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® Politiškos Žinios. S

laikantis misijas lietuviškose parapi-

augštas
pavardę

Karei-
sulaikyt

palei- 
laikui; 
taryba

nėjimų, 223.770 bylų buvo 
numarinta, iš kurių 96.247 
bylos numarinta todėl, kad 
nesurasta piktadarybės kal
tininkų.

didelį išgąstį
Kada pasa- 

tarp jų pasi- 
labai

IŠ RUSIJOS PADANGĖS.
Kovo pradžioje kareivių 

būrys Peterburgo gatvėmis 
gabeno 10 tūkstančių rub
lių savo pulkan. Pakeliui 
visi vežėjai buvo varomi į 
šalis. Tik staiga priešai 
pasirodė automobilius, ku
ris neklausydamas kareivių 
šauksmo važiavo sau tie- 
siok ant vežimo su pinigais. 
Kaip matai kareiviai ap
spito automobilių ir ėmė 
kolioti mašinistą ir pasa- 
žierius. Du durtuvai pra
dūrė automobiliaus viršų, 
padarydami 
pasažieriams. 
žieriai išlipo, 
rodė vienas 
viršininkas, kurio 
laikraščiai užtyli, 
vius vos pavykę 
einančiam pro šalį oficierui. 
Jų, mat, manyta, kad au- 
tomobiliuje važiuoja plėši
kai, kurių visoj Rusijoje bi
joma kaip kokios ugnies, j 
Nūdien bile vienas 
dininkas ir su 
rubliais einantis aplinkui 
saugojamas policistų ir ka
reivių. Tokie laikai virto 
Rusijoje!

cukrus butų pigesnis, tai, 
girdi, reikia sumažinti ak- 
cyzą ant cukraus. Prieš 
tai kalbėjo keli dešinieji, 
sakydami, kad to daryti ne
galima, nes valdžia tuomet 
neteksianti bent 18 ar 25 
milijonų rublių. Bet dar- 
biečiai vis savo reikalavo, 
kad cukraus akcyzas butų 
sumažintas. Durnos komi
sija buvo pasiulus parda
vinėti cukrų monopoliuose, 
bet durna tą sumanymą at
metė. Galų gale nutarta, 
kad cukraus akcyzas butų 
sumažintas 75 kap. ant pū
do.

Durnai induota naujai 
teisių ministerio sutaisytas 
įstatymo sumanymasįsteigti 
prie Peterburgo teismo rū
mų policijos mokslo institu
tą. Policijos tyrinėjimuo
se ir tardymuose užsienyje 
esą padaryta didelė pažan
ga, o Rusijoje, anot teisių

vai-į ministerijos skaitlinių, 1909 
keliais .a. iš 411.605 pradėtų tyri-
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Kareiviškasis mokesnis, 
kurį ketinama neužilgo 
įvesti, bus imamas nuo at
sarginių kareivių (ratiliu
kų) 1 ir 2 skyriaus; nuo 
paliuosuotųjų nuo tarnys
tės ir turinčiųjų įvairius 
palengvinimus; nuo visų 
pabėgusiųjų nuo tarnystės 
ir paskiaus ar sugautų, ar 
sugrįžusių lig 34 metų. Tik
tai paliuosuoti nuo kariško
sios tarnystės delei nesvei
katos bus liuosi nuo mo
kesnių. Visi kiti mokės po 
6 rublius per 4 metus nuo 
laiko paliuosavimo iš tar
nystės. Mokesniai busią 
įvesti nuo sausio 1 d. 1913 
metų ir duosią valdžios iš- 
dui (kibą činauninkų kiše- 
niams) pelno kas metai po 
13 milijonų rublių.

Velykoms durna 
džiama ilgesniam 
tuo laiku valstybės 
suspėsianti peržiūrėti visus
durnos darbus. Paskui du
rna busią, sušaukta tik vie
nam mėnesiui ir po tam pa
leista visai, kadangi prasi- 
dėsią rinkimai atstovų se- 
kančion dumon.

Shanghajuj andai atsi
buvus viena teisme byla su- 
lyg vakarų Europos syste- 
mos. Teismas susidėjo iš 
trijų teisėjų ir 7 prisaikin- 
tojų. Byla buvus už žmog
žudystę. Tarp chinų advo
katų iš abiejų pusių buvę 
baigusieji mokslus Londone. 
Kaltinamasis pasmerkta 
miriop.

Iš Pekino į Londono Dai
ly Telegraph rašo, kad Chi
nų respublikos ambašado- 
riumi Washingtonan busiąs 
paskirtas dr. Vu Ting Fang.

IŠ ITALŲ-TURKŲ 
KARO.

Iš Konstantinopolio ra
šoma, kad Turkijos vyriau
sybė aplaikius žinią, geriau 
pasakius, perspėjimą, kad 
Italijos vyriausybė nus- 
prendžius savo karo laivy
ną pasiųsti į salą Lemnos ir 
tenai išsodinti savo šaulių 
būrį.

Tasai pranešimas Kons- 
tantinopolyj pagimdė baisią 
suirutę, kadangi toji sala 
randasi netoli Dardanelių. 
Toji sala vadinama Turki
jos Siberija, į kur siunčia
mi įvairi'“" ptasikėiitėliai, e 

politiškieji 
Taigi tur- 

idant italai 
varginamus

rią senatorių dalį paskir- 
sianti Anglijos vyriausybe.

JAPONAI NUPIRK? 
ANGLIMS STOTĮ.

Suvienytų Valstijų vy« 
riausybė labai neužganėdin
ta žinia, andai prisiųsta iš 
Japonijos sostainės Tokio, 
kad japonai pas Meksiko 
valdžią nupirkę koncesiją 
pasigaminti anglims stotį 
Magdalena intako j.

Japonai jau senai uosti
nėjo aplink Magdalena in
taką ir galutinai, niekam 
nežinant, jiems pasisekė 
paimti į savo rankas tokį 
svarbų daiktą. Tai prane
šęs senatui senatorius Lod-f 
ge. Bet kuomet tame daly
ke paklausta Meksiko ir Ja
ponijos ambasadoriai, tiedu 
kategoriškai užgynė tokius 
‘ ‘ prasimanymus ’ ’.

Užginti galima, bet rei
kia žinoti, kad japonai tik
rai darbuojasi ir jiems vi
sai nėra galvoje vidurinė ša
lies politika, kai kad Suv. 
Amer. Valstijų viršinin
kams.
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r Vasario 20 dieną durna 
svarstė valdžios įneštą su
manymą apie padidinimą 
cukraus išdirbimo ir kad 
butų atidengtos naujos cu
kraus fabrikos. Durna te- 
čiaus pradėjo svarstyti, ar 
negalima butų cukraus kai
ną sumažinti, nes cukrus 
dabar esantis toks brangus, 
kad jį gali pirkti ir vartoti 
tik turtingesni žmonės. Tai 
jau nebe pirmą sykį durna 
kalbėjosi apie cukraus pa- 
piginimą.

Valdžia pakišo durnai su
manymą. Girdi, teikia dau
giau cukraus fabrikų įsteig
ti, bus daugiau cukraus iš
dirbama, tai ir papigs cu
krus. Tečiau durna priro
dinėjo, kad tas sumanymas 
cukraus nepapigįs. Kad

ŽINIOS IŠ REVOLIUCI
JOS MEKSIKE.

Meksike revoliucija visai 
nesimažina, bet dar vis ar
šiau plečiasi. Visi dabarti
nio prezidento Madero prie
šininkai, revoliucijonierių 
vadai, susijungę ir hnsią 
bendromis spėkomis muš- 
ties su lojališka armija. 
Tiesa, kai kuriuose su re- 
voliucijonieriais susirėmi
muose Madero armija pai
ma viršų, bet tas visai nie
ko nereiškia, jei visoj ša
lyj tik verda.

Pastaraisiais laikais Ma
dero armija laimėjo mūšį 
šiauriuose nuo miesto Jimi
nez. Revoliucijonierių ge
nerolo Campa armija išvai
kyta, mat, neišlaikius* ant 
kovos lauko, bet reikia ži
noti, kad kitos revoliucijo
nierių armijos visai nepri
einamos ir su anomis apsi
dirbti bus gana sunku.

Diena iš dienos laukiama 
smarkaus mūšio ties Tor
reon, Abidvi pusės gami
nasi kraujo praliejimam

Revoliucijinis generolas 
Zapata tomis dienomis pa
siuntęs savo pasiuntinius į 
generolą Orozco, kuriam 
pasiūlyta sujungti krū-

von visus 
rius ir praskinti sau kėlią į 
Meksiko sostinę, Mexico 
City.

Mexico vyriausybė, pri
sakius prezidentui Madero, 
tomis dienomis konfiskavo 
sostainėje išeinantį dienraš
tį Heraldo Mexicano. Laik
raščio bendrovės pirminin
kui grasinama ištrėmimas, 
jei jisai norėsiąs ir toliau 
išleidinėti minėtą dienraštį. 
Konfiskuota tos pačios 
bendrovės leidžiamas ir an
gliškai laikraštis Mexican 
Herald.

Tų dienraščių išnešioto
jai vaikai tuojaus sukėlė 
protestą už konfiskavimą. 
Jie dabar slaptomis tuos 
dienraščius išnešioja ir tuo 
budu darbuojasi išvien su 
nukentėjusia 
Vaikai susirinkę 
monstracijas. 
demonstrantus 
bet pakvietė ugnegesius ir 
tie vandeniu susirinkusius 
išsklaidė.

Vyriausybė taippat aš
triai cenzųruoja visus siun
čiamus į užsienį telegramos. 
Ir iš kitur ateinanti telegra
mai nuolat cenzūruojami.

