais. 
Toksai pat likimas laukia ir 
visas kitas lietuvių draugi
jas.

Nužiuromi ženklai. ..

Visai ne, 
Tos raukš-

Moteriškė: — Tamsta ra
si jau vedęs?

Jaunikis: - 
prašau ponios, 
lės ant veidp paeina nuo nė-

lenkų — lietuvių kalba. To
liau Kuzma perskaitė jo su
rinktas smulkias skaitlines 
apie Suvalkijos miestus; pa
sirodė, kad Seinuose lietu
vių — 600 ,o lenkų 803 šei
mynos. Tokiu budu, pa
gal Kuzmos pataisa Sei
nuose turėtų būti lenkų 
kalba. Reikalaudamas pri
pažinti lietuviams teises be 
jokių apribavinių, Kuzma 
darodintjo, kad komisijos 
pataisa atiduos visą reikalą 
į žydų rankas, kurie prisi
dės prie tų, kurie žadės ge
resnes sąlygas ir nuo žydų 
prigulės nutarti tą arba kitą 
kalbą.

Delei lietuvių kalbos tei
sių kalbėjo atstovai: Ščep- 
kin, Timoškin (deš.), Bo- 
brinski (nac.), Benigsen, ir 
ministerijos atstovas Ancy- 
ferov. Valdžios atstovas 
vėl kaip ir komisijoje, tvir
tino, kad miesto durnoms 
negalima pavesti tarti klau
simų apie kalbas, nes tai esą 
priešinga pamatiniams vals
tybės įstatymams. Suval
kijos miestuose privalanti 
būti tiktai rusų kalba. At
sakinėdamas jam, atstovas 
Benigsen, pasakė, kad durna 
gali leisti tokius klausimus 
rišti miestų durnoms ir tai 
nesipriešiną pamatiniams 
valstybes įstatymams ir pa
taria komisijos pataisą pri
imti.

Antrą kartą kalbėdamas 
.atstovas Kuzma išmetinėjo 
valdžiai, kad ji padeda len
kinti lietuvius. Gindamas 
suvalkiečius Kuzma pasako, 
kad jei durna nedaleis len
kams Suvalkijoje šeiminin
kauti, tai ir “lietuvių tarpe 
valdžia susilauks ištikimų 
viešpatijos piliečių”.

Pastebėjęs, kad durnos 
dauguma prijaučia, Bulota 
paskutinis paėmė žodį ir ga
lutinai patarė durnai bal
suoti tiktai už jo pataisą, 
dėlto kad ji aiški ir visi 
miestai išvardyti; Kuzmos- 
gi pataisa neaiški, nes nenu
rodyta miestai. Visgi, esą, 
reikia atminti ir pamatinius 
valstybės įstatymus, kuriuos 
nurodė valdžios atstovas. 
Patarus atstovui Cicbačevui 
Kuzma savo pataisą atsiė
mė, todėl balsuota tiktai A. 
Bulotos pataisymas, už kurį 
balsavo kuone visa durna iš
skyrus apie 5 lenkus ir 2 
spalininku.

Tokiu budu lietuvių kalba 
durnoje apginta.

KELI ŽODŽIAI “KELEI
VIUI,” “KOVAI” IR JŲ 

KORESPONDENTAMS.

Kaip tai keistai atrodo, 
kad nekurie musų laikraš
čiai, o ypač “Keleivis” ii’ 
“Kova,” kurie perstato, kad 
jie darbuojasi del lietuvių 
darbininkų būvio pagerini
mo ir tuos darbininkus ve
dą pirmžengystėn. Bet ar
čia susipažinus su tų dvie
jų laikraščių darbais, to
kiems jų pasigirimams vi
sai negalima tikėti. Ir kaip 
tai yra stebėtina ir net liūd
na, kad tie viršuj minėti 
laikraščiai, vartojanti musų 
brangią lietuvišką kalbą, ne
randa savo skiltyse vietos 
del teisybės išreiškimo, kas 
jau mums gana aiškiai pa
sirodė.

Kaip jau pirmiau laikraš
čiuose buvo rašyta apie Lie
tuvių Ukėsų Kliubo prakal
bas Rockforde, III., atsibu
vusias 17 d. gruodžio 1911 
m., į kurias mes turėjome 
pakvietę kalbėtoją p. B. K. 

mis korespondencijomis ir 
“Keleivyj” ir “Kovoje”. 
“Keleivyj” (No. 1. š. m.) 
po tokia įieteisinga kores
pondencija pasirašęs nekok- 
sai “Prakalbose buvęs”, c 
“Kovoje” (No. 2, š. m.) — 
nekoksai “K. Z. Striška” 
Tuodu korespondentu, ma
tyt, iš pirmiaus kokios tai 
neapykantos, ar pavydumo, 
apvertė teisybę augštyn ko
jomis, bile tik kuodaugiau- 
siai apšmeižus kalbėtoji p. 
B. K. Balutį. Bet kad tos 
prakalbos buvo senai ir apie 
anas buvo plačiau minėta 
“Katalike,” “Vien. Liet.” 
ir kituose laikraščiuose, kur 
buvo rašoma viskas teisin
gai, čia taigi neužsiimdinė- 
sime aiškinimais, tik atvirai 
pasakysime, kad p. J. M. 
Kirtiklis, pribuvęs Rock
ford’an kaipo “Keleivio” 
agentas, įsiskverbė į musų 
parengtas prakalbas ir su
teršė dailų susirinkimą.

Taigi pamačius “Kelei- 
vyj” ir “Kovoj” tokias kei
stas ir neteisingas žinias 
apie musų buvusias prakal
bas, Lietuvių Ukėsų Kliubo 
nariai mėnesiniame susirin
kime nusprendė ofįcijališ- 
kai atšaukti tų korespon
dentų melagystes. Ir taip, 
jau suvirs 6 savaitės atgal 
musų oficijališkas protestas 
buvo pasiųstas “Keleiviui” 
ir “Kovai.” “Kova” grei
tai mums, musų protestą su
grąžino, paaiškindama, kad 
apie tas prakalbas, girdi, 
jau buvo rašyta “Kovoje” 
ir “Keleivyj,” taippat ki
tuose - laikraščiuose (kasžin 
ar ir “Kova” su “Kelei
viu” skaitosi laikraščiais?), 
tatai nesą. reikalo apie tai 
daugiau rašinėti. ^įa pasi
rodo, kad su “H^a” tiek ’ 
galima susikalbėti, kaip kad 
pasakymas skamba: “su 
durnu — du turgu.” — Mes 
todėl “Kovai” ir “Kelei
viui” buvome pasiuntę pro
testus, kad tuose laikraš
čiuose buvo atspaudintos—• 
kaip jau minėta — melagin
gos korespondencijos, o 
“Kova” atsakė, kad jų laik
raščiuose jau buvę apie tai 
rašvta. Bet kas buvo ra
šyta? Ugi vienos mela
gystės !

“Keleivis” gi nei neatsa
kė, nors protestą gavo, ka
dangi mes turime nuo pa
siųsto apdrausto laiško kra- 
sos kvitą.

Mes širdingai 
raėm “Keleiviui” 
vai” prisilaikyti 
teisybės ir tik už 
voti, o tik tuomet abudu 
laikraščiu turės teisę pasi
girti su savo pirmžengyste: 
“Mes žengiam pirmyn.”

Lietuvių Ukėsų Kliubo 
vardu '

M. Miklaševiče, pirm.
K. Miklas, ras.
A. Zolis, kas.

patartu- 
ir “Ko- 
daugiau 
aną ko-

Andai Anglijos kanale 
nugrimzdo pasažierinis an
gliškas garlaivis “Oceana”, 
ir su juom nuskendo 7 žmo
nės iš ingulos. “Oceana” 
buvus plaukus į Indiją su 
280 keliauninkų ir susidau
žusi su kitu laivu. Daug 
prekių ir aukso lazdų nu
garmėjo į juras. Keliaunin
kai išgelbėta visi.

Tvarkos mylėjimas.
Ponia tarnaitei: — Kaip 

tu esi apsileidusi. Tėmyk, 
kiek čionai visur dulkių!

Tarnaitė: — Prašau po
nios, tai pirmbuvusioji tar
naitė tas dulkes paliko; o aš 
juk dar mėnuo kaip.
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nutarta,

Nugramzdintas karo laivas “Maine” su žolynais.

KĖSINOSI UŽMUŠTI. 1 NAUJAS LAIKRIŠTIS 
Tik prieš porą dienų inži- ŠIAULIUOSE.

IŠ

apskr., Vilniaus gub.

ir kaipo 
ir kaipo

rupi savo
— rašo jis,

Grabskis, 
jį politi-

VISUOTINAS KATALI
KŲ “BLAIVYBĖS” DE

JOS SUSIRINKIMAS.

Kunigas Hugonas Kolonta
jus.

blaivininkai 
sumany- 
pr i imtas

I Žinios iš Lietuvos. f

MAItlE DEAD OH DECK OF THE BIRMINGHAM

, kame vie 
siškija ne

''■ s

vo pilietiškas priedermes 
suprato ir pildė, kad iš jųjų 
kuo didžiausia nauda butų 
ne Rymui, bet tai visuome
nei, prie kurios jis prigu
lėjo. Nenuostabu, kad šian
dien visa lenkų visuomenė 
be luomų ir partijų skir
tumo verkia to didelio žmo
gaus, “Jf,

v* x - 
T

MIESTO PIRMININKO 
BYLA.

Vasario 11 d. Vilniaus 
teismo rūmai svarstė Bie- 
lastoke Vilniaus miesto pir
mininko p. M. Venslavskio 
ir buvusio miesto valdybos 
nario p. A. Lapinsko bylą. 
Jau gegužės 19 d. 1911 m. 
jiedu buvo teistu Vilniaus 
teismo rūmų ir buvo pripa
žinti kaltais, kad neprižiu-.

Valgy kloję.
— Kaip daug geriu, ta 

negaliu dirbti, taigi mo 
čiau... t

— Ar gerti?!
— Ne... dirbti!!

Vasario 15 dieną 1912 m. 
Kauno miesto durnos salė
je įvyko visuotinas metinis 
susirinkimas 74 atstovų, at
vykusių iš 53 “Blaivybės” 
Draugijos Skyrių.

Žemiečių vyskupas Gir
tautas atidarė posėdį pu
siau vienuoliktos valandos 
ryte ir išreiškė pageidavi- 
ma, kad blaivybės kaip ga
lima labiaus prasiplatintų 
tarp žmonių.

Į šio susirinkimo vedėjus 
išrinkta sekantieji asmenįs: 
pirmininku — kun. Justinas 
Staugaitis, prezidijumo — 
kun. Juozapas Tumas, poni 
Venclavavičienė ir p. Liud
vikas Laikunas; sekreto
riais —: kun. Vladas Drau
gelis ir p. Stanislovas Čer
kesas.

Patikrinti inteiktus atsto
vų ingaliavimus išrinkta — 
kun. Alekna ir kun. Juoza
pas Stachauskas, kuriuodu, 
peržiūrėję visus dokumen
tus, pranešė susirinkimui, 
kad ištikrųjų 53 Draugijos 
Skyriai atsiuntė 74 atsto
vus.

Šiam susirinkimui atsiun
tė pasveikinimą L. Katali
kių Moterų Draugija Kau
ne ir Valkininkų “Blaivy
bės” Skyrius.

Susirinkimas nutarė lai- 
kyties programo, Centrali
nės Vadybos paduoto, ir to
delei pradėjo klausyti apy
skaitų apie visos Draugijos 
veikimą 1911 metais ir apie 
cenrtalinės kasos stovį 1911 
metais ir sąmatos 1912 me
tams skaičiuje 4.500 rub. 
Visas viršpaminėtas apy- 
skaitas»k revizij inei komisi
jai prairešus apie tai, kad 
patikrinus kasą ir pasitei
sinimo dokumentus, viskas 
atrasta tvarkoje, visuotinas 
susirinkimas priėmė ir pa
tvirtino.

2) Susirinkimas vienbal
siai nutarė rinkti 1912 me
tams Gentralinę Valdybą ir 
revizijinę komisiją atviru 
balsavimų, vienbalsiai į Gen- 
tralinę Valdybą liko išrinkti 
sekantieji asmenįs: pirmi
ninku — - kun. Kazimieras 
Marma, valdybos nariais — 
pralotas kun. Juozapas 
Kierpauskas, daktaras An
tanas Buividas, kun. Anta
nas Alekna ir p. Onupras 
Voitkevičiūs; valdybos kan
didatais — p. Elena Voit- 
kevičienė, p. Emilija Pet
kevičaitė, p. Pranciškus 
Marcinkevičius, p. Petras 
Urbonas ir p. Motiejus Iva
nauskas ir revizijinės Ko
misijos nariais — kun. Do
gelis, p. Jadvyga Stanelytė 
ir p. Antanas Andrušis.

Į klausimą, kaip padėjus 
blaivybės platinimuisi tarp 
žmonių, buvo paduoti se
kantieji pasiulijimai:

a) sumažinti narinį mo
kestį “Blaivybės” Draugi
jos nariams, — šitas suma
nymas visuotino susirinki
mo buvo atmestas, kadangi 
Draugijos įstatai reikalauja 
tam tikro mokesčio;

b) nebekelti laidotuvių „su 
krikščioniškomis apeigomis 
tiems, kurie vartoja svaigi
nančius gėrimus, — to pa- 
siulijimo visuotinas susirin
kimas nepriėmė, kadangi 
sulyg Draugijos įstatų to 
padaryti negalima;

c) pasirūpinti išrinkti so
džiaus sueigose ingalioti- 
nius slaptam stiprių gėralii 
pardavinėjimui persekioti, 
•— tas sumanymas liko pri
imtas;

d) tose vieb 
įtinę katalikui

sirupina atidaryti “Blaivy
bės” Draugijos Skyriaus, 
pasistengti be josios pagal
bos atidaryti Draugijos 
Skyrius, —tas sumanymas 
ir-gi priimtas;

e) geistina, idant Draugi
jos Skyrių Tarybų nariai 
butų visiški
absinentai, — tas 
mas susirinkimo 
balsų dauguma;

f) vienbalsiai
kad per pasilinksminimo va
karus “Blaivybės” vardu 
rengiamus negalima turėti 
bufetas su alkoholiniais gė
ralais ;

g) nutarta rupinties, kad 
“Blaivybės” Dr-jos Sky
riai atidarinėtų tokias ka
sas, kokios bus jiems rei
kalingos, ir todelei uždeda
ma pareiga ant Gentralinės 
Valdybos davinėti nurody
mus apie atsiunčiamus su
manymus nuo Skyrių, no
rinčių įsitaisyti kokią-nors 
kasą; peržiūrėti ir išdirbti 
fll.su įstatus pavedama tam 
tikrai visuotino susirinkimo 
išrinktai komisijai iš sekan
čių asmenų: kun. Turausko,

. kun. Marinos, kun. Olšaus
ko, kun. Aleknos ir daktaro 
Buivido.

h) Nutarta apgarsinti 
konkursą parašymui drama
tiško veikalo lietuvių kalba, 
kur turėtų tikslą blaivybę 
praplatinti.

i) Patariama kaimynys
tėje esantiems Dr-jos Sky
riams bendromis lėšomis ru
pinties nusipirkti lempą pa
veikslams rodyti, kad paaiš
kinus, kaip veikia alkoholis 
į žmogaus sveikatą.

j) Pavesta kun. Kemešiui 
surengti Kaune ar Vilniuje 
kursus alkoholio kenksmin
gumo išaiškinimui.

k) Nutartą nusiųsti nuo 
Draugijos atstovą į visos 
Rusijos suvažiavimą kovai 
su girtybe, kurį manoma su
šaukti Maskvoje.

Visuotinas susirinkimas 
išreiškia savo pageidavimą, 
kad Draugijos Skyriai rū
pintųs įgyti nuosavius na
mus savo narių susirinki
mams daryti.

Taippat geistina, kad 
Draugijos Valdyba pasirū
pintų išleisti tam tikrus la
pelius priešaikoholinio turi
nio.

Vienbalsiai nutarta pri
imti į “Blaivybės” Draugi
jos garbės narius vyskupą 
Girtautą, pralotą kun. Ker- 
pauską, kun. Kazimierą 
Marmą ir p. Onuprą Voitke- 
vičių.

Tuomi protokolas liko už
baigtas, perskaitytas ir, vi
suotinam susirinkimui nu
tarus po juo pasirašyti va
dovavusiems susirinkime 
ir nariams naujai išrinktos 
Valdybos Revizijinės Komi
sijos ir Aleksoto Skyriaus 
atstovams, susirinkimas už
daryta 8 vai. vakare.

Nuo 1-mos d. liepos mėn. 
1911 m. iki 1 d. sausio 1912 
m. Centralinė “Blaivybės” 
Valdyba Kaune turėjo jei
gu 2795 rub. 85 kap., išlai
dų — 2517 rub. 30 kap. Ka
soje atliko 1-mai dienai sau
sio 1912. m. grynais pinigais 
277 rub. 55 kap. Visas 
valdybos turtas draug su- 
grynais pinigais iki 1 d. 
sausio 1912 m. sudaro su
mą 775 rub. 15 kap. Są
mata jeigu ir išlaidų vy
riausios Valdybos 1912 me
tams patvirtinta skaičiuje
l. 500 rub.

123 Skyriai atsiuntė savo 
veikimo apyskaitas už 1911
m.

Tie 123 Skyriai turėjo 
narių išviso 30.855, tame 
skaičių j e 9.750 vyrų ir 21-

105 motėrjs; tame pat skai
čiuje buvo 4.982 abstinen
tu: 1.027 vyrai ir 3.955 mo
teris. Be tų pilnamečių na
rių tie 123 Skyriai turėjo 
dar 6.513 nepilnamečių na
rių — tame skaičiuje buvo 
2.739 berniukai ir 3.774 mer
gaitės, — tie nepilnamečiai 
ir-gi abstinenteai. Tie sky
riai turėjo jeigu 25.732 rub. 
60 kap..; išaidų 17.815 rub. 
15i/2 kap. 1-mai dienai sau
sio 1912 m. tų skyrių kasoje 
atliko 7.917 rub. 44^ kap.

Tie 123 skyriai išplatino 
10.993 egzempliorius knyge
lių priešaikoholinio turinio 
ir išdalino 23.444 egzempl. 
kalendoriaus “Dieve, pa
dėk!” 1912 m.

Vasario 15 dieną lenkai 
pašventė iškilmingam pami
nėjimui ir pamaldoms už 
kun. Hugono Kolontajaus 
dūšią. Buvo tai kunigas, 
kurs be teologijai prigulin
čių mokslų, mokėsi užsieny
je istorijos, literatūros ir 
dailės. Pagrįžęs tėvynėn, 
veikė kaipo edukacijos ko
misijos narys ir prisidėjo 
daug prie pakėlimo Kroka- 
vos akademijos (dabar uni
versiteto), kurios rektorium 
irgi 3 metus buvo. Tuo lai
ku parašė jis daug raštų, 
kurie iki šiai dienai Savo 
pedagogiškos vertės nėra 
nustoję.

Paskui darbavosi jis daug 
ir kaipo politikos veikėjas, 
ir tuo savo darbavimos už
sipelnė gegužės 3 d. konsti
tucijos tėvo vardą.

Pažymėsime dar čia, jog 
aną laiką lenkų taip vadi
namoji edukacijos komisija 
buvo pirma Europoje atsi
radusi švietimo ministerija, 
ir kaipo tokia paliko po sa
vęs puikų pavyzdį didelio 
darbštumo ir pasižymėjo 
tikru rupinimos švietimo 
praplatinimu.

Gi trečiosios gegužės kon
stitucija — nors ji gyveni
mai! ir įkūnyta nebuvo, pa
siliko vis dėlto anų laikų do
riausių žmonių lygybės ir 
piliečių teisių sulyginimo 
prakilniu paminklu.

Šiandien, švenčiant- 100 
metų kun. H. Kolontajaus 
mirties sukaktuves, lenkai 
ypatingai pabrėžia tą jo 
dvejopą veikimą, 
politikos veikėjo, 
pedagogo.

Stanislovas
“Kur. L.” šitaip
kos rolėje charakterizuo
ja: — “Jis pirmas tą pa
sakė, kas mums šiandien, 
rodosi, taip aišku, jog tau
ta, tai bendra mintis, vie
nijanti visus luomus; jog 
tautos turtas — remiasi vi
sų luomų medžiagišku ap
rūpinimu; jog tautos gyvy
bė priguli nuo visų tautos 
sluogsnių susipratimo, kad 
politiškieji tautos reikalai 
turi būti augščiau už ukiš- 
kai-egoistiškus statomi.

Viso to niekas pirm ne
buvo nei pastebėjęs nei iš
taręs ne tik Lenkijoje, bet 
ir Vakarų Europoje.

Prancūzijos enciklopedis- 
tai mokė, jog tauta — tai 
žmonių susispietimas, suriš
tas tarp savęs susitarimu 
11 visuomenės kontraktu, ’ ’ 
kurio pradžią turime jieš- 
koti kiekvieno žmogaus rei
kalavimų aprūpinime.

Prancūzų revoliucija iškė
lė “Žmogaus teisių” reika
lavimą, bet apie žmogaus 
priedermes niekas nęišsižio- 
je. Taip-pat kaip praneu-

KATALIKAS 
■! . '.im . .

zų revoliucUbfiWi'iai anų lai
kų lenkų dvarininkai supra
to respubliką ir tautą. Tan
ia — buvo’jierfiš vien “tei
sių” ir ‘TafeviiŲ’ šaltinis, iš 
kurio galėjo iki- sočiai semti.

Ir tik ačiū :Kolontajaus 
paskelbtiems obalsiams — 
rašo toliau-St. Grb. — išli
kome mes lenkai iki šiai 
dienai kaipo tauta gyvi. Ta
me Kolontajaus didybė, ta
me jo idėjų stiprumas.

Jei jis butų taip, kaip 
prusai, arba rusai padaręs 
ir butų skelbęs, jog valsty
bė — tai tas pats, ką tauta, 
lenkų tauta butų senai iš
nykusi, užversta savo val
stybės griuvėsių. Ir nebū
tų galėjęs paskui kitas mu
sų idealu karžygis Stašicas 
1806 m. pasakyti: — “Žūva 
ir didelės valsybės, išnyk
sta tik doros nustojusios 
tautos.”

Jei Kolontajus ir Staši
cas butų pavadinę tautos 
vardu kiekvieno žmogaus 
skyrium reikalavimų aprū
pinimą — mes lenkai būtu
me senai Lenkijos išsižadė
ję, nes ji senai liovėsi mums 
bent ką davusi, ir tik nesi
liovė nei po šiai dienai aukų 
reikalavusi.

Kalontajus Lenkijos ne
išgelbėjo. Ne dėlto, kad 
nebūtų mokėjęs programos 
išdirbti, arba nebūtų teisin
gai galvojęs.' Bet truko tuo
met narsaus ir stiprios va
lios žmogaus.— Kolontajus
— ta valia nėra buvęs. Te
čiau jo mintis, jo mesti obal- 
siai nežuvo. Tapo jie tautos 
susipratimo stipriu pagrin
du: Pagrindu, ant kurio jau 
beveik šimtas metų, kaip 
lenkų tautos- sąmonė auga 
ir plėtojasi, nežiūrint į iš 
visų pusių ant jos griūvan
čias nelaimes ir prispaudi
mus.

Kaipo pedagogas H. Ko
lontajus suprato ne vien 
proto lavinimo, bet ir budo 
auklėj imo reikalingumą. 
“Doros mokslas neturi būti 
nuo gyvenimo skiria
mas” — tardavo jis: — “Vi
sas doros pamokinimas ne
labai butų mums reikalin
gas, jei nemokėtum jo pri
taikinti prie visuomenės gy
venimo/’

Toliau H. Kolontajus pa
taria ne tiek žiūrėti į mo
kytojų mokyklose ’ išgirdan
čių mokslingumą, kiek į jų 
dorą, jų būdą, jų mokėji
mą traukti žmones prie švie
sos, jų mokėjimą visų luo
mų žmones raginti auklėti 
savo būdą, idant visai tau
tai tokiu keliu sutverus pra
kilnų būdą.

Moterų mokinimo buvo 
jis irgi šalininkas: — “Vel
tui” — tardavo Kolonta
jus — “butų kuo augščiausį 
mokslą davinėjus vyrams, 
jei moterįs liktų nemoky
tos.”

Auklėjant jaunuomenę, 
jis neleizdavo jos nei gir
ti, nei peikti '/Ypač nepa
tarnavo mūšio Blokinių. Mu
šimas — jo numone — gali 
vien pagaminti kerštą, arba 
gėdą atimti;plušamajam.

Didelį svarbumą pridavė 
.jis prigimtai' kalbai.

“Kam tiktai1 rupi savo 
tautą pakelti,
— tas turi įTasirupinti, kad 
jo tautos kalba įstengtų gi
liausius jausmų slėpinius iš
reikšti ir kad ji pasidary
tų mokytų žmonių kalba.”

Duodami tą trumpą trum
piausią H.Kolontajaus skel
biamų minčių ii’ obalsių ap
žvalgą, pagerbiame jame 
nors 100 metų atgal gyve
nusį pažangosios minties 
karžygį ir žmogų, kurs sa-

nierius Mažeika nušovė Vil
niaus gatvėje Lifšicą, kaip 
Vilnius išgirdo antrą šūvį. 
Trečiadienį, vasario 15 d., 
vidudienį, šv. Jurgio vieš
butyje šovė du kartu iš 
brauningo į grafą Valdema
rą Tiškevičių, jo kambary
je, gyvenąnti tame pačiame 
viešbutyje jo gera pažįsta
ma p-lė Alena Ostik-Narbu- 
taitė, turtinga Lydos ap
skrities dvarininkė. Dar 
antradienį jiedu gyveno ge
rai ir drauge su gr. Valde
maro žmona friese buvo te
atre. Viena kulipka, patai
kiusi dijafragmon ir plau- 
čiuosna, užkliuvo viduriuo
se, antra nepataikė. Su
žeistojo padėjimas labai 
opus. P-lę Narbutaitę va
karą nugabeno gubernijos 
kalėjimam Gr. Valdema
ras T., 35 meti; amžiaus, yra 
vedęs Kerbedaitę, ir su 
žmona nuolat gyvenę Peter
burge, Vilniun atvažiavę tik 
nesenai. P-lei Narbutaitei 
23 metai, mokinė Branickio 
kursų Krokuvoje, mirus 
pernai jos tėvui pavelde j i 
didelį Jurkiškių dvarą Ly
dos

ŽIEŽMARIAI, 
Trakų apskr.

Vasario 7 d. Kaišėdario 
miestelyje buvo byla žinomo 
Žiežmarių lenko A. Habdan- 
ko, apšmeižusio savo klebo
ną kun. Augimą, kad neži
nia kam išaikvojęs bažny
čios pinigus. Taigi kun. 
Augimas ir padavė Habdan- 
ką žemiečių viršininko teis
man. Habdanka gavo mė
nesį arešto. Habdanka jau 
antru kartu nuteisiamas už 
šmeižimą. Gynė Habdanką 
Kauno advokatas Stašins- 
kis.

Šiomis dienomis žadąs 
pradėti eiti iš Šiaulių lietu
vių laikraštis, vardu “Šiau
lių Balsas”. Laikraštį Įei
siąs V. Janavičius, atsako
muoju redaktorium pasira- 
šiąs prisiekusis advokato 
padėjėjas P. Bugališkis. 
Tuo tarpu “Šiaulių Balsas” 
eisiąs sykį per savaitę, bet 
vėliau žadąs virsti dienraš
čiu.

“VILIJOS” BEN
DROVĖS.

Pradėjusi veikti, “Vili
jos” bendrovė stengiasi iš
syk kiek galima plačiau 
veikti. Tuo tikslu tuojau 
pradės darbą savo fabrike, 
prie kurio jau atidarytas 
sandėlis, o taippat kovo mė
nesyje pradžioje atidaro sa
vo skyrių-sandėlį Kaune. 
Bet veikimo prapatinimas 
daug pridera nuo apyvartos 
kapitalo didumo: juo dides
nis bus kapitalas, juo pla
čiau galima bus veikti.

Kviečiame tat visus tau
tiečius dėties “Vilijos” ben- 
drovėn dalininkais. Papras
tųjų dalininkų pajus pas
kirtas nuo 100 rub. ligi 5000 
rub., pilnųjų gi dalininkų — 
nuo 5000 rub. ir daugiau.

Tikimės, kad gerbiama 
visuomenė supras “Vilijos” 
svarbumą, kaipo grynai lie
tuvių įstaigos, ir kas kuo 
galėdamas, — ar tai dali
ninku prisidėdamas, ar rei
kalingąsias sau ūkio maši
nas ir įrankius, o taippat ir 
kitas “Vilijos” parduoda- 
masias prekes iš “Vilijos” 
pirkdamas, — parems vie
nintelį lietuvių ūkio maši
nų fabriką.

“Vilijos” B-vės Valdyba. 

rėję vyriausiojo buhalte- 
riaus Pasternackio, kuris 
išaikvojęs miesto pinigų, te
čiau jokios bausmės teis
mas jiedviem tuomet nepa
skyrė. Dabar juodu del tos 
pačios bylos gavo aštrųjį 
papeikimą, kuris ir įrašytas 
jų tarnybos knygom

NORI PEREITI KATA- 
LIKYBĖN.

“S.-Z. T.” praneša, kad 
žinomi Kauno gubernijos 
dvarininkai Komarai perei
ną katalikų tikėjimam Tuo 
tarpu vyresnybei pranešęs 
apie tokį savo norą tik My
kolas Komaras.

PIVOŠIUNŲ BYLA.
Del Pivošiunų lėlikę 

skundo ant kum Petrulic 
dekanai kum Mironas ii 
kum Novickas buvo gavę 
valdytojo įsakymą (nuo 1E 
rugsėjo) ištirti šio skunde 
priežastis. Komisija pri
pažino skundą esant visa? 
neteisingu ir apie Visus 
Šventuosius savo nutarimą 
atsiuntė vyskupijos valdy
tojui. Pivošiunų klebonui 
kum Petruliui valdytoje 
buvo įsakyta, kad parapiją 
nuraminti pritaikintų cirku, 
lerą No. 2606, ką kun. Pet
rulis ir stengėsi išpildyti. 
Tečiau skundikams nenu- 
rimstant ir toliau neteisin
gus skundus leidžiant val
dytojas sausio mėnesyje 
įsakė kun. Mironui nuvykti 
į Pivošiunius ir viešai iš sa
kyklos išbarti neteisingus 
skundikus. Vasario 2 d. 
šis įsakymas buvo išpildy
tas. Tokį pat įsakymą yra 
gavęs ir Trakų dekanas 
kun. Maliukevičius del Ru- 
dziškio parapijos nenuora
mų, kurie nuolat neteisin
gai skundė savo kleboną.

BALTARUSIŲ TARPE.
Baltarusių savaitinio lai

kraščio “Naša Niva” re
daktorius p. Vlasovas ga
vo leidimą leisti mėnesinį 
laikraštį baltarusių kalba 
vardu “Socha” (Žagrė). 
Naujas laikraštis busiąs pa
vestas vien ūkio reikalams.

(“Viltis”).
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> GYVULIŲ PROTAS
(Tąsa)’.

skritai yra negrabus sutvaras ir su aršumu persekioja 
besiritantį daiktą. Katė paprastai yra tyli, yra pilna 
grakštumo ir niekuomet nebėga paskui pravažiuojantį 
vežimą.

Šito skirtumo išaiškinimui mes gausime daug ver
tingos medžiagos prisižiūrėdami kitiem dviem nami
niam gyvuliam, arkliui ir buliui. Šitie du gyvuliai 
taipgi skiriasi sulyg išlaukinių papročių, nors lauki
niame stovyje abudu buvo žolėdžiais. Arklys yra 
greitas ir nuo pavojaus save gelbsti bėgimu. Bulius 
gi greitumo neturi ir jam prisieina remtis su visais 
gyvėdžais žvėrimis, besiginant ragais.

Šuo ir katė kaipo buvusieji gyvėdžiai turi daug 
ką bendro; taip štai jiedu abudu savo išmatas užkasa, 
ką jau išaiškinome pirmiaus. Kaipo pas gyvėdžius, 
pas juodu pastebiama dar ta bendra ypatybė, kad jie, 
vos užžvelgę ką gyvą, tuojaus šiaušias ir galvoja ar čia 
kaip nepasipelnius. Apskritai šita ypatybė yra pama
tiniu tarp žolėdžių ir gyvėdžiu skrtumu. Jei žolėdis 
gyvulys išgirs kokį nepaprastą bruzdesį, tai jis tuo
jaus arba bėga, k. v. arklys, arba pradeda gailiu balsu 
bliauti,, k. v. bulius. Dalykas mat tame, kad jie gerai 
žino, jog augalai negali bėgti ar kokius balsus išduoti. 
Gyvėdis gi gyvulys, priešingai, į nejudamą augalų pa
saulį žiuri visai šaltai ir grobio sau laukia išvydęs ką 
krutant. Skirtumas tarp šunies ir katės yra tame. 
Gyvėdis gyvulys, norėdamas savo gyvastį užlaikyti, 
turi draskyti ir ėsti kitus gyvulius. Gyvo grobinio 
gaudymas pas gyvėdžius yra visokis. Galima kovoti 
atvirai, arba galima griebtis gudrybių.

'• Laukiniai šunes, hienos, vilkai, ir tt., paprastai el
giasi pagal pirmutinį būdą; jie tolai gyvulį persekioja, 
kol tas vieko netekęs lieka jų grobimu. Tuomi, žino
ma, neatmetama pasinaudojimo daugeliu gudrybių. 
Atkaklus užpuolimas yra nuobodus darbas ir todėl vil
kas šito veikimo budo imasi tik kuomet jam badas nie
ko kito neparodo. Šiaip jam daug maloniaus yra gro
biui išnetyčių užklupti. Užpuolant taipgi pasinaudo
jama visokiomis klastomis. Užpuldamas žolėdžius gy
vulius, gyvenančius būriais, gyvėdis stengiasi nuo bū
rio atskirti vieną gyvulį, kurį jam bus jau daug leng
viau apveikti. Taippat užpuolus darbu padalinama 
— bent apie laukinius šunis visi tyrinėtojai tą sake 
kaip vienas: “Užpuolikų dalis vejasi grobinį paskui, 
kuomet kita dalis stengiasi jam kelią perkirsti”. Ki
taip elgiasi tie gyvėdžiai, kurie kuone visuomet sten
giasi prie grobinio priselinti ir nutverti jį iš nežinių. 
Šitais kuone be išimties yra laipiojantieji gyvuliai, k. 
v. vilpišas, lūšis, katė ir k. Jie vydamiesi savo grobi
mo negali pagauti; todėl jie dažnai bando jį keliais 
dideliais šuoliais prisivyti. Liūtai ir tikrai taipgi prie 
šitos rūšies priklauso, nors laipioti liūtas visai negali, 
o tigras labai mažai. Užtai jie bėgti gali geriau negu 
laipikai, nors smarkiai bėgančią antilopą ai* žebrą pa
gauti jiems pasiseka tik tąsyk, kaip ji yra sužeista, ai 
serganti. Šuo priklauso prie pirmutinės rųšies, katė 
prie antrosios. Iš čia išeina visa eilė skirtumų tarp jų.