Mexico City andai susi
rinkę 150 amerikonų (Su
vienytų Valstijų piliečių) ir 
iš savo tarpo . išriiikę lais- 
vanorius oficieriuš milici-

revoliucijonie- jai, suside 
konų. Mįjj 
tinėj gyveni 
nūs nuo 
užpuolimo, 
lici j autams : 
tais Meks 
nesukonfiski 
klų, kokiųsį 
šiojasi. 
amerikonų _ 
liucijonierių hzpuęlimo, bet 
nešinasi į Suvienytas Vals
tijas. Sostinėje padidinta 
policijos burialyraiteliai pa- 
troliuoja gatvėmis,

Sostainėn prąnešta, kad 
gen. Zapata rĮngiasįs užpul
ti miestą Pueblo. Bet 
smulkesnių žinių to užpuo
limo trūksta. 3’

Atidaryta Meksiko parla
mento posėdis. Pirmojoj se
sijoj prezidehtas Madero 
apreiškęs, kad jis turįs 40- 
000 kariuomenės, o netru
kus dar be tos -turėsiąs 60- 
000. Palytėjęs ir Suvie
nytų Valstijų .įsimaišymą, 
bet apreiškęs,yk^d tasai įsi
maišymas pabaidytų kruvi
ną karą su išlaukiniu prie
šu, Tečiau Įsimaišymas ka
bo kaip ant fplauko. Wa
shingtone., pataptomis vis
kas ruošiama tam tikslui^ 
nekuriu valstijų'milicija la
vinama, Mat, Meksike ran
dasi daug aiiĮcrikonų, tar
naujančių ten įvairiose1

ai- iš ameri- įstaigose ir ant geležinkelių, 
išaugos sos-
s ameriko-

cijonierių
f viena mi-

ė, ar kar-
.pvyriausybė
’■"•jiems gin-

-savimi ne-
ipdaugumas

Mukia revo-

ir tiems amerikonams revo- 
liucijonieriai grasina.

Iš Suvienytųjų Valstijų 
pervežti ginklai, ar amuni
cija per sieną neleidžiama 
nei Meksiko dabartinei val
džiai, nei revoliucijonie- 
riams.

Bet Suvienytos Valstijos 
su tuo savo įsimaišymu tuo 
tarpu bijosi japonų, kurių 
Meksike randasi didis skait
lius, o kurie beabejonės tuoj 
apsiginkluotų priešai ame
rikonus.

daugiausiai 
prasižengėliai, 
kai prisibijo, 
tuos visus 
kalinius, o ypač svetimže- 
mius, paliuosavę neapgin
kluotų ir nepriverstų juos 
grumties su turkais.

Sala Lemnos turkams 
priklauso nuo 1487 metų, 
kuomet po kovai su Veneci
ja paimta. Ten esąs puikus 
strategiškas punktas.

Gyventojų ant salos esa
ma ne daugiau 30.000, tatai 
italams butų labai lengva 
ją užimti ir paskui dar pa
sisavinti.

bendrove, 
sukėlė de- 
Policija į 
nesimaišė,

SUN YAT SEN PASI
TRAUKĖ.

Iš Shanghajaus praneša, 
kad provizorinis Chinų res
publikos prezidentas, dr. 
Sun Yat Sen, pasitraukė iš 
savo valdvietės sulyg tauti
nės tarybos reikalavimo 
mieste Nankine. Savo at
sisveikinimo kalba išreiškė 
pilną užsitikėjimą dabarti
niam prezidentui Yuan Shi 
Kai’ui, velydamas jam kuo- 
geriaūsiojo pasisekimo Chi
nų atnaujinime.

Skaitlingi Chinų politi
kai prie tos progos pasakė 
kalbas. Dr. Sun išreiškė 
viltį, kad visi piliečiai nesi
gailės pastangų, idant su
jungus krūvon įvairus Chi- 
iiuose elementus ir anuos 
pakreipus šalies gerovėm

HOME RULE IRLAN- 
DIJAI.

Irlandijos “Home rule” 
projektas galutinai likosi 
apdirbtas ir balandžio 11 
dieną busiąs perstatytas 
Anglijos parlamentui ir tuo- 
jaus busiąs visapusiškai 
kamantuo  j ama s.

Projektą taisant buvo 
pakelta klausimas kas link 
ėmimo šalies išdan įvairių 
autonominių mokesčių. Pa
galiau komisija nusprendė, 
kad irlandai (airiai) imsią 
savo išdan visokias mokes
tis, išėmus muitus, kurie 
turėsią priklausyti Angli
jos centralei vyriausybei. 
Tečiau irlandai galėsią pa
skirti specijalius muitus ir 
mokestis už įvežiamas pre
kes, išėmus tik Anglijos iš
dirbinius, kurie Irlandijon 
turėsią but gabenami lais
vai.

Išpradžių Irlandija jokių 
mokesčių, nemokėsianti cen- 
tralin išdan. Be to irlandų 
atstovų Anglijos parlamen
te galėsią but nedaugiau 40.

Irlandijos busimasis sei
mas susidėsiąs iš dviejų bu
tų, kurie savo sostinę turė
sią mieste Dubline. Neku-

SUKILĖLIU JUDĖJL • 
MAS MAKEDONIJOJE.
Makedonijos sodžiuje Lu

ką, tarp Ipeko ir Djakovo, 
nesenai užpulta pro ten pra
važiuojančio Turkijos vi
durinių reikalų ministerio 
sargyba. Ministerį lydėjo 
tvirtas būrys žandarmų ir, 
raitelių. Albanai puolėsi 
tat ant ministerio sargybos 
ir susirėmimas besitesęs dvi 
valandi. Žuvo 10 turkų ir 
2 albanai, sužeistųjų gi skai
tlius nežinomas. Albanus 
vedęs tan užpuolimai! vai
vada Machmudžaim. Pa
galiau albanai išblaškyta,, 
ministeris gi nukeliavęs į 
D j aką, kur dieną paviešė
jęs ir išvažiavęs į Prizreni, 
o iš ten į Skutari.

Kossovo vilajete dabar 
vis tankiau pasitaiko turklį 
ant serbų užpuolimas. Ser
bai apiplėšiami ir be malo
nės žudomi.

IŠ GRAIKIJOS PAR
LAMENTO.

>
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Rinkimuose Graikijos 
parlamentai! didžiumų bal
sų laimėjo prem. Venzeloso 
partija. Gi valdiškoji opo
zicija išrinkus kaip tik 50 
savo atstovų.

Ant salos Kreta išrinkta 
69 atstovai iš įvairių parti
jų, ty. tris sykius daugiau, 
kiek Kreta atstovų galėtų 
reprezentuoti Graikijos par
lamente. Tas padaryta to 
del, kad jei Turkijos vy
riausybė stengtųsi Kretos 
atstovų neleisti išvažiuoti 
Graikijos parlamentai!, tuo
kart jai butų sunku tokią 
daugybę atstovų sulaikyti.

Kaip žinoma, Kieta ran
dasi Turkijos globoje, bet 
Kretos gyventojai turkų 
viršenybės ant savęs nenuii^^j 
pripažinti ir glaudžiasi po 
^Graikijos sparnu.
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SKUODAS, i' 
Telšių apskr.

Šią žiemą musų apylinkė
je priviso daugybė pasiutu
sių šunų; nevien naktį, bet 
ir dieną baugu iš trobos ii 
koją iškelti; nesenai sukan
džiojo du žmogų; iš tų vie
nas, latvis, išvažiavo Vil- 
nįun gydyties, kitą gi mer
gaitę, lietuvę, tėvai žolinėj a 
via; pat visokiais naminiais 
Vaišiais ir net dabar naujai 
pradėtu gydymu vadinamu 
elektropatija; nuostabi lie
tuvių drąsa — rizikuoti gy
vybe! Matysime, ar padės 
ką tie vaistai, ypač toji dar 
ligšiol mažai žinoma elek
tropatija.

Lietuvoje visur dauguma 
tebesilaiko biauraus papro
čio, laikydami visad palai
dus šunis. Kiek dabar 
įvairių nelaimių tie šuncs 
pridirba, dažnai artimo so
džiaus šunes net keliu ei
nančio žmogaus kinkas pa- 
kandžioja. Skuodo polici
jos antstolis šią žiemą, už
plūdus pasiutusiems šu
nims, buvo policijai aštriai 
paliepęs žiūrėti, kas laiko 
palaidus šunis ir bausti ne
klausančius kiekvieną sykį 
dešimčia rublių; tik ligšiol, 
kiek žinau, tas paliepimas 
nėra pildomas.

Nesenai Skuodo pačte bu
vo padaryta nedidelė vagys
tė; jaunas telegrafistas, su
manęs greitai pralobti, vie
ną naktį nežinia kur dingo; 
nusigandęs, pačto viršinin
kas tuoj padarė pačte revi
ziją. Tečiaus pinigų pasi
gedo tik 80 rublių kiek su 
viršum ir trupučio pačto 
markių, bet prasikaltėlį, ne
toli tenukeliavusį, suėmė; 
su juo drauge suimtas ir 
stačiatikių cerkvės “psa- 
lomščikas”, kuris ir-gi, ke
letą juodų darbelių pada
ręs, buvo pabėgęs.

D. Treigys.

VELIUONA.
Liūdnas ir nuobodus Ve

liuonos miestelis kiek atgi- 
ja, vakacijų laikui atėjus. 
Tuomet grįšta keletas mok
sleivių pasilsėti pas savo 
tėvus. Tarp tų moksleivių 
atsiranda nepaprastų žmo
nių. Pavyzdžiui, p. Š., pa
buvęs užsienio universitete 
porą mėnesių, pargrįžęs į 
Veliuoną, ėmė žmones gy
dyti. Žmonės pradėjo kal
bėti, kad koks tai didis dak
taras iš-už “gronyčios” 
pargrįžęs, pradėjo prie jo 
eiti; per trumpą vakacijų 
laiką, kaip pats p. Š. gy
rės, pavyko uždirbti keli 
šimtai rublių. Kas tam 
biednam žemaičiui artojui 
galvos nesuka! Su viena 
bobele buvo beišeinanti net 
nemaloni istorija aikštėn, 
bet apsukrus žydelis susku
bo rubliu visą skylę užkišti. 
Taigų nebūtų biednas ūki
ninkas sutikęs, jei butų pa
ieškojęs tiesos kaip rei
kiant, musų jaunas “dakta
ras” turbut butų toli nuo 
Veliuonos atsidūręs.