Krutanti daiktai į šunį veikia labiausiai. Kodėl \ 
Todėl kad jis nujaučia apie savo greitumą ir todėl, 
kad visokis daiktas gali nuo jo ištrukti tik greitai bėg
damas. Katė gi kitaip, ji žino, kad bėgančio ji nepa
gaus. Laukiniai šunes kuone visuomet medžioja susi
telkę, savo lojimu jie paskatina vienas kitą ir pasiu
čiausioje medžioklėje jie nežudo nei vieno savo draugų, 
kadangi jie visi susižino tarp savęs savo storu lojimu. 
Todėl atsilikęs šuo tuojaus savo rują lengviai suranda 
Šitas buvusia papratimas gal yra priežasčia to, kad dai 
dabar šunes balsą išgirdę pradeda staugti. Tokiuose 
atsitikimuose šunies nesitenkinimas išaiškinama tuom, 
kad jo jautri klausa augštų 'tonų nepakenčia. Katės 
jnedžioja kas sau, todėl riksmo kėlimas butų pas jas 
visai be tikslo. Tiktai liūtai rėkia, kadangi jie šitaip, 
kaip jau buvo sakyta, savo aukai įvaro baimę ir para
lyžiuoja jos bėgimą. Gyvulys, gandas savo auką ilgu 
besivijimu, gali išeiti su tokiu jau trukšmu, kaip ir ki- 
rasierius; tas neimaž nekenkia jam persekioti; šalinan
tis gi gyvėdis priverstas yra judintis kuotyliausiai, ką 
musų katė ir daro su tokiu mokėjimu. Bėgiojantis 
gyvėdis yra vienvaliniame judėjime, grobinio jieškoda- 
mas. Jei grobinys gyvėdį pamatė laiku, tai tas mažai 
dalyką atmaino: prasideda vysena. Katė’ gi kitaip; 
ji, žino, kad jai svarbiausiu dalyku yra pamatyti gro
binį pirma, kol tas jos dar nepamatė. Todėl svarbiau
siu dalyku jai yra tyla.

Kiti skirtumai paeina nuo pajautimų sudėjimo 
skirtumo. Pamatiniu išlaukiniu šunies pajautimu yra 
uoslė, pas katę gi matymas. Pas šunį tolydžio veikia 
nosis, pas katę — akys. Nereikia, anaiptol, užmirštį, 
kad katė yra buvusi naktiniu gyvėdžiu ir kad jos akys 
puikiai mato tik tamsoje. Apuostinėjimas visų kampų 
ir žibyklinių stulpų, kuris mums atrodo tokiu nemalo- 
num pas šunį, mums su juo išėjus pasivaikščioti, visai 

manytinas pas katę. Kadir pasalūnas, gyvėdis, 
jis turi reikalą su pailsusiu gyvuliu, ima kartais

rengęs prie to, kad jo auka šoks vandenh 
neprivalo daryti jam kliūties. Štai de 
noriai plaukia. Pas kates gi reikalas pi 
ka retkarčiais; todėl jos..nors ir moką p 
daug vandenį myli. Bėgio j antie ji gy vedi 
gi, mokėti kasti, jei jų auka inlenda kur 
bando pasikasti į tvartus, šunes atkasa pe 
Katės gi niekuomet neužsiduoda tokių da 
kad neturi, geros uoslės ir negali žinoti, art 
ar ne. Tokiu budu skirtumai išlaukinių šuniėsfir katės 
papročių randa sau prigimtą išaiškinimą, viena, tame, 
kad pamatiniu pajautimu pas šunį yra uostė, pas katę 
gi matymas, ir antra, kad šuo seniaus buvo atvirai už
puolančiu gyvėdžiu, katė gi pasalūnu. Paskutinė ap
linkybė gali būti taipogi išaiškinimu, to prie pirmo 
žvilgsnio taip keisto apsireiškimo, kad šuo aršiai loja 
ant besisukančio rato ir kitų krutančių daiktų.

anduo 
s taip 
tsitin- 
nepėr- 

taip- 
Vilkai 
irtt. 
dėlto, 

as yra,

SKYRIUS IX.
Save ginantieji ir pabėgantieji žolėdžiai; pirminis 

ir antrinis kovos ginklas.
Dabar apsistosime ilgiau ant skirtumo tarp save 

ginančių ir pabėgančių žolėdžių; tas mums suteiks svar
bius nurodymus supratimui daugelio indomių gyvulių 
papročių. Prie pirmųjų be buliaus priklauso dar šer
nas, didėsės beždžionės (gorila ir orangutas), nosragis 
ir tam tikroje prasmėje dramblis, ir tt. Žinoma, atsi
tinka, kad šitie gyvuliai gelbstisi ir bėgimu, k. v. susi
tikus su žmogum, bet tikruoju jų gaivalu nėra bėgi
mas. Kadangi jie numano apie savo vieklį ir, todėl, 
nedaug ant trukšmo tepaiso, tai dažnai yra manoma, 
kad jų girdėjimas yra menkas. Priešingai, arkliai, 
briedžiai, stirnos, antilopes ir tt. priklauso prie skai
čiaus tų žolėdžių, kurie pavojui ištikus bėga. Žino
ma, jei jiems prisieina susiremti su menkais priešais, 
tai jie nebėgs, tik ginsis — pav. arklių pulkui sutikus 
vieną vilką; beto dar juos gali smagiai padrąsinti tam 
tikros aplinkybės; šitaip va briedžiai ir kupriai burš- 
kimosi laiku buvo labai pikti, taippat bailiąją. vištą 
vištyčių mylėjimas gali pastūmėti prie didvyrybės dar
ini. Apskritai gi pataitės ir jauni gyvuliai greičiau 
yra linkę bėgti, negu patinai. Pabėgantieji žolėdžiai 
akylai klausosi visokio trukšmo ir todėl jiems priskai- 
toma jautresnė klausa, negu jie ištikro pas juos yra.

Prie Besiginančių žolėdžių galima priskaityti pri
gulančius prie žemės, prie kurių priklauso, sakysime, 
zuikiai, Pasitikėdami ant apsiaučiančios juos vietos 
apgynimo, jie taipgi nedaug paiso ant trukšmo ir, pa
našiai besiginantiems žolėdžiams, padaro įspūdį, buk 
pas juos klausa yra nekokia.

Pabėgantieji žolėdžiai taip yra perimti baimės del 
netikėto gyvėdžio užpuolimo, kad visokis smarkus ir 
netikėtas pasijudinimas juos baido. Prie; tokiu gyvu
lių priklauso, pav. arklys; todėl niekuomet, nereikia 
eiti į tamsų tvartą netikėtai, bet reikia pirma arklį 
užkalbinti vardu. Šita ypatybė visai klaidingai vadi
nama nerviškumu! Kultūrinio žmogaus nerviškumas 
neturi visai nieko bendra su šituo. Pabėgantieji žolė
džiai, kaip va rėksnės beždžionės, gyvenančios vienva- 
linėje baimėje nuo neprietelių, pradeda džiaugtis prie 
trenksmingiausios muzikos, taip kad visai negalima 
priskaityti joms nerviškumo musų reikšmėje.

Nurodysiu čia į visai panašią musų naminių paukš
čių ypatybę. Visiems yra žinoma, kad norint laimėti 
pagautos paukštelės įsitikėjimas, reikia jos nebaidyti 
smarkiais judėjimais. Kodėl paukščiai taip baidosi, 
nors mato, kad ranka nekanda? Ir čia mes turime 
reikalą su baime kokio gyvėdžio užpuolimo.

Toliaus pas gyvulius labai svarbią rolę vaidina 
klausimas apie tai, kas pas juos kovoje yra svarbiausiu 
ginklu, o kas antraeiliu. Ir čia lengviausiai duosis iš
aiškinti pavyzdžiais.

Pas šunį svarbiausią rolę vaidina dantys, letenos 
gi antrą; pas kates priešingai: letenos — pirmą, dantys 
—antrą. Tą aiškiai galima matyti pas liūtą, kuris 
dažnai ant parblokšto žmogaus atsistoja. Svarbiausiu 
darbu jis skaito priešą parblokšti su letenų pagelba. 
Pas mešką, kaipo ir pas gorilą, letenos yra svarbiausiu 
ginklu, dantys gi vaidina antrinę rolę. Pas dramblį, 
kaip žinome, svarbiausią rolę vaidina nosis. Pas visus 
raguotus gyvulius svarbiausiu ginklu yra ragai, antru 
gi pirmagalinės kojos. Panašiai drambliai ir taurai, 
sakysime, parblokštą priešą pirmagalinėmis kojomis 
sutrypia.

Jei su tuo sulyginsime žmogų, tai pamatysime, kad 
skirtumas yra labai didelis. Pas kultūringąjį žmogų 
ranka yra kuone visa kuo, dantys gi vaidila smenkiau- 
sią role. Kadangi katinių atmainų letefibs£grobš tu
mu žymiai nusileidžia žmogaus rankai, tai iš tbs pusės 
arčiausiai stovinčiais prie žmogaus turime, pįdpažinti 
beždžiones ir dramblį su jo indomia judinama? nosimi.

is I ‘ 
SKYRIUS X. g ,?■ 

Buvusių ligšiol aiškinimų neužtektinumas.
Jei kaip reikia neišaiškinus sau atsiiirlv organų 

svarbos, tai prisiėjus spręsti apie gyvulio į,yęp^mo bū
dą, labai lengviai galima prieiti prie klaidingų išvadų. 
Jei, sakysime, karvė iš būrio purvyne nuklimpsta ir 
kiti galvijai nueina sau, nei kiek nesistengdami jai 
pagelbėti, tai tik neišmanantis gali sakyti, kad pas tuos 
bulius ir karves yra žiaurumas. Kuomi jie gali nu
kumpusiai karvei padėti iš klampynės išeiti? Ne
jaugi ragais? . .. r- ;

Avus, tai galima matyti is patyrimų, padarytų su pri> 
l^kintu lūšiu (slg. 35 sk., skirtumas tarp laipikų ir 
bėgikų gyvulių). Užpuolus savo grobiui bėgimu 
gyvėdis besivydamas grobiui visuomet turi būti nrisi-

^Pa^ausykime vieno musų cituoto jau augščiau 
raštininko: “Net augščiau organizuotieji naminiai 
žmogaus draugai, •— šunes ir katės, paskutiniu laiku 
turėjo atsisakyti nuo žymios dalies neteisingai jiems 
pirmiau priskaitomos išminties. Šitiems gyvuliams 
mes linkę priskaityti tęis svarbias protinio veiklumo 
rūšis: mjntijimą, pajautimą ir geismą tokiame laipsny
je, kuris nieku negali būti patikrintas. Vėlesniuoju 
laiku anglas Tumdyke ir prancūzai Vachid ir Rusett 
kačių ir šunų protines aigas bandė išaiškinti visa eile 
tardymų, prie kurių jie kelis metus dirbo.

“Savo tardymuose šitie tyrinėtojai dažniausiai 
naudojosi narvais, kurių spynos buvo kuoįvairiausio 
padarymo ir kurių atidarymui reikėjo padaryti tam 
tikras judėjimas, sakysime, už rinkės patraukti, ran
keną pasukti, arba knypkutį paspausti. Prie šitų tar
dymų, apie kuriuos mes turime išsamiausias žinias, pa
sirodė, kad gyvulių sumanumas arba suradingumas la
bai nežymus. Žinoma, galų-gale gyvuliai išmoko ati
daryti net gana painias spynas. Bet tardymai veiz- 
džiai parodė, kad šitą mokėjimą jie įgydavo grynai me
chanišku keliu.

“Senos mokyklos tyrinėtojas maž-daug šitaip vai
dintų sau katės minčių bėgį, kuri yra uždaryta narve 
ir nori jį atidaryti: viena, ji gauna įspūdį nuo narvo vi
daus; antra, jai užeina nesmagumas būti uždaryta ir 
tas sužadina pas ją stiprų norą iš narvo išeiti. Prie, 
to gi ji, trečia, primena sau, kas tam reikia padaryti 
pa v., patraukti už rinkės, ir ketvirta, kad jei užeina 
atsidėjimas: “Aš už rinkės patrauksiu”. Šitas atsi
dėjimas priveda, penkta, prie išpildymo, ir, šešta, katė 
išeina ir vėl pasijaučia laisva.

“Pilnutėliai, dažnai atnaujinami nauja medžiaga 
ir daug tūkstančių kartų atkartojami tardymai augš- 
čiaus nurodytų mokslininkų parodė, kad tokis many
mas yra visai klaidingas. Taip mintytų žmogus, bet 
ne katė ir ne šuo.

“Sąvokų draugija, vadinas minčių ir nuovokų su
sijungimas, kurios verčia gyvulį narvą atidaryti, turi 
prastesnį būdą ir randasi greičiau del jausmo negu del 
proto. Visųpirma reikia, kad katė, kuri nori iš narvo 
išeiti, butų turėjusi gerumą laisvėje. Reikia, kad ji 
iš narvo išėjus, tuojaus gautų kokį gardų kąsnelį. Čia 
narvo vidus visųpirma priveda ją prie minties apie 
gerą maistą ir tik paskui drauge su vaidinimu apie 
narvą ir maistą atsimenama apie budus, reikalingus 
narvo spynos atidarymui. Iš pradžių atsiminimas 
apie šitas aigas turi persliekinį ir netobulą išvaizdą, 
bet ilgainiui jis jau sulyginamai pagreitėja ir pasitaiso, 
furndyke nupiešė kreivus bruožus, parodančius kiek 
laiko ėmė katei atskiruose atsitikimuose gana prastą 
spyną atidaryti. Taip, pav., vieną sykį pirmutiniu 
kartu jėi ėmė 30 minutų; antrą sykį — tik 15 minutų ir 
paskui šitas protarpis greitai mažėjo, kol nupuolė ant 
5 sekundų ir ant jų pasiliko.

“Daugumas tardymų parodė taipgi, kad gyvulio 
veikimas čia yra tik besistengimu prie maisto, o ne galvo
jimu apie spynos mechanybę. Todėl Turndyke užbaigda- 
mo: “Nei pas jokią katę negali rastis sąvokų drau
gijos, kuri veda į valios apsireiškimą, jei prie to 
kaipo stūmis neveikia atsiminimas apie tam tikrą sma
gumo ar nesmagumo jausmą”. Prie to paties išvedo 
ateina ir prancūzų tyrinėtojai, kurie sako: “Tarp gei
džiamojo veiksmo ir duotojo padėjimo būtinai turi pa
daryti tvirtą ryšį tuoju veiksmu apribotas smagumas”.

“Šitas trijų tyrinėtojų tvirtinimas smagiai sudrebi- 
[na nuomonę apie protingą dvasios veiklumą ir gyvų
jų veikimo būdą. Prie to tardymai taip yra pilni, kad 
zisai nėra kas jiems užmesti. Prancūzų tyrinėtojai 
bandė, sakysime, surasti iki kokiam laipsniui pas įvai
kius gyvulius suopročiai prieina.

“Taip, pav., žodis rinkė yra jau gana atitraukti- 
lis suoprotis. Čia jau mes vargiai manome apie tam 
tikrą rinkę, bet vaidiname sau ką tokio apskritaus, pa
našaus į lanką. Prancūzų tyrinėtojai sykį prie durų 
pririšo mažą raudoną lankelį, antrą gi sykį baltą me
talinį daug didesnį. Šita permaina iš pradžių katėms 
kliudė. Toliaus, tardymuose su šunimis, rinkė iš pra- 
Ižių buvo pririšta prie durų ties asla, o paskui 20 colių 
mgščiau. Čia šuo iš pradžių pradėjo senoje vietoje 
iukės jieškoti, bet paskui priėjo prie jos ir atidarė dū

žis; vienok čia jam pareikėjo septynių minutų durų ati
darymui, kuomet pirmiaus jis atidarydavo jas su pen
kiomis sekundomis.

“Jei iš vienos pusės šitie tardymai nuveda plotinį 
musų naminių gyvulių veiklumą aut gana žemo laips
nio, tai antra vertus, negalima nepripažinti, kad iš kie
kybinės pusės šitas veiklumas pasiekia didelių išdavų. 
Net visai jaunos katės, kurios viso buvo kelios savai
tės, išmokdavo sulyginamai gana greitai išeiti iš labi
rinto, kuriame galima buvo paklysti 23 įvairiais ke
liais. Taigi, šitie jauni gyvūnai mokėjo jau palaikyti 
atmintyje 23 atskiras sąvokų draugijas. Prie tokių 
aplinkybių darosi suprantamais visi tie jeibiai, kuriuos 
išdaro išmokyti, gyvuliai įvairiuose vaidinimuose, jei 
net nepripažintus jiems proto, bet tik ominį, atmintimi 
pare įto išmokto atkartojimą.” Toliaus eina visiems 
žinomi faktai, parodanti, kad musų naminiai gyvuliai 
su atskirais žodžiais sujungia tam tikrus sųopročiųs. 
Aleivienaiš turėjęs reikalą su jumimis, žino, kad užten
ka pasakyti “botagas” arba “lazda”, įr šuo tuojaus 
paspaus uodegą, ir antraip, užgirdę žodžius “mėsa” 
arba “duona” šuo tuojaus pradeda linksmai šokinėti.