Šiemet vėl sugrįžo į Ve
liuoną p. Š. Žinoma, vėl 
varys savo praktiką. Nie
ko blogo nebūtų, jei p. Š. 
pirmoj nelaimėj pagalbą ar
ba patarimą suteiktų, nors 
už tai ir atlyginimo reika- 
BPB* ...

Bet užsiimti tiesiog pro
fesionališkai žmonių gydy
mu, važinėti pas ligonius, 
juos barškinti, pačiam tebe

sant dar pirmuos medicinos 
kursuos, kur apie ligas nei 
vept nesigirdi, o dar labiau 
įpie diagnozes nustatymą, 
rodos, truputį perdrąsu.

Blaivuolis.

VILNIUS.
Vasario 17 d. iš Vilniaus 

išvažiavo Čechijon mokyties 
pienininkavimo ir kitų ūkio 
dalykų p. Julijonas Bloz- 
nelis; siunčia jį savo lėšo
mis Vilniaus rusų draugija 
“Zerno” P. Bloznelis yra 
jau baigęs pieno kursus pa
lei Binekonis, Lydos ap
skrityje. ir pasižymėjęs sa
vo išmaningumu ir darbštu
mu. J. Bloznelis yra kilęs 
nuo Merkinės (Trakų ap.) 
iš Rališkių sodžiaus. Prieš 
išvažiuojant Draugijos val
dyboj jį sveikino ir kalbė
josi Vilniaus gubernatorius, 
arkirėjus ir kiti augšti mie
sto valdininkai. Į stotį pa
lydėjo bajoryedis Vittė ir 
liaudies mokyklų inspekto
rius. J. P.

VARĖNA, 
Trakų apskr.

Vasario 7 d. per kermo
šių buvo šioks atsitikimas. 
Mergažerio sodžiaus vyrai 
seni ir jauni, traukė liute- 
rija laikrodį; tą laikrodį lai
mėjo Vaitiekus Leikauckas, 
vaikinas 19 metų. Paskui 
vienas iš jų Juozas Lenke- 
vičius, miško sargas, užsi
puolė ant Leikaucko, kad 
statytų magaryčių, bet tas 
nenorėjo. Tuomet Juozas 
Lenkeyičius pradėjo jį alu
dėje su buteliu mušti per 
galvą; kiti, pamatę kraują, 
išspruko laukan. Likusieji 
Antanas Kašėta, Juozas 
Kašėta ir kitas Juozas Ka
šėta ir dar daugiau, visi 
puolėsi ant Leikaucko, kas 
kuo turėjo, tuo mušė: kas 
su buteliu, kas su kojomis 
spardė. Paskui išnešė lauk 
iš aludės ir metė; tas kriz- 
damas ant burnos taip su
simušė, kad kaip atsikėlė, 
tai nebuvo žymu burnos per 
kraują. Leikaucko drau
gas Petras Vainalavičius 
šoko gelbėti savo draugą, 
bet seniai supuolė ir jį gero
kai apmušė. Po to vėl šo
ko prie Leikaucko ir lauke 
ėmė mušti. Jį taip mušė, 
kad vos gyvas liko, nežinia, 
ar pasveiks ar ne. Vaiki
nas buvo visas kruvinas, 
galva pilna skylių. Polici
ja kažkur buvo prapuolusi, 
kad nieko nematytų.

Giraitis Macukas.

RODUNA.
Praėjo kalbos, kad Rodu- 

nin į kun. Skardinsko vietą 
skiriamas kun. Ceranas, 
lenkas, lietuviškai neikiek 
nemokąs. Jei tai butų tie
sa, tai vėl butų padaryta 
lietuviams didelė skriauda. 
Koksai jis galės būti žmo
nių dvasios ganytojas, jei 
pusės parapijonų kalbos ne
supras. Ir bene atsikartos 
vėl tokios pat suirutės, kaip 
prie kun. Davidavičiaus? 
Norime tikėti, kad čia koks 
liūdnas nesusipratimas.

X.

PASKYRIMAS.
Jau rašėme, kad Vilniaus 

general-gubernatoriaus raš
tinės viršininkas A. Stan
kevičius esąs paskirtas To
bolsk© gubernotorium; šio
mis dienomis jis ten išva
žiuojąs. Jo vieton, Vilniaus

gen.-gub. raštini^^viršinin
ku, paskirtas tos-pat rašti
nes štabs-oficieris, pulki
ninkas Zagriažskis.

DEL VILNIAUS UNI
VERSITETO.

“Birž. Vied.” padėjo 
prof. Pogodino straipsnį del 
Vilniaus universiteto reika
lų . “ Jaigu musų politikos 
vedėjai; — rašo prof. Pogo
dinas, — norėtų tvirtai su
rišti vasaros vakarus su 
Rusija, jie būtinai turėtų 
inkurti Vilniuje universite
tą ir įsteigti baltarusių ir 
lietuvi!) katedras, ir pa
traukti lietuvius, baltaruJ 
sius, lenkus bendrai tyri
nėti tą kraštą.”

J. KRAŠEVSKIO SU
KAKTUVĖS.

Antradienį, kovo 6 dieną, 
suėjo 25 metai, kaip mirė 
Šveicarijoje, Genevos mies
te, žymus lenkų rašytojas 
Ignotas Kraševskis. Mo
kėsi jisai Vilniaus universi
tete ir paskui gy veno čia ke
letą metų. Parašė nemažą 
ir apie Lietuvą. Tokie jo 
veikalai, kaip “Vitalorau- 
da”, “ Mindowe” (Mindau
gas), “Witoldowe boję” 
(Vytauto kovos), “Kuni
gas”, nors ii’ parašyti len
kų kalba, bet savo dvasia 
tai priklauso lietuvių lite
ratūrai. Tie jo veikalai ne
maža prisidėjo ir prie lie
tuvių dvasios sužadinimo. 
Be to, jisai rašė ir mokslo 
knygų apie Lietuvą: “Lit- 
wa”, “Wilno od poeząt- 
kow j ego istnienia” ir tt. 
Kraš. susipažino su vienu 
aušrininku J. Višteliaucku 
ir karštai ragino lietuvius 
kurti savo laikraštį, busi
mąją “Aušrą”. Kraš. pa
laidotas Krokuvoje, Skalko- 
je, tarpu didžiausių Lenki
jos vyrų.

Jo šviesią atmintį pami
nėkime ir mes.

-f.i. ■ ■ ■ ■ .

ūkininkai alų pardavinėja 
Svečių -gi nę^tinga, nes čia 
pat sodžiuje valsčiam 
raštinė gr mokykla. Gal dai 
negreit (^nusjškiai mes šitą 
amatą. Ui Juk pirmiau visi 
turi gyvai ^prasti, kad tai 
biaurus7amatas.

teisybės mylėtojas.

PRANCŪZŲ PAMINK
LAS VILNIUJE.

Prancūzų karo palaikų 
rinkimo Vilniaus komiteto 
pirmininkas, generolas Bier- 
nackis pernai metais buvo 
pasiūlęs Peterburgo prancū
zų konsulini pastatyti Vil
niuje paminklą žuvusiems 
prancūzams. Gen. Biernac- 
kio apskaitymu viename 
tik Vilniuje esą palaidoti 
50 tūkstančių prancūzų ka
reivių, žuvusių 1812 m., vi
soje gi Vilniaus karo apy
gardoje ligi 300 tūkstančių. 
Dabar gen. Biernackis gavo 
iš Prancūzų vyriausybės 
pranešimą, kad Paryžiuje 
susitaisęs’tam tikras komi
tetas, kuris nutaręs pasta
tyti paminklus žuvusiųjų 
prancūzų kareivių atmini
mui trijose Rusijos vieto
se: Borodine, Smolenske iP 
Vilniuje. Tas komitetas ir 
prašąs gen. Biernackio su-
sitarti su Vilniaus miesto

PIRMOJI LATVIŲ 
KNYGA.

“R. G.” praneša: Pirmo
ji spauzdinta latvių kalba 
knyga buvo “Catechizmus 
catholicus”, išversta latvių 
kalbon jezavito, kunigo Pet
ro Kanizijo. Ta knyga bu
vo išspauzdinta Vilniuje 
1583 metais. Dabar ta kny
ga bus atspauzdinta Ujsalė- 
je (Švedijoje) einančiame 
mokslo laikraštyje “Monde 
Orientale”. Knygą leidžia 
žinomas švedų mokslo vy
ras, senovės tyrinėtojas, dr. 
Viklundas.

valdyba del vietos pamink
lui. Gen. Biernackis krei
pėsi tuo reikalu į miesto in- 
taisymų komisiją. Komisi
ja pranešė dabar Biernac- 
kiui, kad miestas galėtų 
paskirti dykai vietos statyti 
tam paminklui darželyje, 
ties miesto teatru (prie 
Didžiosios gatvės). - Tą 
klausimą svarstys miesto 
durna kovo 8 dieną.

LIETUVOS ŽEMLAPIS 
IU/)1|LNCI JO JE.

“Draugijai’ praneša 62 
No., kad Florencijos mieste, 
Italijoje, Kotrinos Mediči 
rūmuose atradę ant vienų 
bibliotekos spintos durų 
varsomis nupieštą Lietuvos 
XIV amžiaus žemlapį. Nu
piešęs jį kaži-koks vienuo
lis, kurio vardas esąs neži
nomas. Ant kitų tos pačios 
bibliotekos spintos durų 
esą nupiešti kitų tos gady
nės didžiųjų valstybių žem- 
lapiai. >

NAUJĖNAI, 
Panevėžio apskr.

Ne tai kaimas, tai mieste
lis, Dau jenai nieko ypatin
go savyje neturi: bažnyčia, 
klebonija, trįs žydų krautu
vėlės, viena lietuvio ir ke
liolika ūkininkų. Bet ran
dasi ir naujiena. Štai nuo 
pernai metų stato čia dvi- 
klesei mokyklai namus. Šį 
rudenį jau žada pradėti mo
kyti vaikus.