Ar galime mes sutikti su visais musų autoriaus
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tuoti už juos pinigus taip
gi pardavinėti knygas.

Jonas M. Tananevičia, 
“Kataliko” leidėjas.
LEWISTON, ME.

Kazys Vilniškis, P. O. Box 36.

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

p.
CHICAGO, ILL.

2345 W. 20 St.
3036 Union St. —

3952 W.Ae St.
708 W.^7th St.-

1521 N. Ashland Av.
710 W. 14 Place.
921 — 33rd Pl.
2341 Illinois Ct.

3222 Auburn Av.

Monkus, 
Gembutas, 

Kaz. Jamoutas, 
Jonas A. Rimkus, 
M. Andruškeviče, 1 
P. Laikar, 
V Stulpinas., 
K. Steponaitis, 
Dom. Venckus, 

"Aušros” Draugijos Skaitykla 
3149 So. Halsted St.

GRAND RAPIDS, MICH. 
Jonas Brazaitis, 581 Broadway St.

TORONTO, CANADA, 
A. Capas. 246 Bellwood Ave.p.

BROCKTON, MASS.

P. Meškinis.R. 
John Ramanauskas.

35 Arthur
135 James

St.
St.

P.

p.

BAYONNE, N. J.
Zu jus, 500 Broadway

SO. OMAHA, NEBR.
Versaeki, 261 So. 33rd

St.

St.

CLEVELAND, OHIO.
Szukis, 211$ St. Clair Av.

CAMBRIDGE, MASS.
P. Birtkeviče, 877 Cambridge

RUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine

s. ST. CHARLES, ILL.
Kiela, 575 W. 6th

WORCHESTER, MASS.
M. Paltanaviče, 15 Millbury

S WO YRS, PA.
G. K. Antanaitis, P. O. Box

BROOKLYN, N. Y.
Sabast. Valantinas, 370 Humbold

V. Lutkauckas, 120 GrandJ.

J.

J.

st.

st.

st.

st.

22.

St.
St.

SCRANTON, PA.
Petrikis, 1514 Ross Av.

Digrys, 1213 Philo St.
FOREST CITY, PA.

Dzikas. P. O. Box 453

W. LYNN, MASS.
W. Waicenavicze, 26 River St.

PHILADELPHIA, PA.
V. Kairys, 1214 So. 2nd St.

PLYMOUTH, PA.
St. Poteliunas, 345 E. River St.

DU BOIS, PA.
V. J. Kizelis, 401 So. Av.

WATERBURY, CONN.
E. Ch. Kazemekas, 785 Bank St

WORCESTER, MASS.
J.- Vieraitis, 107 S. Harding St
M. Paltanaviče, 15 Millbury St

ROCHESTER, N. Y.
A. Kasparas, . . 19 Stoke St.
Jos. Riekia, 781 Cliford Av.

KENOSHA, WIS.
M. K. Petrauekas, 519 Hanson St.
Jonas Bagdonas, 106 Maple St.

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makarevicze, 255 Wallace St.

sayo sužeistus ar negyvus draugus, tai tas visai nėra 
ypatingu jų išmintingumo ženklu, — nes su kuo gi 
galėtų tą padaryti kiti gyvuliai! .

samprotavimais apie jo išdėtus tardymus? Jokiu bu 
du ne.

(Toliaus bus)

YOUNGSTOWN, OHIO.
J. P. Babaliauckas, 28 Mur duck St.

WILKtis-RAmui, PA.
Kaz. Kučinskas, 141 Park Ave.
A. - Šeškeviče, 601 New Grant St.
W. Adominas, 34 Logan St.
J. Kučinskas, 238 Slocum Av.

KELIAUJANTIS AGE»Į,T*S NAUJO- 
JT. ANGLIJOJE IR 

SO. BOSTON,
Paul P. Mikaliauckas. ' 5

8



KATALIKAS

Is
Dvigubos Markės kasdieną iki pat Velykų.

PAS KLEIN BROS.
25 Markės Dykai vietoj vienos su kiekvienu 10c pirkiniu, ir atsi 

minkit kad męs duodam $2.50 pinigais arba $3.00 tavoru už pilną knygutę.

Velykinis Išpardavimas
Naujausios ir vėliausios mados drabužiai už kainas 

kožnam skaitytojui prieinamas.

Šitas siutas šio sezono geriausios" 
materijos, su puikiais apsiuvine- 
jimais, su geru pamušalu, gra
žiai išsiuvinėtais kalnieriais, vi
sokio koloro ir mados Qi A “f E 
dabar tik.....................wWa IO

J^Nauji Pavasariniai Kotai — Puikiai 
pasiūti iš čystos vilnos, naujos 
pavasarines materijos, šviesaus 
ir tamsaus koloro, QiE QQ

J. _ dabar po................ ...ulvaUU
Pavasariniai Sijonai— iš čystos vil
nos materijos, gražiai tinka QE 
tik po......................................V V
Moterų Siutai — puikiai pasiūti iš 
čystos vilnos materi- QQ 
jos po..........................wIOnDO
Szilko Dreses—tinkamos Velykoms 
pasiūtos gražiai, ver- OO 
tęs $18, dabar.......DlAuVU

Iszsirinkit savo Velykines Sk 
rybeles pas Klein Bros.—Pui
kiausios skrybėlės su 3 pl- 
uksnom ir kvietkais QĘ 
vertes $8... . ...............
Vyrų pavasari
nei Siutai $15
—už šią kainą par
duodam puikius 
siutus didumo 46 
gerai pasiūti, nau
jos mados, gerai 
tinkanti

Pirmi rinkimai Vtarnjnke Bal. 9. 1912 m. 
Rinkimu, vietos atdaros 6-ryte iki 5 vak.

Balsuokit už

JOSESH J. ELIAS
Republikonu kandidatas 

Del Nominacijos

TRUSTEE OF THE SANITARY 
DISTRICT OF CHICAGO

bVIf ATI Pirkite už $6.00 vertes 
• musų žinomos tabakos 

del cigaretų ir išsirinkit sau dovaną iš 
sekančių daiktų: Naujausias importuo-

Puikios Szliubines Dreses
gražiai su mezginiais ap
siuvinėtos, padailintos su 
messaline šilku, 822.00 ver
tes, dabar tik

SI5.98
FARhIAS PARDUODU KARMAS.
Lietuvių Kolionija Ai ihigau Valsti

joj kur turi pirkę 10 lietuvių farmas 
Mason ir juake Caunty turiu ant par
davimo daugybę geros neišdirbtos. 
žemės tarpo tų lietuvių farmų taippat 
turiu. Gyvenamų farmr su trobomis 
ir sodnais. žsmę su moliu juodžemiu 
ir smėliu maišyta, kokioj nori, t-':ios 
gali pasirinkti žemės. ’’arduodu pi- 
C?i ant lengvų iš-n-kesčių.. Adresuo
ki- tuojaus, aš prisiusi'.' lietuvišką 
informacijos knygelę ir mapą nuo 
mano zerr dovanai.

ANTON KIEDIS, 
7FACOCK LAKE COUI-TY, M£CH.

(6- 3)

SI5
Szita krautuve yra vienatine del visu lietuviu

HALSTED. 20™ ST’S A*D 
CANALPORT AVE

"M

4012
Slate Street
T el.Oakland 1441

d. H. OLSON
G| AKU ir karštu va- 

g udeniu šildymo 
prietaisų įvedimas 
ir pataisymas.

DR. J. L. ABT
Fasekmingiausiai gydo visokias vyziA 

kas, moteriškas ir vaikų ligas. 
VALANDOS:

Muo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po 
Sietų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare. Ne- 

ėlicmis nuo 8 iki 10 ryte.
DB. JOSEPH L. ABT,

1882 So. Halsted SU Chicago, 
Telephone Canal 37

DL

Dr. G. M. Glaser IZSZemMUMSEiaMm^HaMm

■

tas Fonografas, su di
delis nikeliuota dūda, 
kuris grajina aiškiai 
visokis muzikes ir dai
nas. Kiekvienas gali 
turėt koncertą savo na 

i me. 2. Geriausias, Ar
ai monikas,vokiško išdir- k\ bimo, su notom ir nulį rodymais. 3. Puikus 
Bstalavas laikrodis, su 
■ muzike, kiekvieną kar
atą grajina 10 minut. 4.

Vyriški arba moteriš
ki paauksuoti laikro
dėliai. 5. Stalavi įran
kiai gražioje dežuteje: 
6 peiliai, 6 videlciai, 6 
dideli šaukštai, 6 ma
ži, 1 peilis sviestui ir 
šaukštukas cukrui.

Uz musu dovana vien norime kad pagarsintumet musu firma tarp jusu pažįstamų. At
siusk mums ant rankos 50c. markėms, o mes jums prisiusime 40 skrynucziu tabako 4 gatun- 
ku uz $6 ir jusu iszrinkta dovana. Likusius $5.50 užmokėsit gave tavora. Jeigu tavoras ne
patiks galite jo neimti.
ENGLISH-ASIATIC TOBACCO CO., Dept. E. 115 E. 7tli St., New Tort, N.Y

SLOGA |Gripas|

XNEWYORK.<

Telefonas Canal 3263

Reg.US.Pzt.CIf.
49% ALCOHOL;

»atisk 

lumbago co‘lbIĄ
^wains Ac

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Mokinu visokius 

šokius: Bjick and 
F Wing, Buck ' 

Irish Jig, 
Spanish 
Wąltz, Two 
Side Step, 
lietuviška

Skirt, 
Clog, 

Waltz, 
Step, 

Pirma 
moky

kla Amerikoje." Tičerkos: Miss An
tanina Ketner ir Miss Johana Walets.

PROF. JULIUS SILSKO,
2124 So. Halsted St., Chicago, 

(13—18)

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

Ashland Av., Chicago, Ill.
Pirmutinis lietuviškas išdirbejas 

visokių mineraliSkų 
gerymij, kaipo. '

GINGER ALE, PAPSO. SALSEBIO 
IB OBUOLINES SALDĖS

SKAITYKIT
“KATALIKA”.

SAUGOKITĖS APGAVIKŲ.'
ITra J)asakojuma, kad tūlas Vincas 

Kalin^Bkas pradėjo Chicagoj ir apie* 
linkese^nnkti “Kataliko'” prenume
ratą kaipo agentas. V ihcas<J&aUnaus-' 
kas . neyra agentu ir niekada tokiu 
nebuvo ir todėl persergstime. viflud-Jiė- 
tuvius, kad jam pinigų neduotumėte, 
nes liksite jo apgauti. Agentais yra tik 
tie, kurių, vardai yra pagarsinti, ir 
tiktai pas tokius galite užsirašyti. 
Saugokitės apgavikų: Kalinauskų ir 
kitokių, kurie neyra ir niekada ne
buvo agentais ir neduokite jiems pi
nigų, nes jie jus apvogs.

“Kataliko” Išleistuvė.

Telephone W. Pullman 1739
Lietuviška Registruota 

AKUŠERĖ 
ELEON. S. SUTKUVIENĖ 

148 East 107 Street, 
Roseland, Ill.

; B*IUmoreta(L>CJ3.A.

Gvarantuoti

šiuoml apreiškia pagodotal visuo- 
menlai, jog ėsu seniausias, gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 20 
matų; -perkėliau savo ofisų ir gyveni
mą į savo locną namą po numeriu

3149 So. Morgan St. T, 
Kertė 32-rbs gatvės. 
Telefonas. Yards 687. :.

Mano ofisas aprūpintas nav auslals 
budais gydymo. ’ Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir llgšol. Pasi
tikėdamas, Jog gerbiame publika ir to
limus mans rems, ęsiu. namie ant kiek
vieno par-ikalavimo dienų ir naktį. 
Esiu specialistas ligose vaikų, moterų 
ir vyrų ir užsendintose ligose. Darau 
visokių operacijų. Liekuosi su pagarba'

Dr. G. Glaser
į • f f' f ;

3149 South Morgan Street
Kertė 32-ros gatvės.

^>ie>K****^*W********%****** 
■■ *
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S Kamp. 31mos ir Halsted gatvių 
į -f; Ofisas vij-suj Aptiekęs 

15 metų vienoje apygardoje.
***********»lc*************^

DR. O. C. HEINE
DENTIST AS

Ofisas virtai j Aptiekęs 
15 metų vienoje apygardoje.

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik
rodėlis gvarantuo- 
tas ant 20 metų, 
paauksuotas du- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš
marginti, gerai 
laiką laikanti, la
biausiai naudoja

mi keliauninkų, kurie turi daboti lai
ką. Specijališkas. pasiulijimas. Mes 
nusiųsime šitą laikrodėlį kiekvienam 
C. Oi D. už $5.75 ir expreso kaštus 
del peržiūrėjimo, 
mokėk nei cento.
ketum $35. 14k. paauksuotas lenciū
gėlis' dovanai prie laikrodėlio.

EXCELSIOR WATCH CO., 
904 Athenaeum Bldg., Chicago, Ill.

Jei nepatiks, ne- 
Už jį kitur mo-

Drabužiai
DEL SUAUGUSIU IR 

JAUNU VYRU
Mūsų siekis buvo, yra ir visados 
bus:

“Tas pats už mažiau pi
nigų, ir geresnis už tą patį 
pinigą.

DAKTARAS
JOSEPH F. KOZLOWSKI

SPECIJALISTAS ANT 
MOTERŲ LIGŲ.

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

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

Telephonas Yards 1781.

Kussiain-American
-//SIT- ...

Plaukiojanti regiiliariškai tarpe Mas
koliuos ir ;Ąmejąkos -be sustojimo jo
kiam tarpiniam porte.

Nauji' dubeltavais sparnais laivai.
Czar, Kursk, Russia j Rotterdam 
dienas, į Libtfvą 11 dienų.

$33.00 III kliasa $35.00
$48.00 II kliasa $50.00
$65,00 I kliasa $75.00.

Ateinantis išplausimas iš New Yor- 
ko, Kursk vasario 10, Lithuania va
sario 24, Birma kovo 9, Kursk ko
vo 23. L ■"'

■ Del smulkesnių žinių kreipkitės prie 
musų agentų, arba nrie pačių persta
tyto jų. .

A. E. Johnson & Co.,
27 Broadway, New York, N. Y.

S

Tel. Lawndale 3670
Geresnes mados

Geresnis pritikimas
Geresnes vertes

Geresnio darbo.

VYRU PAVASARIHiAI SIUTAI
$7.50 iki $28

Klauskit musų lietuvių pardavė
jų: Antano Martinkaus, Antano 
Tupikaičio ir Andriaus Rupkalvio.

Morrisfc Goldschmidt
1922-1932 S. Halsted St. Chicago

^ToiisDr. Ignotas Stanklis M. D.
paba'gęa daktarišku tnokalą unlvenitete valstijos Imharfk. 
ir (Migęs kvotimus aukš&auatoje ir jau paskutinėje d^k-s-l 
riikoj tnuktkiol New York PoaVOrsduste MEDICAL I 
bCHOOL k HOSPITAL, kurioje speclahšku išclUvtna gj. j

4 d»ms viaokių psvojmgisuaių ligų ir darymo operacijų; t>«. I 
’ baigos tf rnokaij įgauo varda aukšto, did t io daktaro. Dr. Į 

IG. STANKUS, per kiek laiko buvo miMtavu daktaru Indi- j 
snapelis. Ind . kur turėjo didele praktikę gydyme įvairių į 
ligų ti likdamas saro užduot kuo ee-isuasl ir užgar.ėdinan- i 
Šiai žmonijai dabar-gi pasišventęs Ubui savo brohų įaulio-,' 
f lų. ir kad apsaugot juos n po išnaudojimo per uesųžiaiikue^ 

-■ daktarus. įrengė savo loena uamioį ligoubuiį it: •
/KVIECZIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS:
r Jaigu sargi, ar kenkia kas svaikatai. skubai kraipkis pu mane ypaUškal arba] 
laišku, o busi išgydytas Jaigu kili daktarai pripažino liga Ds šgydoma. neabėyok. ! 
,oas aš turėdamas didesny praktikų ir aukštesnį mokslą, tau pagelbėsiu ir suteik-' 
aiu tikrai broliška ir ssiiuMka rod j Kiekvienas iš atsišaukusių partuikrp. ksd 
.asu*pabaigus ds4w>į daktariška noksta ir galiu geriau gydyti segu kiti daktarai 

k fST- APSUKU PASECMMOAI ijGVOTTl LH5A8 -VĄ
r Nuo raamailzmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnarių, kaulų, strėnų ir fonų; nuo visa- 
[kių kraujo ligų. ulkisiAjiaie ir nedirbamo vidurių, išbėrimo, kūno mažėjimo. »|.j 
'aoklų spuogu dedervinių, slinkimo plaukų: galvos skaudėjimo, nuo lieos širdies, 
inkstų, plaučių, kepenų Nuo visokių nerviškų UgUr<ieuralgi^o^droM|imo sąna
rių. nemiegojimo ir išgąsčio; nue greito nuilsimo, sunkaus kvėpavimo, peršalimo 
ir nuo visokių slogų Nuo visokių ulkreštamų lytiškų ligų,- ir visokių kitokių nb.< 
'Silpnėjimų sveikatos. Teip-gi nuo visokių moteriškų ligų, skausmiogų ir neregu-, 
šoriškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbo Ugų: r
baA- Turiu Spscialitką Diplsmą dtl darymo Opsrsclju.
B^Otikus butiuatn rolkslingumul operacijoe, kada vaisiai Degsi pagydyti kaipo 
Idai' augimo vėžio skilvije Ir visokių akmenų, skaudulių ir guau. ar UB butų pu- 
įėjo, inkstuose, kepenyse ir laseoee. vistof tf su pagelta operacijos galima pra^a- 
,i|n»i kuogsnausai ir už monkų mokėsit Darau taipogi operacijas aai kaulų. 
Amegenų. grobų ir lytiškų organų, kaip vyrų te>p ir moterų Iii įeisiu pritraukius 
■ kojas ir rankas Išgydau su nauĮsuslo budo operacija repturų. už me’.ką pros;./ ;
> Penai kreipkitės kiekvienoje ligoje pas mana. Jstgu ;iega<ir.a pribo'i yystlš- 
{kai. taiparašvlrito ka Mraudalr kokius nes-alku£-rfiscssa»l). ■» tii supratus 
tviska it iliym duosią rodų. • jeigu roas. iH.iiųĮiu Ir gydeoiss, ę .*s Ksiee«k«r^ 
•amo kaip vai cjvertei* Ąjpenknj. Angajsy DhU*) a uir*e talisa. - -Ą r Misa kert isms ypatiškai to* dvi Vjria savo kMtiA* puikų,uoonon. jKkVfoUi, *- -r*

, fr. If-otas Stankus M. D. ‘tratuMtpsu- ?a- 
0^. CM*.U“* U*^5 ****1 M!