Yra betgi vienas daiktas, 
kuriuo Daujenai senai gar
sus, tai naminis alus, stip
resnis už spiritą, kartesnis 
už pipirus. Daujėniečiai 
žmonės svetingi: netik patįs 
geria, bet ir svetį moka pa
vaišinti, žinoma, už pini
gus — 20 kap. už gorčių. 
Per atlaidus beveik pirkios 
geriančių svečių sausakim-

NAUJI ĮSAKYMAI 
DVASIŠKUAI.

Vidaus reikalų ministeri
ja išsiuntinėjo katalikų 
konsistorijoms naują raš
tą, kuriuo įsakoma: 1) Vi
sokie Rymo skiriami pa- 
augštinimai ir dovanos ku
nigams pirma turį būti pa
tvirtinti Rusų vyriausybės 
ir tik tuomet apdovanotieji 
galį jomis, naudoties;

2) Bažnyčių antspaudų 
parašai turį būti rusų kal
ba; tiktai grynai kanoniniai 
dokumentai galį būti tvirti
nami antspaudomis lotynų 
kalba; ,g y

3) Užsaką, skelbimų pa
tikrinimai turį būti apmo
kami gerbimais mokesčiais.

.i ---------------
MARIJAMPOLĖ, 

Suvalkų gub.
Čia sifsitaišė nauja muzi

kos, literatūros, dramos 
draugija “Gabija”. Pirmi
ninku išrinktas A. Iešman
tą, pifminiiiko padėjėju 
kun. M. Gustaitis, valdybos 
nariai: M. Pečkauskaitė, V. 
Jesaitytė ir J. Bendorius.

šai prikimštos. Iš to jie 
turi gerą pelną. Bet ir ki
tiems apylinkės sodžiams 
ta prekyba yra žinoma. 
Štai kad ir Smilgių sodžius. 
Čia Marė nuo Marės nepasi
lieka. Jas sekdami ir kiti

NEVYKUS KONKURSAS 
“Draugijoš” 62 No. pa

skelbtos pasekmės konkur
so parašyti trumpai katali
kų Bažnyčios katekizmui, 

i Tą konkursą buvusi paskel- " *. ■- i'-..

Potviniai aplinkui upę Mississippi.

busi šv. Kazimiero draugija. 
Konkursai! buvę atsiųsti 
išviso tik keturi rankraščiai, 
pažymėti šiais slapyvar
džiais: 1) X. Y. Z.; 2) Kis; 
3) Autopoliškiš ir 4) Blez- 
dinag. Konkurso teisėjai: 
kun. rektorius Maculevičius, 
kun. prof. Šaulys ir kun. 
Pr. Turauskas, peržiūrėję 
atsiųstuosius rankraščius, 
nepripažinę nei vienam 
konkurso dovanos. “Drau
gijos” redaktorius, kun. A. 
Dambrauskas, kuris yra ir 
šv. Kazimiero dr-jos pirmi
ninku, malonėtų, kad susi
taisytų dabar tam tikras 
komitetas iš visų geresnių
jų musų katekizmų autorių, 
rasit tuomet bendromis pa
jėgomis ir įvyktų pagaminti 
toks geras trumpas katekiz
mas.

KNYGA APIE ČIUR
LIONĮ.

J. EI. praneša iš Peter
burgo “Lietuvos Žin.”, kad 
rusų dailininkų draugija 
“Mir Iskustva” žadanti iš
leisti knygą apie M. K. 
Čiurlionį. Knyga busianti 
išleista dviem kalbom: lietu
vių ir rusų. ‘ Redaguosiąs 
ją žinomas rusų dailininkas 
Bilibinas. Knyga busianti 
papuoštas 5 spalvuotais ir25 
nespalvuotais M. K. Čiurlio- 
nies paveikslais, nutrauk
tais iš paskutines “Mir 
Isk.” parodos.

Be to, p. J. EI. praneša, 
kad Aleksandro III muzė- 
jaus valdyba prašiusi “Mir 
Isk.” dr-jos pranešti jai, 
kurie M. K. Čiurlionies pa
veikslai esą parduodami.

Kovo mėnesį, ar kiek vė- 
iau, Peterburge taisomas 

išvien rusų ir lietuvių M. 
K. Čiurlionies muzikos vei
kalų koncertas mirusiojo 
dailininko atminimui pa
gerbti.

(“Viltis”)

Buvęs Chinų respublikos 
prezidentas Sun Yat Sen, 
rašoma, pasišvęsiąs savo 
jautos gerovei. Jis Chi- 
nuose norįs įvesti nuo že-
mes mokestyse ekonomines 
reformas, pasiremiant ant 
garsaus ekonomisto George 
jeorijos. Be to jis išgal
vosiąs įvesti Chinuose įvai
rius šaliai naudingus mono
polius.

Chinų respublikos prezi
dentas Yuan Shi Kai andai 
formališkai paėmęs valsty
bės antspaudą iš buvusio 
prezidento Sun Yat x Sen. 
Chinijoje įvairioms refor
moms reikalaujama kokių 
150 milijonų dolerių.

*
_ I
Svecijos vyriausybe per- 

stačius savo parlamenu 
tui įnešimą, idant ir mo- 
terįs turėtų teises parla
mente atstovėmis būti ir 
pildytų tokias pat prieder
mes kaipir vyrai atstovai.

«

Iš Naujos Zelandijos ra
šo, kad į tenai laivu “Ter
ra Nova” pribuvus iš kelio
nės į pietinį žemgalį angalo 
kapitono Scotto ingula. 
Kuomet jiems pranešta 
Amundseno ' pasisekimas, 
visi nuliūdę ir apgailavę, 
kad jiems nebuvę lemta 
žemgalis pasiekti.

Anglijos Anglekasių Fe-* 
deracijos išpildomasis ko-« 
mitetas tomis dienomis įsa
kęs visiems savo straikinin- 
kams sugrįžti į darbus. Tik 
paskui konferencijoje vi
sas padėjimas busiąs pla-1 
čiau apsvarstytas. Regis 
tomis dienomis straikas ga
lutinai pasibaigs, kuris jau 
ir taip daug visąi išaliai 
atnešė nuostolių.

* ~l2- '

Taganroge (Rusijoj), ka
syklose “Italjanka” sprogę 
gazai. Ištraukta 50 darbia 
ninku lavonai ir keliolika 
dar gyvų, bet baisiai apsvi
lintų. Tai dar ne visos au
kos, nes kasyklose buvę 
daug darbininkų. Vy
riausybė iš Peterburgo nu
siuntė tuojau savo atstovus 
ištirti sprogimo priežastis. 
Toj pačioj kasykloj jau 
1909 metais buvęs panašus 
gazų sprogimas

Labai linksma knyga 
HUMORAS IR SATYRA

kurioje aprašoma senovės ir šios gadynės juokai, juo
kingi prietikiai, meiliški atsitikimai, linksmos patarlės 
ir tt.

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

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

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

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

Kas uri kišeniujc 50 centų, tegul 
neliųsta, bet tuojau perka d

HUMORĄ IR SATYRĄ.
Pinigus šiųzdarnas adresuok taip:

JONAS M. TANANEVICZE
8244 So. Morgan Street Chicago, Ill.

Kas atsiųs Ijii.OO, gaus taj juokingą knyg;ą ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”.
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Piktadarės susekimas.
Lafayette, • La. Kelios 

dienos atgal čia suareštuo
ta mergaitė Klementina 
Barnabet, mulatė, nužiūrė
ta žmogžudystėj. Prispi li
tą prie paskutiniosios, teis
me prisipažino nužudžiusi 
17 asmenų, išimtinai juod- 
parvių valstijose Louisiana 
ir Texas. Kaip ta žudė j a 
tvirtina, yra ji kunige nau
jos tikėjimiškos sektos 
“Church of the Sacrifice”, 
kuri jai įsako žudyti žmo
nes del aukos Dievui.

Žudyme pagelbėdavo jai 
keli asmenįs, išpažintojai to 
naujo tikėjimo. Viso išžu
dyta buvo 35 žmonės. Teis
me .mergaitė išdavė visus 
tuos, asmenis, kurie liks tuo 
areštuoti. Minėti žudikai 
yra padarę išpiovimus sep
tyniuose namuose, žudyda
mi savo aukas anoms mie
gant. Žudystėms buvo var
tojami kirviai.

Teismas mano gerai iš
tirti tą dalyką ir aštriai 
nubausti žmogžudžius.

nok tą bilių gali nepatvirtin
ti (uždėti veto).

Policija išteisinta.
Rock Island, Ill. Valsti- 

jinis teismas nagrinėjantis 
bylą, kas buvo priežastimi 
užmušimo 3 asmenų laike 
suiruchj šiame mieste, pri
pažino, jog riaušininkų ku- 
lipkomis liko užmušti tie 
asmenis, o ne policijos. To 
patvirtinimui buvo nurody
ta ant kulipkų, kurios buvę 
32 numerio; policija pana
šių revolverių nevartojanti, 
būtent ji vartojanti tik 38 
num. Tokiuo budu policija 
nuo užmušystės visiškai iš
teisinta, o užtai atsakys fik 
suareštuoti riaušių vadovai. 
Rock Islande dar randasi 3 
kompanijos milicijos, vie
nok kad jau visi nurimę, tai 
ir tas skaitlius nereikalin
gas:

Užmušė nekaltą žmogų.
Rock Island, Ill. Tūlas 

skaitlius valkatų anądien 
buvo užpuolę Waltera Rice 
iš Galesburg ir mirtinai jį 
sumušė. Klaidingai jį bu
vo palaikę už policijos vir
šininką Brinną, kuriam ker
šijo ir nekaltai žmogų už
mušė. Kitame atsitikime 
pašovė Rufusą Pheoenix, 
juoduką, kurį vakare palai
kė už policijantą.

Sumažėjus mieste milici
jai, įvairių rūšių valkatos, 
žmogžudžiai, vagis ir kiti 
pradėjo šeimininkauti, už- 
puldinėdami praeivius ir 
darydami vagystes. Grei
čiausiai miliciją vėl reikės 
padidinti, kad įvykdinti 
tvarka tame nelaimingame 
mieste.