W. POLCYN
MssioorrucTH

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

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

Telephone Canal 285

KATUTIS
LIETtJVISŽKAS GRABORIUS 

Persamdo kereczius ant 
pagrabq, veselijų ir tt.

710 W. 18th St. Chicago, HL

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 
gerymų. Nuteikiu kiekvienam drau
giškų patarnavimą visokiuose reikaluo
se. Jeigu atsilankysi į musų miestą, 
užeik pirmiausia pas mane, o dasiži- 
nosi ko tik norėsi. Phone Kilnoeh 108.

 (52-25) 

4934

CHOPIN Klauskit 
ChopenlOc 
cigarų, nes 
padirbti iš 
geriausio 
tabako.

JOS. BARTKOWIAK
Išdirbėjus 

Paulina ?t., Chicago, HL 
Phone Yards 4154.

So.

Telephone Yards 2716.
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ.
8253 Illinois Ct, kertė 33-člos gatvės

Bzaltas 
alus 
skani a- 
rielkair 
kvepen 
ti eiga 

rai ...

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

Didmiesčio ofisas: Kesner Building, 
kertė Wabash Ave. ir Madison St., 
15-tas f boras, ruiao numeris 1512. 
Priėmimo vai. nuo 2 iki 4 po pietų. 
N. West ofisas: Home Bank Building, 
kertė Milwaukee ir Ajhland Avė. 
Priėmimo valandos nuo 5 iki 7:30 
po pietų

Dr. F. F. Wisniewski 
Ofisas 1268 Milwaukee Av. 

CHICAGO, ILL.
SPECIJALISTAS LIGŲ: VYRŲ, 

MOTERŲ, VAIKŲ IB PRIE GIM
DYMO.

Gydau privatiškas ligas vyrų ir mo
terų, taipgi skausmą skilvio, inkstų, 
plauučių, širdies, reumatizmo, užnuodi- 
jimą kraujo ir ligas akių, ausų, nosjes 
ir gerklės, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 9 
valandai vakaro.

K 20 metų senas laikraštis

“LIETUVA”
Išeina kas Pėtnyčia Chicago, Ill

* Nelaukit kol pirmas apsireiš
kimas šitos pavojingos ligos in- 
įsiskvėrbs, kaipo skaudėjimas 
galvoje, kojose, at vediną karštį 
gėlimo ir pailsimo kojose ir tt. 
tuojaus vartokit D-ro Richter’s

PAI N-EXPELLER 
pagal nurodymą apvyniojime 
apie buteliuką.

j Taipgi naudingas ant Reuma
tizmo, Neuralgijos ir šalčio.

i Saugokitės pamegzdžiojimų ir 
i žiūrėkit kad luobine popiera iš- 
, rodytų kaip čia parodyta ir galai 
• užpečetyti mus pečetim su An- 
' cheru. Kitaip, gaunat netikras, 
. nuduotas.
25 ir 50 centų aptiekose ir pas 

F. AD. RICHTER & CO.
215 Pearl St NEW YORK.

Daktaras S. Wissig
Iš SENO KBAJAUS.

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų ir mo
terų, kad ir užsisenėjusias. 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- 

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

Telephone Yards 3547

kontraktierius
Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd Pl. Chicago, Ill.

SULAIKYK ISZLAIDUS IR TAUPYK
pinigus, o turtas tikrai susidės. Neleisk 
savo pinigus ant tuščio, bet dek Ifur jie už
dirbs 3 nuošimtį. ■ Galima-pradėti šu $1.00.

Industrial Savings Bank
2007 Blue Island Ave.

Atdara Subatos vak. nuo 6 iki 8 Perviršis suvirs milijoną dbl.

Telephone Yards 1454

WM. E. FURLONG
FIRE INSURANCE

3502 So. Halsted Street, Chicago, ill.

TIKRAS PRANCŪZIŠKAS KARTUS VYNAS $1.00.
Nuo visokių pilvo skaudėjimų, kaipo tai: prietvariaus, skilvio slogos, 
inkstų ir kepenų skausmų, skausmo nugaros ir šonų, skyste kraujo, rie- 
mens, geltligės, yrr. tai vienatinis sudrutinimas sergančių ir silpnų. Su
gražina jiems sveikatą ir sudrutina. Prancūziškasis Kartusis Vynas yra 
uepraaukštinamas vynas del apetito ir dauginimo kraujo, yra geriausias 
sutvirtintojas visos systemos. Kiekviena bonka gvarantuota. Parsiduo- 
Ct aptiekoje,

J. KBZYWINSKIO, 3149 SOUTH MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

> URA VISI PAS
1 J. ZARAMSKI
1096 Wash’ton st. Gary In’l

' Užlaikau šalta alų, skanę 
j degting, ir suteikiu visokg 

' rodą kožnam naujai 'pri- 
' buvusiam in Garv.

Turin didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt.

3253 Illinois Ct., kertė 33 g.
TEL. YARDS 1804

ST. ANUCAUSKIS, 
Karpenderis

Kontraktorius.
Budavojų visokius namus, mūrinius 

ir medinius, atlieku darbą greitai, 
stipriai, gražiai ir pigiai. Kreipkitės 
pas' savąjį po numerių

4559 S. Hermitage Ave., 
Chicago, Illinois.

Telephone Yards t.750 
t'L&AIOo xiuoiAadGb

T. RADAVICZE
Linksminkis bioiau pas ma . atėjęs 

nes aš užlaikau saitą alų, geriau.-!; 
riną ir ruginę EEGTIl'Ų, < cigar i; 
tai net iš pat Turkijos, o prie to i ur-u 
‘iideię HaEę delei Mitingų, veseiljų b 
įtiekiu susirinkimą. Nueis pa- 

alankys, t:u o-s širsliugs’ prita-i* 
suraiBistas. guiiune,

‘i*. RAJU A V.ADZiĘ
936 — 33rd St., Chicago, til.

VYRAI! Dr. ZINS
Senu patyrusiu ir pasekmingiausiu specijalistu Chicagoje, kuris 

aplanko savo ligonius ypatiškai.
Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiau t j vyrą nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 

Kraują Nuodų, Nerviškos Negalės, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.
Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų ant daktarų 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 ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ 
atsilankykite į mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kal
bomis. Tamista gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, igytu 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 inkstų. 
Nemokėk už nepasekmingą gydymą—NEISZGYDO, NEMOKĖK.

Laikraštis, “Lietuva”, 8 puslapių, didelio 
formato^’redaguojamas geriausių redaktorių, tai. 
pina raštus geriausių raštininkų fcr visuomet pil
nas naująusių ir tikriausių žinių ii Lietuvos, A- 
merikos-ir viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie
te miesto Chicagos, kuriame gyvena apie 60.000 
lietusių it turi šimtus visokių pašelpinių, teatra
liškų1, himniškų ir kitokių draugysčių.

“Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Vai- 
stijuose Šiaurinės Amerikos: — 
Metamsi$2.00, pusei metų $1.00.

Kanadoj ir Mexike:—
Metams $2.50, pusei metų $1.25.

Rbšfeijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinese vieš
paty štesė: — Metams $3.00, pusei metų $1.50.

Užsirašyti “Lietuvą” galima kiekviename laike.
Užsirašant “Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per 

pačte Money Orderį arba pinigais registruotame laiške ant išleisto
jo rankų, adresuojant šiteip:

A. OLSZEWSKI,
:., Chicago, 111

RAŠYK tu.JSM, o pus! vieną "IJetuvo,” scairj ast pažiuro, dykai.

Q - A.ULbZ
H 3252 So. Halsted St

! IIAŠYK fuolaus. o rani! viens **t Je

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas VyrlSku- 
mas, Ligos Kepenų ir

* Inkstų
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų Išpy
simas, Kraujo Užnuodijimas, 
S šlapumo Nubegimai.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą. Szir- 
dies li£os.
VISISZKO ISZGIJ1MO kiekvienas “ ~ 
tik pavesi gydymą savo ligos man.
sakančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šia 
jimų. f ROD A DOVANAI.) Kalbame Llatuviazkai.

UŽNU0DIJ1MA 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

Vidurines Ligos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos ilgos išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos, Įsi
senėjusios ir nerviškos moterų 
ligos.(Ištyrimas Dovanai)

___.    ---------------------- įas įieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at
sakančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kentė
jimų. (RODĄ DOVANAI./ Kalbame Lletuvinzkai.

iDr.ZINS, 183^MCHICAG0
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak? Nedalioms nuo 8 ryto iki 4 po p.
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DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS

“SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LĄIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA pU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Kelną kas utarnlnkas ir petnąiSla.
------------------  PRENUMERATA KAŠTUOJA:------------------

AMERIKOJ f si m(pusei matų ipl.25
ETTPOPOT f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli

ją joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Co.
620-522 W. South Ali., ■ Mahancy City, Pa

Kalėdų dovana, kuri turi vertę per visą metę
Aprupinkit savo namą su

Elektros Šviesa
KUK PIRKTI FARMAS?

Tiktai apylinkėj lietuvių apgyvento) vardu Hawkins, Wiseonsine,
kur lietuviai iš visokių vietų atvyksta ant ūkės. Apylinkė sveika, oras
puikus, žemė derli (lygumos) ir visuomet tie pats javai, daržovės ir
vaisiai gerai uždera kaip ir Lenkijoj. Vanduo grynas ir užtektinai.
Žemė mus randasi prie gerų kelių, netoli miesto su gera turgaviete, 
gelžkeio stotim, bažnyčia ir 8-kiasė mokykla. Del javų, dobilų, kornų, 
cukrinių runkelių, tabako ir del pienininkystės niekur geresnės žemės 
nerasite. Kaina žemės kuožemiausia ir tik reik mažo inmokėsčio, o liku
siai sumai išmokėt suteikiam ilgą laiką. 'Kartokuose ir tt. duodam 
užsiėmimą keliems šimtams žmonių, o mus pirkikams visuomet suteikiam 
pirmenybę.

Del žemlapių, aprašymų ir tt. visuomet rašykit lenkiškai prie savi
ninkų: (13—19)

C. K. & C. C. ELLINGSON,
408 T. RECTOR BLDG., CHICAGO, ILLINOIS.

$25 DYKAI $25
1 Į 8 Į 2 
6|3|4 
7 | 9 l 5

Jaigu nori gauti gerą 14k. aukso pri
pildytą (gold filled) ziegorelj su gva- 
raneija ant 20 metą, tai rašykite pas 
mus, o dasižinosite kaip lengvai tą 
galima padaryti. Išriškite šitą po- 
zelį, tai yra, imkite numerius iš pir
mo langelio ir sudekite antrame lan
gelyje, taiįi, kad skaitant iš visą pu
sią išeitų ligiai 15.

, > vieno zįegorčlio,
Atsišaukite iildūdami mark# :

'EMPLE COURT, DEPT. ? 3.
NEW YORK, N. Y. ‘ .

THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. sutei
kia šviesų tūkstančiams namų ir tūkstančių arklių 
pajiegos fabrikams perdėm visų pietvakarinę dalį 
Chicagos.

Jus galit turėti jūsų namų, arba šapų pritaisy
tų su šviesa arba pajiega arba abiem, pagal jūsų 
pačių supratimų už mažų mokestį pridėtų prie mi- 
terio bilos.

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

General Contract Agent
General Offices, (Peoples Gas Bldg) 

122 So. Michigan Blvd.
( Randolph 3341 Phones: -j Autom M6]2 :

Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektrikų 
šviesos ir pajiegos. , x

KAIP LIKTI TURTINGU?
• Miestas GARY turi didžiausius plieno ir kitų išdirbysčių fabrikus Su

vienytose Valstijose ir visame pasaulyje. United States Steel Corporation, 
kuri uždėjo šitų miestų, jau išleido 85.000.000 dol. pabudavojimui savo dirb
tuvių, ir dar daugiau jų išleidžia kasmetai ant jų padidinimo.

Šitas miestas yra ant pietinio kranto ežero Michigan, 7 mylios nuo Chica- 
gos. T šitų miestų sueina ir perkerta 16 svarbiausių geležinkelių.

GARY randasi jau sekančios dirbtuvės: American Bridge Co., kur dirba 
jau 5000 darbininkų; American Sheet and Tin Co., kur dirba 7000 darbinin
kų; Portlant Cement Co., kuri išdirba 27.000 bačkų cemento į dienų; Šriubau- 
nė (Nut & Bolt Works) kur dirba 1000 darbininkų vyrų ir moterų; Kokso, 
gazo ir smalos išdirbystė gamina 5000 tonų kasdienų; American Locomotyve 
Works, kur dirba 15.000 darbininkų;- American Car & Foundry Co. stato už 
10 mill. dol. savo naujas dirbtuves; National Tube Works, kur dirba 6000 dar
bininkų; Danville Scale Co., kur dirbs 5000 darbininkų; Brooks Locomotive 
Works iš Brooklyno, kur dirbs 25.000 darbininkų; Relių dirbtuvės su 28 atvi
rais pečiais, kur išlieja 4000 tomi relių kasdiena; Uostas ir prieplauka lėšavo 
1.700.000 dol. Iš Philadelphijos perkeliamos didžiausios visame sviete lokomo- 
tivų dirbtuvės, Balwin Locomotive Works. — Miestas GARY prasidėjo vos 1906 
metuose, o per tuos kelis metus užaugo į milžiniška dirbtuvių miestų su 35.000 
gyventojų.

Tie, kurie pirmiausiai pirko tenai žemės, liko jau turtingais, 
dar kasdien auga milžiniš
ku spartumu ir kas šian
dien pirks žemę, namų ar 
lotų, tas į trumpų laikų ir
gi liks turtingu lygiai su 
miesto augimu.

Mes turime užpirkę 
didelius plotus žemės, ku
rias parduosime pigiai ir 
ant lengvų išmokėjimų su 
mažu įmokėjimu. Nelau
kite ilgai, bet tuojaus pa
sinaudokite iš progos, nes 
juo greičiau nusipirksi sau 
žemės plotų, namų ar lotų,
koki agentai. Susirgus ar nelaimėje mes palaukiame pakol pasveiksi ir galėsi 
išmokėti. Nelauk ilgiau ir neleisk prabėgti tokiai puikiai progai, bet tuojaus 
važiuok arba rašyk šituo adresu:

JOS. SKINDERIS (SL CO., 
Ofisas 1214 Broadway, Gary, Ind. Gyvenimas 3326 S. Halsted St., Chicago, Ill.

Jos. Skinderis.

Bet miestas 
tuo greičiaus galėsi likti 
turtingu ir uždirbti genis 
pinigus ant nupirktos že
mės. — Mes darome biznį 
jau per daugelį metų su 
įvairiomis žemėmis ir vie
tomis ir visi žmonės, kurie 
nuo musų pirko yra pilnai 
užganėdinti. Pirkdami nuo 
musų pirksite tiesiai nuo 
savininkų žemės, kurie ne
reikalauja duoti nuošim
čius ir algas kokiems agen
tams ir užtai gali daug pi
giau parduoti žemes negu

del

g************************* 
į Telephone Canal 2118

i DR. A. LEONARDAS JUŠKA į 
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.

1749 So. Halsted St., Chicago, Illinois.
PRIĖMIMO VALANDOS: 

Nuo9 ryto iki ii: po piet nuo3 iki5 ir 
vakare nuo 7 iki 9.

* * Po

* * * 
% „ _____ ____ jįK*************************

* *
*

THE FALCON CIGAR FACT.
vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas

J. A. NUTOWC, Sav.
— išdirba geriausius — 
HAVANOS CIGARUS 

4644 So. Marshfield Av., 
Chicago, HI.

Tel. Yards 175

St************************** - - ~
*
**
*
**
*
*ši ------ . -įf *************************

Telefonas Yards 1532
DR. J. KULIS

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

PRIĖMIMO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 13; 6 iki 9 vakare. 

Nedel. nuo 9 iki 13 po piet; nuo 6 iki 8 vak.

* 
t M *
*

------------------------------------------------O.l• • J ęj I C* 1

Prisiųskite išrišimą mums, jaigu bus gerai sudėta, tada gausite kre- 
ditavą čekį ant $25, katras bus geras del nupirkimo vieno zicgoreliq, 
lenciūgėlio ir kompaso' iš musą kataliogo. .............. ..
ant nusiuntimo kaštu. Adresuokite:

IRVING WATCH COMPANY,

Klauskite W. Courzeck, klerką 186 arba Helena Putrament lietuve klerką 39.

Apsaugojant nuo Ugnies
Pranešame visiems lietuviams ant Bridgeporto ir apielinkėj 

kad musų ofise randasi geriausios ir didžiausios kompanijos dėl 
apsaugojimo nuo ugnies (Fire Insurance), namus, biznius ir ra
kandus. Jūsų namas, ar biznis ar brangus naminiai rakandai dar 
neapsaugoti nuo ugnies, tai ateikit pas mus. Tuomet nebijosite 
gaisro, nes sudegus gausite už juos savo pinigus.

J. TAHANEV8CZE
3244 S. Morgan St. Chicago, III.

HALSTED & I43STS.

Sztabas Mus Lietuviu Pardavėju 
kurie prielankus jums konogeriausiai patarnauti 

visuose Departamentuose krautuvės.

PETRAS STEPONAITIS No. 117
Generališkas Pardavėjas

PETRAS YECZ1US - No. 33
Generališkas Pardavėjas

K. P. S1TKAUSKAS - No. 237
Vyriškų Drabužių Departamente

MIKOLkS GUSTUS - No. 114
Generališkas Pardavėjas

P-lė H. VIZGINT - No. 198
Moteriškų Kotų Departamente

P-lė EAI. WAISHWILL No. 173
Apatinių Drabužių Depart.

Klauskite jų idant parodytų jums musų pigu
mus VYRU ir VAIKU DRABUŽIU DEPART. 
MOTERIŠKU SKRYBĖLIŲ ir KOTU SIJO
NU DEPT. Abelnai visuose skyriuose musų 
krautuvės.

VnminAAAtneškit šitų kuponų j musų familijiš- 
IKUpUllaSka departamentų, ant2tro floro, o gau
site 10c vertės jardą Muslino, pilnų jardų po

(tiktai 10 jardų kostumeriui). v4v

Lietuviškoje aptiokoje

Krzywinskio
Kambarys Optiszkas

Atminkite.
Skaudėjimas galvos, nerviškumas, skaudėjimas 

akių ir tt., tai yra pasekme visokių kenksmingų aki
nių, kurie galėtų būti, daugume atstiikimų pataisyti, 
per gerų pritaikymų akinių. Peregzaminavimas 
akių jumi nieko nekaštuoja, kada jums akis skauda. 
Kada turit raudonas akis, kada turit skausmų 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.

Optiškas kambarys Examinavimui randasi ap
tiekoje Krzywinskio, valandos ofiso: Nuo.pusės 8 iki 
9 vai. vakarais arba dienomis. (

Priimame visokius taisymus akinių, y Turime vi
sokių gydančių žolių nuo visokių ligų ir viskų kas 
reikalinga aptiekorystėje, visokias rodąs suteikiam 
dykai. Taippat išdirbam visokius vaistus, familiji- 
nius nuo visokių ligų. Kainos musų yra kuože- 
miausios, persitikrinkit patys ir atminkit, kad mu
sų tavoras yra visados šviežias ir ' gvarantuotas.

Atsiduodamas jūsų atminčiai garbingi tautiečiai 
ir tautietės pasilieku su pagarba,

Joseph E. KizywInsKi
3149 S.Morgan st.5Chicago, lll.

k Dvigubos Pirklybos Markes; kiekvieną dieną iki VefyKtį.

kit mus
Markes,

Twelfth St

STORE
Kamp. Halsted

Pirkit Velykinį Tavorę
------------Pas I2th Street Store

$25.00 Moterų Velykiniai Siutai tik po $15.00
Labai puikus seržo siutai, ir manish worsted materi
jos. Kotas 25 colių ilgio, su Peau de Cygne šilko i| 
pamušalu, sijonas pasiutas pagal naujausią madą, i 
didumo pradedant nuo 14 iki 20 dėl merginų J
ir 36 iki 44 dėl moterų, (pataisymas dykai) Wl V A

$22.00 Ilgi Moteriški Kotai tik $13.75]
seržo ir whipcord, taipgi worsted materijos, kotai 
puikiai tinka, su peau de cygne pamu-^ jO TFK 
šąlu, didelis išsirinkimas, tiktai po didi K V

Vyru $15.00 Siutai tik $10,00
Visi naujos mados pavasariniai siutai, pasiūti iš čys- 
tos vilnos materijos, mėlyno, juodo thibet, ir kitokių 
kolorų, pasiūti su viena ar dviem eilėm Aift 
guzikų, visokio didumo yra dėl išsir. wlwiUU

Mi Vyru Siutai kurie yra verti $20.00 tik $15.00 
ji P. Visokios mados ir darbo, kiekvienas siutas rankom 
| ' pasiutas, gvarantuojam kožną ant vienų metų, ir jei-

gu nepatiks apmainysim. Šitie siutai pasiūti pagal 
naujausią sisterfią, ir dėl visokio didumo flhflg!" 

' vyrų, parduosim tiktai po.....................................

Puikios Skrybėlės
Puikios dideles moteriškos skry
bėlės, juodos su baltais kraštais 
ir juodoms pluksnom, su Marčė
ne apsiuviniais, taipgi turi gra- 
padailinimus, $15.00 būt labai 
pigu už šitas skrybėlės, dabar 
parduosim tiktai po

Atdara UTA- 
RHINKO KET

VERTO ir 
SUBATOS 
Vakarais.

Puikios aptaisytos Skrybėlės
Importuoto modelio, daugybe 

moteriškų skrybėlių padirbtos 
mus pačių dirbtuvėse, padailin
tos visokiais budais, su didelėm 
pluksnom, ir daugybėms visokių 
kvietkq, labai gerai pritinka ir 
naujos mados nuo $75 žemyn Iki

$2.00
g If linnnSQa Dideles Californijos Slyvos. 5 svarai už.........
įį l\li|JUllOO (Atsine^kit š ta kuponą su savim.)
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ADMKISTRA.CUA LIET. TEATBAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA SV. 

MARTINO.
Petr. Andrejauckas, Pirm., 

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

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

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

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

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

3244 S. Mrgan St.

ADMINISTRACIJA DĖSTĖS ŠV. 
STANISLOVO V. IR K. 
Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 

4527 Marshfield Ave. 
Mot. Randis Pagelbininkas, 

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

3249 S Morgan St. 
Jurgis Brazauckas, Fin. Rašt., 

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

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

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

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

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

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimai!?,, Maršalka, 

31 Techery St.

KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIO.

J. V. Zachareviče, Prez.,
917 — S3rd St.

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

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

Kun. M. Kraučunas, Kapclonas, 
32nd Pl. and Auburn Avi.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO ’AIM. SM.

Juazapas Zalandauckas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

Ant. Petrokas, Vice-Prczidentas,
1819 W. 45-th St.

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

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

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

ADMINriTRACIJA L. L. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

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

“KATALIKO“ KLIUBO 
ADMINISTRACIJA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

Main St.
Jonas^K'jčinskas, Raštin., 

238 Slocum St.

DR-STĖ LIETUVIŲ JAUNIKAIČIŲ 
DAINOS MYLĖTOJŲ.
A. Mieszlaikis, Pirm., 

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

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

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

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

2323 S. Leavitt St.

ADMINISTRACIJA DP-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

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

Antanas Mazelauskis, Pagebininkas, 
3302 S. Morgan St.

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

Antanas Kasparavičių Rašė. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

EV. MYKOLO DR-STĖS WILKES- 
BABRE. PA. ADMINISTRACIJA.

Silvestras Piiecaas, Prezidentas, 
462 E. South St.

Antanas šeškevišius, Vice-prezidentas, 
, 501 New Grant St.

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

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

Liaukus, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 S. Grant Su.

Juozas šnipas, Kasierius, 
r~ 386 New Grove St.

i.
ADMINISTRACIJA DRAUGYSTES 

ŠV. JURGIO KAREIVIO K.
WILKES-BARRE, PA.
J. Laukus, Prezidentas, 

425 S. Grant . t.
V. Staneika, Vice-prezid., 

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

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

18 N. Meade £t.
V. Adomynas, I Finansų Sekr.,

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

New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS..

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
843 — 33rd St.

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

Knt. Mosteika, Piotokolų Raštin.,
821 — 33rd PI.

Vine. Grigalių Fin. Baštin., 
718 ,W 18th St.

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

VYRIAUSYBĖ GVARDIJOS DIDŽ. 
h. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
RAITELIŲ ANT TOWN OF LAKE.

J. Klimas, Pirmsėdis, 
1853 W. 45 St.

P. Ciapas, Pagelbininkas, 
4436 So. Hermitage Ave.

B. J. Keperša, Nutarimų Raštin. 
4644 So. Paulina St.

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

K.Trakšelis, Gvardijos Jencrolas,
• 1852 W. 45 St.

.V. Jasulaitis, Gvardijos Adjutantas, 
Jj, Boniaviče, Gvardijos Maršalga.

VYRIAUSYBE SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ.
J, M. Tananeviče, Pirmininkas, 

3244 S. Morgan St.
J. Ridikas, Kasierius, 

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.

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

Draugysčių Reikalai.
TETYKITE 

LIETU VIAI!
TAUPYKIT PINIGUS!

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

Nauja 43čia Serija prasidėjo Ket
verge 8-tą d. Vasario 1912 m. Susirin
kimai atsibuna kas Ketvergas 8-tą 
vai. vakare Juozo Ridiko svetainėje 
3251 Ilinois Court, kampas 33čios 
gatvės.

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

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti prie šios Drau
gijos (Spulkos), nes tai yra geriau- 
sis būdas del sučėdijimo 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, 
ant pirmo mergišiaus (Mortgage) su 
peržiūrėjimu visi} popierų.

Su guodone,
Ben. Butkus, Prezidentas, 

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

3236 S. Morgan St.
Phones:—Yards 2716—Wabash 2200.

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

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. šemaičio 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, galima 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožna akcija pasibaigia už 6 metų 
ir atneša $100.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti.

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

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

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

3236 S. Morgan St.
Phones:—Yards 2716—Wabash 2200. 

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

SUSIRINKIMAS.
Tėmykite nariai.

Dr-stė Šv. Mateušo Apašt., turės sa
vo mėnesinį susirinkimą Nedėlioję, 31 
Kovo, 1912 m. Bažnytinėje salėje pa- 
rap. Šv. Jurgio ant 32tro PI. ir Au
burn Av. Kiekvienas narys privalo 
atsilankyti, nes yra daug svarbių da
lyki! ant apsvarstymo.

Pasarga. Nariams Dr-stės šv. Ma
teušo Ap. kortelės, del žinios atlikimo 
velykinės išpažinties, visuomet buna 
pas’ kasierių minėtos Draugystės K. P. 
Siruso, 918 — 33rd St.

Su pagarba,
Niko. Overlingas, sekr

SUSIRINKIMAS.
Dr-stė šv. Juozapo L. M. ant Town 

of Lake turės savo mėnesinį susi
rinkimą Nedėlioję, 31 Kovo, 1912 m. 
svetainėje parapijos Šv. Kryžiaus ant 
45tos ir So. Wood gatvių, 1-mą vai. 
po pietų. Kiekvienas narys privalo pri
būti ant susirinkimo ir paimti tikie- 
tą ant išlaimčjimo laikrodėlio, kuris 
bus išleistas 14 Balandžio, 1912 m. 
Taipogi turime daug svarbių reikalų 
aut apsvarstymo. Su godone,

J. J. Polekas, sekr.

TĖMYKITE NARIAI!
Kad susirinkimas Dr-stės Saldžiau

sios širdies V. Jėzaus ne bus perkel
tas į antrą nedčldienį, bet bus lai
kytas pripuolančioj dienoj 7 d. Ba
landžio, ty. pirmą dieną Velykų 12 
valandą dienos laike. Su godone,

Bernard. Butkus, pirmin., 
Ant. Mosteiko, raštinink.

‘ ‘ žirgvaikio ’ ’ paskolinimo ir buda
vojimo Dr-stės nauja serija atsidarys 
17 Balandžio, 1912 m.

šita draugija yra inkorporuota rug- 
pjutyj, 1910 m. Visas turtas išneša 
$12.000.00. Pinigų ant rankų randasi 
$4,000. Norinti prisirašyti prie šios 
Dr-jos gali atsišaukti viršminėtoj die
noj ir prisirašyti, šita Dr-ja taipgi sko
lina piningus ant nuosavybių (proper- 
čių) už prieinamą procentą. Su vi
sokiais reikalais kreipkitės: L. Ažu- 
ko svetainėn po num. 3301 So. Auburn 
Av.

Susirinkimai atsibuna kas seredos va
karą 8tą valandą vakare.

Su godone,
(13—15) Komitetas.

PAIEŠKOJIMAI.
Reikalingas geras vaikinas aptiekoje 

prie pardavimo. Turi mokėti lietuviš
kai ir lenkiškai. Atsišaukite: 2424 So. 
Oakley Ave., Chicago, Hl. (12—14)

Reikalingas vaikas, kuris butų pa
baigęs parapijinę mokyklą arba 
“Public School”. Atsišaukite į “Ka
taliko” Redakciją..

Reikalingas geras fotografistas, turi 
būti blaivus. Darbas ant visados. 
Adresas: J. R. Rashinski, 3200 So. 
Halsted St., Chicago, Ill. (12—14)

Reikalingi trįs vyrai prie moteriškų 
drabužių. Nuolatinis darbas, užmo
kestis geras. Atsišaukite: Paul Lea
ses, 617 W. 37 St., Chicago, Ill.

Reikalingos lietuvės merginos parda
vėjos moteriškų kotų skyrij, taipgi ir 
del kitų skyrių krautuvės, gera alga 
ir nuolatinis darbas. Klein Bros., 
Halsted, 20 ir Canalport Av.

Reikalingas geras vaikinas, kuris 
supranta visą darbą bučernės ir gro- 
sernės. Gera mokestis atsakančiam 
žmogui. Turi mokėti kalbėti: lietu
viškai, angliškai, rusiškai ir lenkiš
kai. Atsišaukite: 12022 So. Halsted 
st., W. Pullman, Ill.

Reikalaujame daug agentų po Chi- 
cagą ir mažesnius miestelius visame 
šteite Illinois, kurie susikalba keliom 
kalbom ir truputį angliškai. Geras už
darbis. Prityrimas nedaug tėra rei- 
kalingas, nes aš pamokįsiu kas bus 
reikalinga daryti. Rašykite, ar at
sišaukite asmeniškai nuo 9 ligi 12 vai. 
ryto. Adrisas: G. Looke, 818 W. 
18th st., 2nd floor, Chicago, Ill.

Paieškau darbo prie bučernės. Ėsu 
praktikavęs vienus metus. Moku kal
bėti lietuviškai, angliškai ir lenkiškai. 
Darbą žinau gerai.

Juozas Judikaicias, 
2334 So. Oaklev Av., Chicago, Hl.

(11-13)

Reikalauju gerų kriaučių prie mo
teriškų drabužių siuvimo, prie sijonų 
ir žeketų. Geras mokestis geram 
darbininkui. Atsišaukit adresu: J. A. 
Svilow, 1765 Ogden Ave., Chicago, 
Illinois. (10—16)

Paieškau savo brolio Juozapo Spare- 
kio, Kauno gub., Vilkmergės pav., Vė
žintų parap., Maldeikių sodžiaus. Sep
tyni metai kaip Amerikoje ir nežine 
kur yra. Jis pats arba draugai malo
nėkite apie jį pranešti.

A. Spurckis, 
Box 146, North Grafton, Mass.

(12—13)

SUSTOK SUNKIAI DIRBĖS!
Reiaklingi agentai, kataliogas ir 

informacijos dykai, tavoras ant bargo. 
Nekurie musų agentai peno ant dienos 
po $5 ir daugiau. Jaigu reikalauji 
laikrodėlio arba ko kito, tai rašik, mes 
ir ne agentams duodame ant išmokes- 
ties. Bet parašyk ar agentu nori būti 
ar ką pirkti, kad žinotume kokio ski- 
riaus kataliogą siuųsti, Indek už 5c. 
markę.