Užuot drausmės, redakto
rius Looney išleido savo 
laikraštį ii* išsiuntinėjo ne 
krasa, bet per vaikus. Duo
da ir toliau jis vėjo majo
rui ir visiems miesto valdi
ninkams už žiaurų rėdymą, 
kas gal antrusyk pagimdyti 
nelaimingas riaušes.

Indianapolis, Ind.
Balandžio 1 d. suvirs, 4.50- 

000 anglekasių metė darbą 
minkštose anglekasyklose, 
nes senas kontraktas pasi
baigė, o naujas dar nepada
rytas. Yra viltis vienok, 
kad straikas tęsis neilgai, 
nes darbdaviai nekurtuos 
anglekasių reikalavimus 
pripažįsta, o pastarieji iš 
dalies savo reikalavimuose 
nusileidžia. Tokiuo budii 
minkštos anglies kasyklose 
straiko gal nebūt, bet kietos 
anglies kasyklose straikas 
neišvengtinas.

Anglekasyklų savininkų 
unijos pirmininkas, garsus 
Baer, sako, kad padidintą 
mokestį, kokią dabar gausią 
mainieriai, užmokėsianti vi
suomenė perkant anglis, 
nes jos kaina busianti pa
didinta.

Taip visuomet buna ir 
kompanijos tuo puikiai pa- 
sipelnija.

jakunas Rodgers užsimušė.
Long Beach, Cal. Pagar

sėjęs savo drąsumu ir nepai
symu gyvasties, lakūnas 
Galbraith P. Rodgers, kuris 
pirmutinis perlėkė išilgai 
Amerikos kontinentą, nuo 
Atlantiko iki Pacific, 3 d. 
balandžio čia, darydamas 
mėginimus, užsimušė. Pa
kilęs jis buvo 100 pėdų virš 
jūrių, kaip staiga, sugedus 
motorui, biplanas systemos 
Wrighto su lakūnu krito 
vandenin.

Jis tuojaus iš vandens iš
traukta, bet gyvas išbuvo 
vosfik 5 minutes.

Taippat žymus pasišven
timas.

Prieš fosforinius degtukus.
Washington, D. C. Se

nate pereitą savaitę priimta 
bilius, sulyg kurio uždeda
mas yra toks aukštas mui
tas už baltą fosforą, varto
jamą prie išdirbimo degtu
kų. kad dirbtuvių savinin
kams neapsimokės degtu
kus dirbti. Muitas siektų 
apie 2c. už 100 degtukų. 
Tuo valdžia mano panaikin
ti išdirbystę fosforinių deg
tukų, prie kurių darbinin
kai daugiau gauna nesvei
katą, būtent nuo fosforo iš- 
trupa dantys ir žandikau
liai.

Iš New Yorko Chicagon 
pėsčia.

New York, N; Y. Ponia 
Daisy Beach pėsčia ruošia
si atlikti kelionę iš New 
Yorko Chicagon; toje kelio
nėje mano maistui vartoti 
nevirtus kviečius, džiovintas 
vynuoges ir riešutus, o gė
rimui — pieną ir vaisvynį. 
Tuomi ji nori išmėginti, ar 
gali žmogus apsieiti nevar
todamas virtų valgių ir ar 
tas negali kenkti sveikatai. 
Kelionę mano pradėti 10 d. 
balandžio iš New Yorko, o 
Chicagon pribūti 1 d. birže
lio š. m.

i Pensijos veteranams.
’ Washington, D. C. Pas
taromis dienomis Suvienytų 
Valstijų senate buvo svars
tomas senatoriaus 
,woodo bilius, sulyg kurio 
turėtų but mokama 1 dol. 
dieninės pensijos kiekvie
nam veteranui, turinčiam 
paskirtą amžį. Tas padary
tų valdžiai apie $56.000.000 
metinių išlaidų bėgyje 5-rių 
metų. Vienok minėtas bi
lius 46 balsais prieš 21 li
kosi atmestas. Tuo pat lai
ku buvo priimtas kitas bi
lius senatoriaus McCum- 
bero, kuriuo nustatyta mo
kėt pensijas veteranams pa
gal jų amžį ir tarnavimo 
metus. Bilius tas rodo, kad 
kiekvienas veteranas, turįs 
62 m. amžiaus, ir tarnavęs 
kadaisia Dėdės Šamo armi
joj, gaus $13 mėnesinės pen
sijos; jei pratarnavo 1 me
tus — $14, du metu — $15 
ir tris metus $16.

Senesnio amžiaus, negu 
62 metų, veteranai už tą pa
tį laiką tarnystes gausią 
kartais liki $30 mėnesyje.

Valdžiai tas atsieitų arti 
$20.000.000 metams. Pensi
jos negal gauti tie veteranai, 
kurie tur virš $2.400 meti
nių įeigų. Prezidentas vie-

Sher-

San Diego, Cal.
Čionaitinė policija nese

nai su gyventojų pagalba 
buvo suareštavus keliasde
šimtis darbininkų ir jų va
dus, prigulinčius Industrial 
Workers of the World orga
nizacijų, ir išgabeno iš val
stijos Californija sienų, pri
grasinus daugiau nebegrįžti. 
Dar daugelis ton organiza- 
cijon prigulinčių, išsislaps
tę miesto užkampiuose.

Policija užtikrina, kad tie 
ištremtieji nėra tikri unis- 
tai, bet socijalistai ir nar- 
chistai, kurstanti darbinin
kus be priežasties, daranti 
suokalbius ir bedarbę, kaip 
lygiai vedanti aštrią kovą 
su Amerikos Darbo Federa
cija už vadovavimą darbi
ninkais.

Paslaptingas saužudys.
Plymouth, Wis. Čia nu

sižudė iš revolverio nekok- 
sai Jonas Lang, neturėda
mas nei jokio turto pragy
venimui; pastaraisiais me
tais darbavosi kaipo tapyto
jo pagelbininkas.

Velionies vardas J onas 
Lang nebuvo tikras, nes po 
tuo vardu slapstėsi kaipo 
senos bajorų giminės iš Ga
licijos narys. Tikra jo pa
vardė tai Vladimieras Lon- 
gievič, turintis Europoj, 
apart motinos, da brolį, pul
kininką Austrijos armijoj.

Laidotuvės velionies bus 
atliktos miesto lėšomis, 
jei giminės iš Austri
jos neatsišauks urnai, ku
riems duota apie tai 
telegramų.

Boston, Mass.
Miestuose Warren, Clin

ton, Three Rivers, Thorn
dike ir Bondsville po audi- 
nyčias pastaromis dienomis 
liko išlipinti apskelbimai, 
apie pakėlimą mokesties, 
prižadėtos audinyčių savi
ninkų.

Delei negalėjimo susitai
kinti su darbdaviais, audi- 
nyčiose Lowell, Mass, dar 
nedirba virš 4.000 darbinin
kų ir darbininkių.

29.860 mokytojų Illinoise.
Springfield, Ill. Valstiji- 

nis mokyklų superintenden
tas, p. F. G. Blair, savo me
tiniame pranešime paduoda 
skaitlių vyrų ir moterių mo
kytojų 29.860. Pereitais 
metais minėta pedagogų ar
mija gavusi algos $18.195. 
917.72. Per paskutinius de
šimtį metų abelnas skaitlius 
mokytojų pasididino 3.301 
asmenim.

znna

Miesto Venecijos gyven
tojai andai trukšmingai pri. 
ėmė savo mieste Vokietijos 
kaizerį Vilių, kuris, keliau
damas į salą Korfų, buvo 
susilaikęs nekuriam laikui 
pasikalbėtų su Italijos kara
liumi.

Kaizeriui apart žmonos 
draugavę dar: kunig. Au
gustinas Vilius su savo žmo
na ir kaizerio duktė Vik
torija.

Karalius Ėmanuelius su 
savo dvareliais ten Vilių iš
kilmingai sutikęs.

Policija ir šnipai turėję 
daug darbo, kad tuos vai- 
nikuočius apsaugojus nuo 

j anarchistų pasikėsinimų.

Anglijos /mžiiBerius Ro
bert Hoolgiįis, Miris nese
nai sugrįžęš^iŠ Mongolijos, 
aprašo sa^df ; apsilankymą 
Chutukteos■ rumuose-vie- 
nuclyne, kiidmef pastarasis 
dar nebūvą1 apvainikuotas 
Mongolijos Maldo vu.

Prašymas Hoolgius’o ii’ 
jo draugų delei audiencijos 
(pasimatymo)' pas Chutuk- 
tą, veikiai buvęs išklausy
tas. Ant rytojaus švintant 
jau visi keliauninkai galėjo 
stoti prieš jį;..-.

“Ką-tik pradėjo brėkšti, 
rašo Hoolgius, kaip mes visi 
jau stovėjom: prieš vartus 
molinės sienos, taip vadina
mo vienuolyno m. Urgoje, 
kuriame randasi Chutuktos 
buveinė. Priešais mus pa
sirodė keliolika bonzų (taip 
vadina-augštesnius Chutuk
tos tarnus), nešini kiekvie
nas po ilgą, juodą degančią 
žvakę, nuo kurių jautėsi 
dervos kvapas.

Bonzos apėjo keturis kar
tus aplinkui mus be paliovos 
kartodami tuos pat žodžius 
ir laiks nuo laiko tėmyda- 
miesi rytų link.

Prašvitus labiau, kada 
raudonai-auksiniai aušros 
spinduliai pasirodė rytuose, 
vienas iš bonzų, paėmęs iš 
tarno ilgą varinę triubą, už- 
triubijo tris kartus. Vartai 
tuom laiku atsivėrė ir mes 
įėjom kieman, apsupti bon
zomis ir tarnais; °

Tik tuomet, kada aiški 
rytmetinė aušra nušviečia 
rytus, nekliudo Chutuktai 
piktos dvasios, kurios pri
pildo vandenis, oi4ą, miškus, 
kalnus, klonius, ii’ tik tuo
met daleidžią ' svetimže- 
miams matyti Indijos gal
vočių inpėdiilin': veidą. *

Per'' vienw^yWo kiemą 
ėjome tarp dviejų eilių sar
gybos, apginkluotos durtu
vais, kardais, ragotinėmis, 
kalavijais, šautuvais ir laz
domis, apkaustytomis gele
žimi. Perėjom tris kiemus, 
atskirus viens nuo kito 
žemais, ilgais mediniais tro
besiais, nudažytais tamsiai- 
raudona spalva ir nupale- 
ruotais. Ketvirtame kie
me pamatėm paprastą veži- 
mą-karietą, o kiekviename 
iš keturiij kiemo kampų — 
po vieną bonzą baltuose rū
buose, aukštomis kepurė
mis, su varpeliais ir taršky
nėmis rankose, klūpančius 
ir panašius į suakmenėju
sias stovylas.

Lydintieji mus bonzos ir 
jų pagelbininkai ilgą laiką 
žemai lenkėsi į šalį minėto 
vežimo ir link.• keturių kam
pų kiemo, ilgai ką tai ne
baisiai, neaiškiai niūniuoda
mi ir laiks nuo laiko rnušda. 
mi į garsius bubnelius.

Netrukus po tam baltos 
kampuose stovylos bonzij 
pradėjo keltis, bubmj gar
sas smarkyn eit ir visi bal
tieji bonzos-šamanai (že
mesnieji dvasiškiai) pradė
jo ramiai iškilmingai šokti 
aplink vežimą; kaB-kart da
rydami aukštesnius ir grei
tesnius rundolibs.f (Ant galo, 
visiškai prisiArtinę prie ve
žimo, paėmė iš. (ten yišulį sau
sų balanų, sųdėjojjas ant iš- 
gręsto akmenimis ;šalitakio, 
vedančio pricy įėjimo veži
man, uždegė ir ėmė be per
trūkio dainuoti laukiniais 
balsais užkeikimo dainas.

. Kadangi ant ugnavietės 
pasirodė tik vienos anglįs, 
jie prisiartino link mus, ir, 
paėmę mus už rankų, vedė 
prie vežimo, liepdami mums 
pereiti tą vietą, kur degė
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Meksiko sostinės Mexico City viena gatvė, o apačioje Suvienytų Valstijų 
ambasadorius Wilson ir revoliucijonierių vadas, gen. Orozco.

balanos. Prisiartinus prie 
vežimo, vienas bonzų ati
traukė vilnonį užtiesalą nuo 
jo, ir mes pamatėm patį 
Chutuktą.

Jis sėdėjo ant augštos sė
dynės (sosto) iš tamsaus, 
laikų pasendinto, medžio. 
Dešinėj sosto kampe matėsi 
bronzinė stovyla Buddos — 
tai typinė figūra sėdinčioj 
ramiai šypsančio, pusdie
vio su nemaža karpa ant 
veido. Prieš patį Chutuk
tą stovėjo plonutė raudona 
žvakė — daugiau nieko, o 
jis pats — žmogus vidutinio 
amžiaus, nesimpatiško vei
do, aptraukto suvytusia oda, 
žiurėjo į mus perveriančiai. 
Šalep jo ant pagalvės gulė
jo trumpas, surūdijęs kala
vijas, pundelis dirželių ir 
stora knyga raudonuose me
džio apdaruose.

Vėliau mums paaiškino, 
kad sostas Chutuktos, kala
vijas, skuriniai dirželiai, ar
ba pakinklas ir knyga — tai 
valdžios symbolai (ženklai) 
vyriausio dvasiškio Mongo
lų. Tie dalykai kadaisia 
prigulėjo galingajam Džin- 
gis-chanui, kurio inpėdi- 
niais^ skaitosi visi kuni
gaikščiai ir vyliausieji Mon
golijos kunigai.

Laike atidavimo mus pa
garbos Chutuktai ir sudėji
mo jam savo dovanų, susi- 
dedančių iš sidabrinio lai
krodėlio, papirosnyčios, ta
bako, peilių ir gelumbių iš 
greta stovinčio kiemo gir
dėtis buvo aršiausi, nykumo 
pilni ir drebanti skambesiai 
gongų ir rėksmai sargybos. 
Tas viskas reiškė tą, jogei 
Chutuktos sargyba budi.

Kada mes už savo dova
nas gavom paliudijimą lais
vo išėjimo nuo Chutuktos, 
atidavus paskutinę jam at
sisveikinimo pagarbą, už
dangalas vežimo vėl užden
gė jį ir bonzos taippat su 
dide pagodone išvedė mus 
iš to vienuolyno už vartų, 
išreikšdami mums savo lin
kėjimus geriausių pasekmių 
iš pasimatymo mus su Chu- 
tukta; bet pasiūlytų jiems 
mus dovanų nepriėmė, sa

kydami: “negalima! — ne
galima! vien tik Chutuktą 
ima dovanas; jos jam rei
kalingos laike karo ir san
taikos, kad pagelbėjus ku
nigaikščiams ir paprastiems 
žmonėms; mes gi jo tarnai 
ir mums negalima, negali
ma.

Tokios tai apeigos atsibu- 
na Chutuktos rumuose-vie- 
nuolyne, kada keliauninkai 
svetimžemiai jį nori pama
tyt. Keisti papročiai ir ap
eigos. —

Odesos miestan sugrįžęs 
vėl buvęs Persijos šachas, 
Mahometas Ali. Vargšui 
visgi nepasisekė sostas at
gauti, nors gana daug išlie
ta žmonių kraujo.

Paryžiuje, vieši Anglijos 
sosto inpėdinis, Vali jos ku
nigaikštis. Jis viešėsiąs 
kelis mėnesius pas marki
zą de Breteuil, kuris buvęs 
mirusio karaliaus Edvardo 
artimas bičiuolis.

Ant salos Kuba mieste 
Santiago atjausta smarkus 
žemės drebėjimas, bet nuo
stolių daug nepadaryta. 
Gyventojai iš baimės neži
noję kur dėties.

Anglijos admiralicijos vir
šininkas, lordas Churchill, 
tomis dienomis parlamento 
žemesniajam butui prane
šęs, kad Anglija su Vokie
tija jau galutinai susinešus 
sulyg ginklavimosi ant jū
rių apribavimo. Anglija ir 
Vokietija nustos eikvojus 
milijonus karo laivynams. 
Jau kelintas sykis apie tai 
pasauliui pranešama, o vie
nok kas sau nuolat veikia
ma ir lenktyniaujama.

«

Wahingtono kongresas 
vienbalsiai priėmė ir patvir
tino įneštą vyriausybės 
traktatą su keliomis Euro
pos viešpatystėmis, kuris 
reguliuojąs bevieliniais te- 
legramais susimainymą.
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Pirmusyk aviatikos histo- 
rijoje moteriškė perlėkus 
aeroplanu La Manche kana
lą, ty. iš Anglijos į Franci- 
ją. Ta j a moteriške yra 
Elizabeth Davies, kuri 
draugavo kaipo keliauninkė 
franeuzui lakūnui M. Ha
mel.

Meksiko, buvęs preziden
tas, Porfifio Diaz, andai iš 
Franci jos pribuvęs Ispani
jos sostainėn Madridan ir 
tenai pas karalių Alfonsą 
turėjęs andienciją. Kara
lius Diazo vardan parengęs 
dar puotą. Diaz, regis, ant 
visados apsigyvęsiąs Ispa
nijoje.

-*
Tokio pasimiręs Japoni

jos karo ministeris, genero 
las Siroku-Išimato, turėję! 
58 metus. Visoj Japonijo' 
esąs didis gedimas

Labai gražus keturiose spalvose 
Jubilejinis paveikslas

KOVA TIES

ŽALGIRIAIS
' Didumo 14x24 coliai. 1.
[ Šitas paveikslas — tai re- j
* tenybė, tai jubilejinis 500 ‘

£ metų sukaktuvių išleidimas * 
K kovos lietuvių ir lenkų su j 
g kryžiuočiais. Paveikslas tep- j i 
S liotas garsaus teplioriaus J. ! į 
£ Mateiko. Jis perstato D. L. j Į 
g K. Vytauto ir lenkų karaliaus 1 
£ Jagailos kovą su kryžiuočiais ! i 
£ 1410 metais, kuomet kryžiuo- į į 
J čių galybe galutinai sumalta > . 
g> ir jų garbe sumindžiota. Pa- J 
X veikslas išleista turtu ir spau- J 
* da “Kataliko”. j
£ Tokio paveikslo niekur nega- i 
J Įima gauti. Pageidaujama, i- \

j dant tasai jubilejinis paveiks- j
> las papuoštų kiekvieno lietu- < 
J vio namus, o ypatingai, kuo- j
* met šiemet apvaikščiojama j
5 500 metų sukaktuvių jubi- i 
j Įėjus. į

! j Pargldnoda labai pigiai. ParKant *‘Ka- j
> tallko” radakolĮoĮa, ant vietos, pa- i 
■ veikslas ležuoĮa tik 25c. Su prisiūti- '

; ’ tlmu In kitus miestus, 30c. fipen- , 
I tams, Imant daug, nuleidžiama SO į 
į nuošimtis. s

i Užsakymus su p'nigais siųskite •. 
’ “Kataliko” išleistojo vardu: į
! J. M. TANANEVICZE I 
: 3244 S. Margin St, CHICAGO, ILL j
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ŽODIS MOTINOMS.

Alkoholinių, gėralų varto
jimas turi labai blogą veik
mę ant išsivystimo žmogaus 
organizmo. ;Vaika’s/ varto
jantis spiritinius gėralus, 
antkart pasidilgina, darosi 
gyvesniu, išmanesniu, bet 
nepoilgam liekti nerviškai 
suerzintu, dvasiškai silpnu, 
o kartais inpuola net užuo-i 
miršin, nejauslystėn ir vi-, 
siškan susnudimau. Sukel
tos nuo alkoholiaus svajo
nės daro iš kūdikio priešlai
kinį subrendėlį. Bet tas,

Stoka ape t it o pas vaiką 
gimdo neramumą motinai. 
Kada jis yra priežastim ne
normaliom stovio vidurių, 
nereikia vaiką iiikalbinėt;- 
arba versti valgyti, bet 
laukti kol pats pajus 'alkį,; 
Perpildyti _ viduriai reika
lauja laiko prie sugrįžimo 
į jiormalį stovį. Kartais 
dvidienis paalkimas del su
tvarkymo vidurių greičiau 
atneša gerą, negu blogą. 
Vienok jei po kelių dienų 
pasninko visgi neatsiranda 
vaikui apetitas, tąsyk aiški 
pradžia, ligos ir, nelaukiant

auklėjime, arba* taip sa
kant, būdavo j iine < nau j o 
žmogaus organizmo.