L. DAVIS AGENT,
P. O. BOX 4066, PORTLAND, ORE.

Paieškau dviejų draugų: Mykolo 
Stalmoko ir Mykolo Pavliko, abudu 
paeina iš Kauno gub., Telšių pav., 
Gargždžiunų par. Myk'. Stalmokas 
girdėjau gyvena Boston, Mass. Apie 
20 metų kaip gyvena abu Amerikoj. 
Jie.- patįs arba kas kits apie juos 
žino — malonės pranešti man šiuo 
antrašu:

A. Vilkas,
422 B-way st., Boyonne, N. J.

Paieškau dėdės K. Pagiegalė, kuris 
jau 4 metai kaip gyvena Amerikoj. 
Pirmiaus gyveno m. Rygoj (Rosijoj). 
Turiu labai svarbų reikalą. Mel
džiu atsišaukti šiuo antrašu:

Kazimieras Valaika,
273 Clinton st., Bughamton, N. Y.

Paieškau savo draugo Antano ša- 
rasuno, paeina iš Kauno gub., Pane
vėžio pav., Pošalotc parap. Pirmiaus 
gyveno Philadelphijoj, Pa., o dabar 
nežinau kur. Iš Lietuvos nesenai at
važiavo jo pati, kuri randasi dide
liam rupestyj, nes nežino ar jos vy
ras gyvas ar ne. Aš pats turiu 
prie jo labai svarbų reikalą. Jis 
pats, ar kiti, kurie žino apie jį, lai 
suteikia man žinią šiuo antrašu:

A. Stanislovaitis, 
1232 Dubois st., Detroit, Mich.

ANT PARDAVIMO.

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

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 namą ir užsidėti biznį. 
Kaina $15000.00. Delei artimesnių 
informacijų atsišaukite į J. M. Tana
nevičio Banka, 3249-53 So. Morgan 
St., Chicago, Ill.

Parsiduoda grosernė ir bučernė, ar- 
klis ir vežimas, labai geroj vietoj, 
tarp lietuvių ir lenkų apgyventa. 
Parsiduoda labai pigiai, nes savinin
kas išvažiuoja Lietuvon. Atsišaukit 
po šiuo adresu: 4536 So. Hermitage 
Av., Chicago, Ill. (10—12)

Ant pardavimo labai pigiai 2 lotai, 
medinis namas, 68 pėdų ilgio ir 25 plo
čio ant 2 lubų. Yra tinkamas del 
dviejų biznių ir del 2 šeimynų pragy
venimui po 5 ruimus kiekvienam, ar
ba pigiai yra duodamas ant raudos. 
J. Sinkus, 8616 -'Vincennes Rd., Chi
cago, Ill. (10—12)

Parsiduoda saliunas lietuvių apgy- 
ventoj vietoj. Biznis eina puikiai. Sa
liunas ant kampo strito. Yra svetai
nė del šokių, ir ruimai del gyvenimo. 
Priežastis pardavimo — persikėlimas 
ant kito biznio. Vieta randasi arti 
m. Chicagos, kur galima -nuvažiuoti už 
5c. Ląisnis tik $500 metanu. . ĮPaz 
siskubintit, nes dabar galima nupirk
ti labai pigiai, 1346 So. 50th avė., 
Cicero, Grants Works, Ill, (13—15)

— 'i-B.
Ant pandaviin^^inHM klesos “meat 

Bučernįxandasi' tarp lie- 
~—■‘S. v Tarime parduoti 

' ~ P. H, 1621
(10—12)

ma rket ’ Bučernį,
tuvių apgyventą. * 
tuojaus. . Atsišauki] 
So. Halsted St. %

Ant pardavimu taisomoji čeverykų 
šapa apgyventa, tarp maišytų tautų. 
Gera proga deilciųgernržmogaus. At- 
sišaikit po nunr.' 1823 'Canalport Ave., 
-Chicago, ID. (10—12)

Parsiduoda saliunas* geroj vietoj. 
Priežastis pardavibib’ savininkas nusi
pirko farmą, Norintiems gera proga. 
D. Petkus, 3329 S. ‘ Morgan St., Chi
cago, Ill. (11—13)

Parsiduoda lietuviška karčema (sa
liunas). Savininkas išvažiuoja... No
rintieji atsišaukite po antrašų: Tony 
Kinas, 1431 Blue Island Av., Chicago, 
Hl. (11—13)

Ant pardavimo karčema labai geroj 
vietoj, gera proga del lietuvio. 
Priežastis pardavimo savininkas turi 
du bizniu. Atsišaukite: L. Glajsek, 
570 W. 18th St; corner Jefferson St/, 
Chicago, Iii. (12—14)

Ant pardavimo nauji rakandai pusę 
metų vartoti. Priežastis pardavimo, 
mirtis žmonos. Rakandai parsiduoda 
labai .pigiai. Antanas česas, 216 — 
13th Ave., Maywood, III. (12—14)

Ant pardavimo d'deis kotelis (kar
čema) mieste Rochester, N. Y. ant 
pereinamos gatvės, netoli lietuvių baž
nyčios, randasi ant kampo dviejų gat
vių. 5 stalai šaudimo bolių (pool 
tabes), 2 ritimo ales (bowling alleys), 
inima nemažiau kaip $400 .ant nedė
lios. Didelė užeiga lietuvių, lenkų ir 
anglų. 4 metai lease su privilegija to
liau, randa $115 ant mėnesio už visą 
narna su 12 ištaisytų kambarių. Ati
darytas b: na nedėliomis, elektrikinis 
pianas. Dikčiai tavoro ir daiktų. 
Labai gera vieta del lietuvio. Roches- 
teris yra cistas mietsas su 225.000 gy
ventojų. Kaštuoja $2.700 ineiga į tą 
vietą. Atsišaukite pas: W. A. Stan
ley, 19 Stoke St. Rochester, N. Y.

(12—14)

Ant pardavimo 2 Ivbų medinis na
mas, labai gražioj apygardoj, netoli 
lietuviškos bažnyčios. Parsiduoda pi
giai, kadangi savininkas išvažiuoja 
Lietuvon. Atsišaukite: K. Mikalai- 
tis, 1411 So. 49th avė., arba į gyveni
mo vietą: 1345 So. 49th avė., Cice
ro, III. (13—15)

Ant pardavimo geroj vietoj ir ge
rai išdirbtas biznis,* kriaučių šapa. 
Parsiduoda iš priežasties savininko 
ligos, nes negali daugiau užsiimti 
bizniu. Parsiduoda labai pigiai. At
sišaukite pas J. Yuknis, 1620 So. 
Union St., Chicago,--Ill. (10—12)

Ant išrandavojnnd'*karčema su sve
taine. Biznis išdirbtas ir vieta randasi 
tarp lietuvių ir lenkų apgyventa. Ge
ra proga delei
ties pardavimov'|jJ»i8ta*l#'“ąp4eidžta 
miestą. Atsišaukite tuojaus.' J. L. 
Bueley, 4819 W. 12th St., Grant 
Works, Ill. (11—13)

iUi—-..r i-"

Ant pardavimo “ Ladies and Gents 
Custom Shop”. Parsiduoda visas biz
nis pigiai iš priežasties nedatekliaus 
sveikatos. Darbo yra užtektinai kaip 
iš liteuvių taip ir iš svetimtaučių. 
Gera proga del lietuvio. Atsišaukite 
tuojaus, W. D., 4567 Wentworth Av., 
Chicago, ID. (11—13)

*>— ----------------------- -—- ------------------------
Ant pardavimo du pilki arkliai su 

pakinkais ir karietomis. Atsišaukite 
1810 So. Morgan st., arti 18th st. 
(12—14).

KOLIEKOS IR SUŽEISTIEJI 
SKAITYKITE! -

Aš esu lietuviškas advokatas ir 
priimu provas iš visų kraštų už sužei
dimus: mainose, dirbtuvėse, aut gele
žinkelių arba trainų. Vedžiau pro
vas už sužeidimus daugelį metų. Ku
rie esat sužeisti šaukitės pas mane, 
o busit man dėkingi. Tūkstančius 
pTovų išlaimėjau tiems, kurie buvo 
pražudę rankas, arba kojas. Pranešu, 
jogei žmonės su didelėm koliestvom 
gali desėtkus tūkstančių išlaimėti. 
Bet kompanijos šuneliai už kelis de
sėtkus dolerių sumulkina. Apznai- 
minu lietuviams, kad kompanijos sam
do lietuvius ne tikrus advokatus, kad 
save apsigarsintų ir jūsų provas pri
imtų ir tokiuo budu tęsia ir vilkina 
lig laikas skundimo išsibaigia ir dau
giau skųsti negali. Rodas doudu už 
dyką, prisitančiant markę atsakymui.

Rašykit pas advokatą Yankaus 
šiuom adresu:

B. S. YANKAUS,.
P. O. Bcx 181, Indianapolis, Ind.

(13—27)

PASARGOS SKAITYTOJAMS.
1 Rašant laišką į “Kataliko” re

dakciją visada parašyk aiškiai savo 
vardą, pavardę r adresą.

2 Jeigu nori permainyti savo adresą, 
visada paduok savo senąjį adresą, o 
paskui naują. Jeigu pats ne moki gerai 
rašyti, tai adresą duok kitam para
šyti. Teipgi, jeigu ne žinai kaip toj 
gatvė vadinasi, Jai pažiūrėk gerai ant 
liktarnos, o tąsyk parašyk adresą.

3 Pinigus į “Kataliko” redakciją 
gali siųst registruotam laiške, arba 
išpirk “Money Order;” ir siųsk pra
stam laiške. Išpirkęs f■ Money Orderį” 
ne laikyk pas ąąve. tik tą didesnę 
mėlyną korčiukę ’prisiųsk į redakciją 
prastam laiške,.baltą mažą pasi
laikyk pas save. ‘ ’

4 Siunčiant mažiaus kaip vieną do
lerį, gali prisiusi jpačto markėmis, bet 
jeigu siųsi daugį Aki !Aėgu dolerį ar ir 
dauginus, tai siųsk, pinigus per ‘ ‘ Money 
Orderį. ’ ’ Siunčiam;' markes, reikia ne
sušlapinti ir įdėti liuJsas, kad nesulip
tų, nes sulipusias markes nepriimsime 
už pinigus.

5 Rašant į “Kataliko” redakciją 
korespondenejią, visada reikia aprašyti 
gryną teisybę ir padėti savo tikrą var
dą ir pavardę, nes be. to tokios ko
respondencijos netąlpinsime .į laikraštį.

6 Korespondencija® į jalpiname tik 
•vien prisiųstas nud ?skaityt'Ojų,’ nuo ne 
skaitytojų jokių korespondencijų ne
talpinsime.

Meldžiame godotinų rašėjų gerai že
myti ant paduotų augščiau pa- 
palengvysite musų, darbą prie atsa
kinėjimo"'laiškų ij'jųs patys grei
čiaus gausite atsakymą.

“Katiliko” IšleistuvS.

KAINOS IKI 1-mo BALANDŽIO.
$15.00 užtaisymas ....................... $5.00
22k. auksu užtaisymai ............... $3.00
Ištraukimas dantų be skausmo dykai. 
Auksinei. . dantys 
22 k. ......$3.00 
Auksinei pripil
dymai ..........$1.00
Aukso Bridgework
Sidabru pirpDdymai ............................50
Setas dantų ..........   $3.00

Turėk paprotį ateiti nuo ryto, o 
turėsi dantis tą pačią dieną. Visas 
darbas gvarantuojama ant 20 metų. 
Ateikit pas mus ir pamatykit musų 
darbą matyk mus prieš davimą darbo. 
Egzaminavojimas ir rodą dykai.

Sutartis bile ant kokių išmokesčių 
galima padaryti.

ORFHEUM DENTAL PARLORS, 
110 ir 112 S. State St. Ketvirtos lubos

Atidaryta kas dieną. Vakarais iki 
9 va., nedėiomis nuo 9 iki 4. Phone 
Randolph 5541. Kalbame visose kal
bose.

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 
j 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.

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- 
tęs ir siunčia pinigus į visas svie
to dalis.

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

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 ix siunčia pinigus 
į visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Panedėliais 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedelioms, utar
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

JOHN I. BAGDZIUNAS
2334 S. Oakley Av., Chicago.

Moka $3.Uu nuo šimto už 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. No- 
tarijalnam skyriuje padirba visokias 
rejentališkas ir legsliškas popieras ir 
dovierenastis ir užtvirtina pas kon- 
sulį.

VALANDOS: Kasdien nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nedėliotas, utarninkais 
ir pėtnyčioms nuo 8 iki 6 vaakre.

NEW CITY SAVINGS 
BANK

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

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

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

TOWN OF LAKE SAV
INGS BANK 
J. J. 'ETjXj S, Sav.

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

3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
P jrka ir parduodu namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes’ 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ry t s iki 9 vakaro. Nedėliotas, utsr- 
ninkai’j ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

IZIDOR NAUSIEDAS
917 West 33rd st., Chicago.

Priima bankon pin gus ir moka 
3%. Skolina pinigui! ant Real Estate. 
P^rka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis

OFISO VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo
5 ryto iki 9 vakaro. Nedėliotas, utar- 
uinkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki
6 vakaro.

P, M. KAITIS
1607 N. Ashland Av. Chicago.

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

OFISO VALANDOS: Panedėlias, 
sereroms,..ketvergais. ir eubatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėliotus, utar
ninkais ir pėtnyčioms “no 8 ryto iki 
6 vakaro,

. PfftSMftlES: TUMMY, APRIL 9, 
POU« Ofsn From • A. M. to • M.

VOTE FOR

0 Lawrence Azukas
DEMOCRATIC CANDIDATE
FOR NOMINATION FOR

County Commissioner
IN THE CITY OF CHICAGO
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K. J. FILLIPOVICH ą
General Agentas

Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. 
Apsaugoju namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chieagoj ir 
Gary, ind. už labai, žemas kainas, taipogi parsiduodu 
farmas labai pigei. Kolektuoju bilas visokios notų- 
ros, taipogi prisiunčiu kamarninkus del išmieravimo 
lotų ir farmų. Imu visokias provas civilnas ir kri- 
minališkas ir priduodu geriausiems advokatams. Rei
kalauju agentų Chieagoj. Mokantiems vyrams 
raštą geras uždarbis.

Reikalaujanti darbo, atsišaukit laišku ar asabiškai. 
Offiso valandos: nuo 8 iki 10 ryto ir nuo 3 iki 9 vak.

St., Gyvenimo adresas: 826 W. 34th St.
TELEPHONE DROVER 2250.

Jūsų Namuose
visados turėtų rastis zopostos geres
nes degtines, kaip del priėmimo savo 
pažystamų arba draugų ir del apsi
saugojimo nuo ligų kiekvienas gydy
tojas velija Handmesome 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.

Sergančios Moterys
Ar turi sunkius jausmus? A r 
skauda galvą? Ar esi nervuota? 
Ar tavo namų darbas greitai tavų 
pailsina?

Skaityk, Mislyk, Daryk
Nervuoti Vyrai

Ar jautiesi silpnas? Ar greit pa
ilsti? Ar tavo pomietis mažinasi? 
Ar turi silpnus ar skaudančius 
pečius? Ar nustoji energijos ir 
garbgodystę?
Ar jautiesi pailsusi nuo ryto? Ar sukasi tavo galva? Ar darosi tamsu 
akyse? Ar slenka karštis ant tavo pečių pradedant nuo virš žemyn? Ar 
tavo širdis dreba? Ar skauda galvą? Ar jautiesi pailsusi ir ar negali 
miegoti naktimis? Ar esi liūdnas? . r ~ ‘ ...
Ar sergi kokioms chroniškomis ligomis kaip tai: kraujo užnuodijimu, 
škorfuliu, votimis, niežais, ištekėjimu, raudonąja gysla, patrūkimu, inkstu 
ir pūsles negerumas arba bile kokioms ligoms. Jeigu sergi toms arba: 
kokioms kitoms ligoms] ateik | The Hot Springs Medical Institute, d gau
si X-Ray egzaminavimą visiškai dykai. Musų išsireiškimas: jeigu sergi, 
mes išgydysim, jeigu ne pasakysime tau. Mes turime specialistą del kiek
vienos ligos, kurie gydo pagal naujausios metodos medicinoj, chirurgijoj 
ir eleetro-teropijoj. Nebūk nusiminęs jeigu kiti daktarai atsisakė tave 
išgydyti ir nelauk ilgai, tuojaus ateik pas mus, mes išgydysim tavę kur 
kiti negalėjo; Nereikalauji važiuoti į šiltus kraštus išsigydyti, ateik pas 
The Hot Springs Medical Institute, nes vartojam tas pačias metodas.

J. LA PORTE, M. D. vyriausias gydytojas prie

HOT SPRINGS MEDICAL INSTITUTE 
110-12 South State Street

Virszuj Orpheum Teatro Prieszai Palmer House Chicago, Ill.
TSL. RANDOLPH 5541 Offiso val. 9 ryto iki 9 vak. kasdien, Nod. 9 ryto iki I vak.

iNoilhman & sidiM
ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave. Telephonas Seeley, 3029 

. 6235 So. Halsted St. Telephonas Normal 2617
CHICAGO, ILLINOIS

KRYŽIUS ELEKTRIŠKAS VOLTA.
Likosi išrastas Austrijoje prieš porą 

metų ir pasirodė pasekmingu, todėl 
greitai išsiplatino Vokietijoje, Pranci-

Kryžius Elektriškas Volta, labai 
gelbsti prieš reumatizmą kaip raume
nų, taip ir sąnarių, prieš neuralgiją ir 
diegliam visam kūne; prieš nusilpnėji
mą 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 būti nešiojamas die
ną ir naktį ant gryno kūno apverstas

mėlyna puse prie kino ant šilkinio raikščio ant kaklo, nuleisto iki pilvo.
Atsiųskit vieną dolerį per money orderį arba registruotai laiške, 

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

3925 W. NORTH AVE., CHICAGO, ILLINOIS.

GEORGE HAZARD 
PLUMBERIS

Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 
.' atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
3262 Emerald Avenue - - Chicago, Ill.

Telephone Yards 4527.
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Atsišaukimas į lietuvius 
pardavėjus Chicago, Ill.
Lietuvių Pardavėjų Są

junga kviečia lietuvius par
davėjus, dirbančius viso
kiose prekybos įstaigose, 
prisidėti prie minėtos 'Są
jungos, j on įstodami. Šita 
Sąjunga tapo inkurta gegu
žio 5 d., 1907 m. su tikslu 
vienyti visus lietuvius par
davėjus be skirtumo lyties 
ir pažiūrų. Suteikti vienas 
kitaiii pagelbą' kiekviename 
atsitikime, ypač netekus 
darbo, kaip galima, patar
nauti, susirgus, ar numirus, 
nariui, suteikti materijalę 
pagelbą likusioms šeimy
noms. Taipogi mes steng
simės lavinties speciališkose 
prekybos ir pramonės šako
se. Kiekvienas įstodamas 
į Sąjungą, privalo paduoti 
aplikaciją ir kartu užsimo
kėti $1.00 įžangos ir po 25c. 
kas mėfiuo. Iš tų pinigų 
susirgęs narys gauna $5.00 
savaitėj.
Sąjungą malonės kreipties 
žemiau
gaus blanką, arba lai ateina 
susirinkiman, kurie esti lai
komi ‘ ‘ Aušros ’ ’ svetainėj, 
3149 So. Halsted st. kas pir
mą seredą kiekvieno mėne
sio. Ir Draugijos, turinčios 
kokius reikalus, malonės ra
šyti paduotu adresu:

Pr. Kybartas, prot. rast., 
4601 S. Ashland Avė.

Norintis įstoti į

paduotu adresu,

Balsuotoju domai.
Musų prakilnesnieji vy

rai, ypač organizacijų vado
vai skundžiasi, kad Ameri
kos valdžia netikusi, netei
singa ir tt.

Amerikos valdžios nepas- 
kiria caras, karalius, nei ki
tas koks valdovas. Val
džią čia, kas keli metai, iš
sirenka sau patįs žmonės 
tokią, kokia jiems tinka. 
Kad valdžia butų gera, žmo
nės privalo rinkti valdinin
kais tik gerus žmones; nes 
kokius išsirenka valdinin
kus, tokią ir valdžią turi.

Nomina vima s kandidatų 
visų partijų bus utarninke, 
9 balandžio. Tą dieną kiek
vienas, turįs pilnas piliety
bės poperas, turi teisę bal
suoti už tokius kandidatus, 
kurie jam tinka. Kurie 
kandidatai gaus daugiausia 
balsų, tie bus pastatyti ti- 
kietan ir 5 d. lapkričio jie 
bus renkami. Nominacijos 
balsavimus angliškai vadi
na “Primary day”, 
minacijos balsavimai 
svarbesni už rinkimus, 
jaigu žmonės nori, kad
ris kandidatas taptų valdiš
kon vieton perstatytas, turi 
pirmiau gauti jam nomina
ciją; jaigu jis negaus nomi
nacijos, negalės būti kan
didatu. Todėl, norint savo 
kandidatus pastatyti rinki
mo tikietan, reikia už juos 
balsuoti 9 balandžio dieną.

Šiuose rinkimuose, 9 ba
landžio, ieško nominacijos 
ir keturi lietuviai kandida
tai:

1- mas — Jonas B. Bren- 
za kongresmano vietai nuo 
demokratų partijos.

2- ras — Juozas J. Ellias, 
ofisan “Trustee of the Sa
nitary District of Chicago”, 
nuo republikonų partijos.

3- čias — 
kas, ofisan 
missioner”, 
.partijos.

4- tas — Jonas Kučinskas 
'(Cochinsky), taipgi ofisan 
“County Commissioner”, 
hud repubikonų partijos.
r

k
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No- 
yra 
nes 
ku-

Laurynas Ažu- 
“ County Com- 
nuo demokratų

IUi

kitų kolionijas,

lietuviai nusi-

■

su

RUBLIU KAINOS

žemės suvirs 400.000
Butų taip sakant 

‘ ‘ Lietuviška guberni-

skaudėjimą, 
reumatizmo 

neuralgiškus 
Jis yra la-

Moteriškė patogi yra ca- 
cė, moteriške gera yra tur
tas. !

ŽODELIS APIE KOLIO 
NIZACIJĄ.

■a

Visi, kurie galite balsuoti, 
neužmirškite utarninke 9 Į d. 
balandžio balsuoti už sau' 
geriausius kandidatus, bū
tent, už minėtus keturis lie
tuvius. Lietuvis visada yrą 
arčiausias mums žmogus,; 
jaigu lietuvis bus valdinin
ku, mes turėsime jį ne tik 
draugu, bet ir garbę) kad 
ir mes turime keletą lietu
vių yladininkų eilėse.

PotviniS;-
Aplink upę Desplaines ir 

Salt Creek gyventojai bijo
si labai potvihio. Septyne
rius metus upėje Desplai
nes vanduo taip aUgštai ne
buvo pakilęs kaip šiemet.

Nekuri.e namai jau ap
semti. Tiltai ant upės atsi
radę ’ pavojuje ir, galimas 
daiktas, jie bus sugriauti ir 
nunešti.

Riversidėj upė prasiver
žus ir apliejus aplinkinius 
laukus.

Mažas upeliukas Salt 
Creek persikeitęs didelėn 
upėn.

Brookfielde daugumas 
namų atsiradę vandenyj.

Chicagos nekuriu prie
miesčių gatvės taippat pa
semtos.

Pradėjus leisties sniegui 
priemiesčiams bus bėda.

Priešai teatrelius.
“Nikeliniai” ir kitokie 

menkos rųšies teatreliai at
sirado prastame padėjime, 
jiems grasia pavojus. Ci
vilinės tarnybos komisija 
tomis dienomis ėmė tyrinė
ti, delko namų statymo in
spektoriai leidę nekuriuose 
namuose atidaryti teatre
lius. Komisijos slaptieji 
agentai andai ištisią savai
tę pašventę tėatrėlių lanky
mui ir visą laiką rinko 
prirodymus prieš namų in
spektorius. Pasakojama 
dabar, kad inspektoriai vi
sai nepaisę žmonių gyvas
čių, kadangi esama teatrė- 
lių kaip sląstų, kuriuose, at
sitikus gaisrui, žūtų visi su
sirinkusieji. Bet inspekto
riai tuo gana riebiai pasipel- 
niję.

Miesto tarybon andai bu
vo įnešta sumanymas, kad 
į tokius teatrelius nebūtų 
leidžiami 14 metų neturinti 
vaikai be tėvų, ai’ tai glo
bėjų. Bet taryba tą įneši
mą vienbalsiai atmetė, leiz- 
dama jaunuomenei demora- 
lizuoties, o paskui... paskui 
eiti po... kartuvėmis.

Milijonierius nusižudė.’
Andai savo namuose nu

sižudė turtingas buvęs bro- 
varninkas, William C. 
Seipp, turintis 61 metus, 
amžiaus. Nusižudymo prie, 
žasties — nepagydoma liga. 
1892 metais sauzudis iš bro- 
varų kompanijos buvo pasi
traukęs ir užsimdinėjo savo 
nuosavybių pardavinėjimu. 
Paliko pačią ir keturis su
ims, na, ir kelis milijonus...

Sunkus padėjimas.
Buvęs Suvienytų Valstijų 

anglekasių unijos pirminin
kas (prezidentas), Thomas 
L. Lewis, pasakoja, kad Su
vienytos Valstijos ant visa
dos kasyklose straikus pa
naikintų, jei kongresas pa
skirtų iškastoms anglims 
minimališką kainą. Jo nuo
mone, anglekasyklų savinin
kai nūdien tyčiomis speku
liuoja ir kankina darbinin
kus. Valdžia privalo pasa
kyti, kad anglies tonas turi■ _ - - -

lėšuoti tiek ir tiek, bet ne 
daugiau. Tuomet, ąngleka- 
siai žinotų kaip geriau su
tvarkius savo uždarbį; taip- 
pat butų žinoma,, kiek an
glekasyklų savininkai 'iš to 
turi sau pelno. Nųdien-gi 
dėlei tų savininkų spekulia
cijų Žiesta milijonai jtbniy ąn- 
glies. Didelio pelno noras 
padaro tai, ^id darbda
viams liępįafi^W^IėkAšiai 
kasinėtai palieka žėrilėje du 
milijonu tonų anglies,^‘ku
rios paskui nebus galima iš
imti. Tas dalykas^ valdžiai 
turėtų rūpėti. •’
'' Padėjimas sunkus, ka
dangi kongrese randasi 
daug anglies baronų bičiuo-

“Aušros” prelekcija.
31 kovo, 3 vai. po pietų 

“Aušros” svetainėje, 3149 
S. Halsted st., bus skaityti 
du referatai temoj: “ Santy
kiai išeivių su tėviške”.

1) Adv. Leono, buvusio 
Rusijos durnos atstovo re
feratas išreiškiąs tėvynėj 
gyvenančių nuomonių sulyg 
išeivių.

2) Referatas Kl, Jurgelio- 
nio, kuris atstovaus išei
vius.

Lengvas sutaikymas.
Yra tokių nuomonių, 

kuriomis žmonės negali su
sitaikyt ir labai sunku su
rasti tokią nuomonę,, kuri 
kiekvienam patiktų. Tokia 
nuomonė paprastai ~ yra 
skaitoma teisybe. Kiek 
žinome, tarp musų žmonių 
niekados nebuvo užtektinai 
svarbaus skirtumo nuomo
nėse kaslink Trinerio Ame
rikoniško Kartaus Vyno 
Eliksiro veikmės. Šitas di
delės vertės vaistas išgrynis 
vidurius ir, imant jį ilges
nį laiką, užlaikys juos gry
nai. Jis privalo but varto
jamas visuose atsitikimuose, 
nustojus apetito, užkietėji
me vidurių, turint vidurių, 
ar pilvo skaudėjimą, dieg
lius, galvos 
nerviškumą, 
ataką, arba 
skaudėjimus.
bai geras daugumoj mote
rių sirguliavimų, arba veido 
spalvą, silpnumą ir vidurių 
skausmus. Gaunamas vi
sose aptiekose. Jos. Triner, 
1333 — 1339 So. Ashland 
Ave., Chicago, Ill. 

Anuo sykiu mums išsiun
tinėjus į įžymesnius lietuvių 
veikėjus ir laikraščius tam 
tikrus laiškelius, kuriuose 
buvo kviečiama išreikšti 
nuomonė apie lietuvių kolio. 
nizaciją Amerikoje ant far- 
mų, — tuos laiškelius at- 
spauzdino “Lietuva” ir 
“Vienybe Lietuvninkų” 
(kitų laikraščių neteko ma
tyti atspauzdinus), prie to 
“Lietuva” šian laiškelin ir 
prisegė savo pastebėjimą, 
kuriame reikalauja plates
nių informacijų, būtent: 
kokiu keliu mes manome 
pradėti kolionizacijos dar
bą? Reikalavimas visai tei
singas, ir todėl mes čionai 
netik vienam ar kitam laik
raščiui atsakydami, bet ir 
visai musų visuomenei pa
aiškiname keletu žodžiu sa
vo sumanymą.

Visų-pirmu kas lytisi au
toriteto. Jau laikraštininkų 
susivažiavime buvo kalbėta 
ir teirautasi: kas nori musų 
kolionizaciją vesti? Taip 
dabar ir “Lietuva” pastebi: 
ar esą nebus daroma priva-

tiškas reikalas? Bet laik
raštininkų susivažiavime 
permaža buvo laiko, todėl 
ir nebuvo kada dalykas ge
rai išaiškinti. Todėl čia 
mes paaiškiname, kad nėra 
čia privatisko-reikalo. Vis
kas, ką men norime iš savo 
pusės, tai d a dalyku: 1) su
traukti lietuvius į artesnes 
vieni nuo
2) prižiūrėti su valdžios pa
galba, kad
pirktų gerą žemę ir kad tei
singai pirkimą atliktų. Žo
džiu sakant, norime praša
linti iš tarpo lietuvių pirkė
jų ir amerikonų pardavėjų 
visokius agęntus, kurie ne
žiūri, kad lietuviai artimo
se kolionijose apsisėstų ir 
gerą žemę Įgautų, bet rūpi
nasi tik parduoti žemę, kad 
ir kokias klampynes.

Kaip tokį tikslą atsiekti? 
Čia tai ir yra svarbiausis 
dalykas. Mes laikraštinin
kų susivažiavime pasiūlėme 
projektą, kad musų kolioni- 
zacija užsiimtų laikraščiai, 
kurie turi žemės pirklybos 
agentūras. Bet delei įvai
rių nepatogumų ir kliūčių, 
laikraštininkai nuo šito sun
kaus darbo j atsisakė. Pri
siėjo mums kreiptis į val
džią. Ir štai ką mes iš val
džios gavome: ji prisižada 
per agrikultūros departa
mentą kontroliuoti lietuvius 
išeinančius ant farmų; pri
žada net pasirūpinti, kad 
lietuviai gautų farmas ant 
išmokėjimo per valstijines 
bankas; prižada duoti val
dišką instruktorių arba pa
mokinto ją, kuris lankysis 
ant farmų ir pamokins ap
sigyvenusius lietuvius, kaip 
reikia žemė dirbti, kas kur 
geriau sėti arba auginti, 
kur geriau išleisti ūkės pro- 
dutkus ir tt. . Žada net tam 
tikrą pamokinimo knygą: iš
leisti lietuviškoje kalboje. 
Štai kame yra dalykas. Čia 
visai ne tas, kuo užsiima 
musų įvairi agentai, kurie 
pardavinėja kompanijų že
mes ir lotus; čia žemė yra 
nors įvairiose vietose super
kama tos fanuos, bet stovi 
arti viena prie kitos, ir tą 
pirkimą valdžia prižiūrės ir 
kontroliuos. Musų gi rolė 
čia bus visai antraeilė, nes 
mes tiktai patarpininkausi
me tarpe musij pirkėjų, par
davėjų ir valdžios. Tai ir 
viskas.

Apie kolionizacijos vietą 
mes jau rašėm aname laiš
kely j, kurį išsiuntinėjome į 
visus įžymesnius lietuvių 
veikėjus ir redakcijas. Čio
nai tik atkartosime, kad ma
nome pradėti lietuvių kolio- 
nizavimą nuo rytinių valsti
jų, būtent: New Yorko, New 
Jersey, Mass, ir Conn. — ir 
tose valstijose bus kolioni- 
zuojama išviso trylika pa
vietų, kurie visose tose vals
tijose vienas su kitu susi
siekia ir padaro vieną didelį 
plotą 
akrų, 
čiela 
ja”.

Tiek mes; dabar turėjome 
paaiškinti. ' Plačiaus gi bus 
aprašyta knygoje, kurią ne
trukus rengiama išleisti su 
aprašymais ir mapomis; ten 
bus išdėstyta Tvis'as tas mil
žiniškos kolionizacijos pla
nas, kurį Valdžia paremia, 
nes ji nori lietuvius apkolio- 
nizuoti, taip lygiai kaip ir 
švedus: lietuviai ir švedai 
yra Amerikos akyse, kaipo 
geriausi žemdirbiai ir su
manus prie žemės žmonės.

A. M. Martuš.
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^Sipkortes ir Pinigų Siuntimas’'
Dabartines šipkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti Europon 

yra sekančios:

Hamburg American Line iš Hamburgo per Philad’a eina 12 d. 40.50 
North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Exp. eina 7 d. 45.00 
North German Lloyd iš Bremen per New Yorką, regul. eina 9 d. 42.50 
North German Lloyd iš Bremen per Baltimore, eina 12 d. 
Red Star Line iš Antverpen per New Yorką, eina 8 d.
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.
Cunard Line iš Hamburgo per New York eina 7 dienas 
White Star Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas^

40.00 
43.00 
43.00
45.00 
41.00
43.00 
41.00 
41.00
41.00 
41.00

Į krajų. Čia paduodame kainą kelio per vandenį: Iš krajaus.
$35.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per New Yorką eina 9 d. $43.00 
33.00 
40.00 
35.00 
33.00 
35.00 
35.00 
35.00 
35.00 
40.00 

J 35.00
35.Q0?..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 kainu kiekvienas atvažiuojantis, kuris neturi Amerikonišku Citizens 
popieru, 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:
Tarp ir Tilžės Eydkunų.

Bremen $5.20 • $5.25
Hamburg $4.85 $5.00
Antverpen $6.95 $7.10
Rotterdam $6.90 $7.05

O“ Prie kiekvieno siuntinio reik pridėti 25 centus ant pačto kaštu.

Rublių $ c Rublių $ c Rublių $ c Rublių $ c
1 .52^ -29 15.23 . 57 29.93 85 44.63O 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 z 14.’70 I>6 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 pačta prisiusime jums visų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau 
liniją kokią norėsite, prisiųsti mums pinigus per Money Orderį o mes jūsų 
šipkortes kogreičiausiai išsiųsime.

Adresuokite mums visada šitaip:

J. M. Tananevičia
3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill
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