Motinos, norinčios išauk-į 
lėti sveikus, drutus ir dai
lius vaikus, privalo gerai' 
pirm visako susipažinti su 
naujos kartos gero auklė
jimo budu.

VAIKŲ MOKSLAS IR 
PASILSIS.

taip pasakius, ne laiku išsi
vystymas, atsiliepia visuo
met ant vaiko blėdingai.

Vynas, alus, likieras etc. 
iš akių ir nuo stalo vaiko 
tur but visiškai prašalinti ir 
vartojami, kaipo vaistai tur 
but tik ligose, gydytojo pri
pažintose.

Pastaruoju laiku, kuomet 
labai didelis skaitlius mote- 
rių yra mažakraujės, randa
si daugybė kūdikių jau nuo 
pat gimimo mažakraujų. 
Tokie vaikai reikalauja 
daug šilumos; juos reik 
klostyti šiltais patalėliais, 
dėti prie kojų šiltas bonkas. 
Svarbiausiu klausimu yra 
atgaivinimas tokių maža- 
kraujų kūdikių. Reikalau
ja jie maisto sveiko ir stip
rinančio. Valgydinti juos 
privalo nuolat, kas pusė va
landos. Tankiai valgydi
nant reik saugoti nuo persi
valgymo. Maistas per sai
ką visuomet sugadina vidu- 
rukus, sukelia nereguleriš- 
kumą suvirinime maisto vi
duriuose, kas abelnai dar 
blogiau atsiliepia ant svei
katos kūdikio. Labai nau
dinga prie mažakraujystės 
yra hematogen, arba hemo
globiną. Vaikui duodasi 
1-3 dalis plytelės. Suvarto
jus vieną jo dėžutę, jau ga
lima patėmyti geras pasek
mes. Lygiai naudingu yra 
geležies ir saldmedžio esen
cija, ar geležies heptonai. 
Tankiau prie mažakraujys
tės pasirodo silpnas apeti
tas (noras valgyti); tokia
me atvejuje naudingas yra 
daiktas vaikui duoti puse 
valandos prieš valgį po 5 la
šus rabarbarum (4 metų 
vaikui).

Buvimas ilgą laiką tyram 
ore, ant saulės, šviesus ir 
sausas kambarys — tai 
svarbiausi dalykai pasek
mingam gydymui maža
kraujystės.

Ženklai mažakraujystės 
yra šie: pamėlinavęs gy
mis, akių skruostai, nosis, 
išblyškę veidai, šalti rankų 
ir kojų pirštai. Buinumas 
kartais vaiko nėra ženklas 
geros sveikatos, nes tankiai 
mažakraujai vaikai, bet 
maitinami vien bulvėmis ir 
miltiniais valgiais, išrodo 
nutukusiais.

Vaikų nejaustumas yra 
ženklu blogos sveikatos, 
tankiausiai apsireiškimu 
abelno nusilpimo ar maža
kraujystės, tankiai gi pra
džia ilgo paliegio. Štai del- 
ko neretai pastebiama pas 
auklėtinius užkiutusi ant 
visako pažiūra, stoka gerų 
norų, nenoras prie kokio 
nors užsiėmimo, stoka ištu- 
rėjimo, drąsos, linksmumo,

nieko, reik urnai kreiptis 
pas gydytoją.

Neretai pasitaiko, kad 
pas švelnius vaikus, turin
čius 4 — 8 metus, stoka 
apetito yra priežastimi pa
linkimo mažakraujystėm 
Panašiuose atsitikimuose 
vaiką reikia maloniai kvies
ti ir inkalbėti nors kiek val
gyti, valgius nuolat mainy
ti sulyg vaiko noro. Nau
dinga yra duoti kas 3 va
landos valgyti; inkalbinėti 
nuolat būti ir žaisti lauke 
ir laikas nuo laiko duoti 
hemoglobino dožą (mierą) 
sulyg nurodymo gydytojo. 
Taip prižiūrint ir gydant 
į trumpą laiką rasis apeti
tas ir kūdikis bus apsaugo
tas nuo blogų sveikatai pa
sekmių. Davimas antkart 
viso gabalo hemoglobino, 
butų perdaug. 3 metų vai
kui reikia padalyti čielą ga
balą į tris dalis ir po tokią 
dalį duoti prieš pusryčius, 
pietus ir vakarienę. Po ne
kuriam laikui, arba vaikams 
senesniems, galima duoti po 
pusę, ar net po 2 trečias da
lis. Iššaukimui apetito ge
ra yra duoti po 5 — 6 lašus 
rabarbarum prieš valgį.

Tankiai priežastimi, del 
kurios vaikas nevalgo, 
yra atitraukimas nuo žaidi
mo, arba jei viemi vienas 
valgo. Taigi nereikia vai
kui duoti valgyti tam kam
baryj, kur randasi jo žais- 
lės, taippat atskirt nuo di
desniųjų. Jei pasitaiko kar
tais tas neišpildomu, tuo
kart su vaiku reik drauge 
valgvti vienam iš suaugu- 
šių.

Nekartą stokai noro val
gyti yra atvėsimas valgių. 
Suaugę šalto valgio nenori 
valgyt, nes jie beveik visi, 
apart mėsiškų, po pravėsi- 
mui netenka skonio; tuo la
biau vaikas, pas kurį silp
nas apetitas; tokiuo budu, 
kad valgiai turėtų savo sko
nį, reikalinga' jie laikyti 
nuolat šilti ir duot į stalą 
ant šiltų plokščių (torie- 
lių).

Stokai apetito nemažai 
užkenkia susinervojimas, 
rūpestis ir tt. (nes nekar
tą pastebiama, kad asme- 
nįs, susirūpinusieji busian
čia kelione, negal valgyti) 
— tankiausiai tokie apsi
reiškimai matoma pas jau- 
-nuomenę, kuri lankosi mo
kyklose. Vaikas užimtas 
mąstymais apie mokslą, mo
kyklą ir mokytojus, jauz- 
damas kaipir baimę, — ryt- 
metyj nevalgo visiškai ar 
suvis mažai! Pietų taipgi 
mažai ką valgo, nes užimti 
mokyklos dalykais ir įspū
džiais, — liekasi tik vaka
rienė.

Kiekvienas žmogus po ke
lių valandų sunkaus darbo 
reikalauja atsilsio ir pasi
smaginimo. Šiandie moky
klos dar taip yra intaisytos, 
kad vaikai grįžta namon 
paprastai labai nuilsę ir nu 
silpę, nekurie tėvai vienok, 
nepaisydami į tai, liepia 
jiems tuoj aus rengti lekci
jas sekančiai dienai, nesu- 
prazdami net kokią blėdį 
tuomi padaro jų sveikatai. 
Gražiai skambanti ir nudė
vėti išsireiškimai: “dabar 
pirmiausiai” ir t. p. buna 
tuomet tankiai vartojami, 
užmirštant tą, kad vaikai 
savo sunkiu darbu mokyklo
je juk užsitarnavo atsilsį 
ir pasismaginimus. Tiesa, 
kad užimtas žaislais vaikas 
nenoriai imsis knygos ir 
kad bus nestropus ir neaty- 
dus, bet kuomet jis kiek 
nurims, tai atsilsėjęs jo 
protas kiekvieną daiktą su
pras greičiau ir lengviau.

Tėvai privalo nuo pat 
mokslo metų pradžios pa
skirti valandas, kuriomis 
vaikai turi parengti savo 
lekcijas ir turėtij užtekti
nai atsilsiui paskirto laiko. 
Kadangi mokymosi pradžio
je vaikai sų dideliu užside
gimu griebiasi mokslo, ta
tai kuomet kartą jau pri
pras prie paskirtos tvarkos, 
tai vėliaus užteks jiems pa
skirtoj valandoj tiktai pri
minti apie lekcijas, o jie 
noriai griebsis knygų ir tik 
retuose atsitikimuose bus 
reikalingas kiek smarkesnis 
paliepimas.

Vienok čia yra būtina są
lyga, idant nuo pat pra
džios butij reguliariškai 
sunaudojamos paskirtos at
silsiui ir mokslui valandos, 
kaip ir reguliariškas tuomi 
patim laiku vaikščiojimas 
mokyklon.

Jaigu motina turi papro
tį prižiūrėti savo vaikus 
moksle, Jai tos valandos 
nebus jiems alsinančios ir 
sunkiai perleidžiamos, bet 
bus tiktai pasismaginimų 
pertrauka.

Nesmagus pacijentas.
Daktaras: — Tamsta turi 

nustoti rūkęs.
Pacijentas: — tai kad aš 

nerūkau.
— Tamsta turi negerti.
— Negeriu.
— Tokiame atsitikime ne

žinau, kas tamstai patarti.

EL SIENKIEWICZ.
rd lig

KRUVINA TEISYBE
oi i ■ (Tąsa).

Verta ir tM paminėti, ko mes nei girti nei peikti 
neapsiimaSk, kžitl Zolzikevičia užrašydavo į knygas tiktai 
pusę tų plnigų-’kuriuos imdavo pabaudomis, likusius-gi 
palikdavo kaiji’6“zopostą”, aiškiau sakant, raštininkui, 
viršaičiui ir Rilidakiui.

Ant galo’’ nagrinėjami buvo kriminališki dalykai 
ir delei to ,duotas buvo paliepimas atvesti nusidėjėlius. 
Nėra reikalo'paaiškinti, kad Avigalviuose priimta buvo 
visųnaujausia-sistema prasikaltėliams laikyti pavieno- 
se kamarose. ’ Buvimas tokių pavienių 'kamarų naujau
sios sistemos tikrai yra prirodyta, nes ir dabar dar vir
šaičio tvarte, Avigalvių valsčiaus, keturios tokios ka
maros. Prasižengėliai būdavo uždaromi pavieniui, ne- 
priskaitant gyvulių, kurie tenai būdavo, apie kuriuos 
zoologija sako: “Kiaulė — tai gyvulįs teisingai nešio
jantis tą vardą už savo nešvarumą ir tt. Mat ir prigi
mimas teisingai pasielgė, neduodamas kiaulei ragų”. 
Žodžiu sakant, suimtieji sėdėdavo tokioj draugystėj, ku
ri leizdavo liuosai mąstyti apie savo prasikaltimus ir 
apie tai, kaip pataisyti savo gyvenimą.

Sargas tuojau nuėjo “kalėjiman” pavienio apkali
mo ir iš Vienos kamaros išvedė du kalinius, iš ko skai- 
tytojas lengvai gali persitikrinti, kokius nelengvus ir 
giliai psychologiškus klausimus turėjo išrišti Avigalvių 
valsčiaus teisėjai. Dalykas buvo tikrai svarbus. Tūlas 
Romulas, kitaip Vach Rechinia ir tūla Džiuljeta, kitaip 
Barbė — Vėgėlė, tarnavo prie vieno ir to paties šeimi
ninko ir, ką čia slėpti, pamylėjo kits kitą, taip kad vie
nas be antro negalėjo gyventi, kaip Beprotis be Nepro- 
čio. Greitu laiku tarp jų įsiskverbė neužsitikėjimas. 
Vieną kartą Džiuljeta patėmijo, kad Romulas perilgai 
kalbasi su Jadvyga. Nuo to laiko nelaiminga Džiuljeta 
laukė tiktai geros progos, kad išreikšti savo patėmi- 
jimus.

Vieną gražią dieną, kada, pagal Džiuljetos, nuo
monės, Rumulas sugrįžo labai anksti nuo darbo ir pris- 
pirdamas reikalavo valgyti, ji panorėjo su juo pasi
kalbėt; laike tos kalbos abudu gerokai apsikumščiavo, 
dar-gi buvo leisti darban nekurie naminiai rakandai. 
Tos kalbos žymės pasiliko pavydale mėlinų plėmų ant 
Džiuljetos veido, taip-gi ant Romulo kaktos, reiškian
čios vyriškumą.

Teismui prisiėjo išrišti, kuris jų kaltas, ir iš kurio 
išieškoti penkius auksinus, kaipo atlyginimą už nera
mumą ir trukšmą.

Supuvęs vakarų paprotis dar nepaspėjo sugadinti 
sveiką teisėjų protą ir, delei to, jauzdami gilumoj vė
lės neapykantą prie emancipacijos moteriškių, nemėgia
mos visųdaugiausiaį .slavių tautomis, teismas atrado už 
reikalingą visųpirmu išklausyti Romulo, kuris, turėda
mas pramuštą kaktą, prabilo:

— Ponai teisėjai! Šitas gyvulįs senai jau neduoda 
man ramumo. Parėjau aš iš lauko, meldžiu duoti val
gyti, ji-gi man kalba: “Tu šunsnuki, ko taip anksti 
parėjai? Šeimininkas dar prie darbo, o tu jau namie. 
Tau tiktai prisprogti, atsigulti ant krosnies ir mirk
čioti man. Aš-gi niekada nemirkčiojau ji tik matė kaip 
aš padėjau Jadvygai ištraukti kibirą iš šulinio, nuo to 
laiko ji ant manęs pyksta. Matė ji bliudą su sriuba, 
kad net bliudas sutarškėjo, daugiau ir valgyti nedavė; 
kai prikibo, kaip pradėjo kolioti... “Tu, sako, šunsnu
ki, tu neištikimas, tu liarva!” Kaip ji taip pasakė, aš 
ir nebeiškentėjau, sudaviau jai kunmščia per veidą, bet 
ne iš pykčio, ot taip sau, o ji man su šluotkočiu kaip 
drož per kaktą...

Čia jau Džiuljeta nebeiškentė, ji'suspaudė kumščią 
ir prikišo prie Romulo nosies baisiai spiegdama:

— Meluoji tu, šunsnuki! paskui kreipdamosi prie, 
teisėjų suklegėjo:

— Gerbiami teisėjai, pasigailėkite manęs našlai
tės! Pas šulinį sutikau aš jį su Jadvyga, kad jie apak
tų! Tu kekšininke, sakau aš jam, ar ne kalbėjai tu 
man, kad myli mane, taip ir: suduočiau jam kumščiai 
O kad tu nusprogtum, kad tau liežuvis sudžiūtų! Ne 
šluotkočiu, bet basliu reikėjo drožti. Oi, bėda man bė
dinai! Saulė dai’ aukštai, o jis jau nuo darbo pareina, 
dar ir valgyti prašo, aš jam taip mandagiai ir sakau: 
Tu, vagiliau, ko taip anksti ėjai? Šeimininkas dar prie 
darbo, o tu jau čia, bet koliot jo nekoliojau ir liarva 
nevadinau. Tat, gerbiami ponai, padėkit man. O kad 
tu...

narsiai, iškelta galva, bet kad patėmijo teisdarius, pra
žuvo jonarsumas ir jis tyliaiprabilo:

— Tegul bus pagarbintas.
V— Ant amžių amžmųjų! — išrinktieji atsakė visi 

•vienu balsu. -.
— Ko'jus norite? — rūsčiai užklausė viršaitis, kuris 

iš sykio ir-gi buvo nusiminęs, bet tuojaus susigriebė.
— Su kokiu dalyku jus atėjote? - Susimušėte 

ar ką?
— Duokite jiems kalbėti — urnai prabilo rašti

ninkas.
— Palauk, — pertraukė jį jo žmona, — aš pati kal

bėsiu, o tu tylėk.—Tai tąrius nusišluostė priekaište akis 
ir nosį ir drebančiu balsu pradėjo pasakoti. Bet kas 
tai? Atėjo ji skųsties'ant viršaičio ir raštininko — prie 
ko? Prie to paties viršaičio ir raštininko.

-— Paėmė jį — žadėjo jam mišką, —■ kalbėjo Ro- 
pienė, — suprantama, kad jį apgauti, padavė jam kokį 
ten poperį pasirašyti, jis pasirašė. Davė jam penkias
dešimtį rublių, jis buvo girtas ir nežinojo ką darąs, jis 
nežinojo to kad parduoda save, savo vaiką ir mane. 
Girtas jis buvo, ponai teisėjai, — girtas kaip kiaulė! 
—- traukė raudodama Ropienė. — Jog girtas nevaldo sa
vimi, jis pats nežino, ką darąs. Girtam ir teismas leng
vesnis. Sako: nu, ką girtas būdamas jis tai padarė, —• 
neatsimena. Susimylėkite! Negirtas būdamas nebūtų 
savęs už penkiasdešimtį rublių pardavęs. Pasigailėkite 
musų ir nekalto kūdikio! Ką aš darysiu, pasilikusi pa
ti viena ant balto svieto. Teduoda jums Viešpats už 
tai laimę!

Verksmas pertraukė jos kalbą; Ropė taip-gi raudo
jo ir laikas nuo laiko šluostė nosį. Išrinktieji žiurėjo 
tai vienas į kitą, tai į viršaitį, nežinodami kaip tokiame 
atsitikime veikti. Galop, Ropienė kiek tiek nusiramino 
ir traukė toliau:

— Vaikštinėja dabar jis kaip užnuodintas, tave, sa
ko, — užmušiu, kūdikį taip-gi, grįčią, sudegįsiu, bet ka
reivi j on neisiu. Kuomi-gi aš nelaiminga kalta? — arba 
tas kūdikis? Dabar jis nei šeimininkystės nebežiūri, 
nei kirvio nebepaima, nei prie nieko neprisiliečia. Sėdi 
ir dūsauja. Laukiu aš jūsų teismo! Jog ir jus taipgi 
žmonės ir jūsų širdyse yra Dievas. Neduokite mus nu
skausti! Viešpate Jėzau, Dievo Motina Čenstachavos! 
Užtark bent tu už mus! — Valandą buvo girdžiamas 
tik Ropienės raudojimas, galop vienas išrinktųjų pra- 
niurnėjo:

— Ir ištiesų tai labai negerai, — paimti žmogų nu
girdyti ir parduoti kareivi  j on!

— Labai negerai ką ir sakyti — atkartojo visi kiti.
— Telaimina jus Viešpats ir Šv. Dievo Gimdytoja! 

— sušuko Ropienė, puldama ant kelių prie teismo durų 
slenksčio.

Viršaitis visai suniuko; nemažiau susigėdino ir Ru-' 
dakis, abudu žiurėjo į raštvedį, kuris visą laiką tylėjo, 
bet kada Ropienė pabaigė savo kalbą, kreipėsi jis įiš- 
rinktuosios:

— Kvailiai jus, kvailiai!
Užstojo visuotina tyla, tad traukė toliau rašti

ninkas:
Įstatymuose aiškiai .pasakyta, kad jaigu kas įsikiš

tų į liuosą suokalbį, tai bus teisiamas jūrių karės teis
mu. Suprantat, kvailiai, ką reiškia jūrių karės teismas?

— Nesuprantat? Jūrių karės teismas tai... — čia 
raštvedis išsitraukė iš kišenės nosinę, išvalė nosį ir 
tempė toliau savo rimtą kalbą:

— Jei kuris jus, kvailiai, nežinote, kas tai do jūrių 
teismas,^ tai tegul pabando kišti savo nosį į šitą dalyką, 
dasižinos jis, kas tai yra, kada nulups nuo jo dešimtį 
kailių. Jei atsiranda liuosanoris eiti už kitą karei vi j on, 
tai nei vienas te nedrįsta įsikišti į tą dalyką. Suokal
bis parašytas prie liudininkų, reiškia šabas! Apie tai 
pasakyta ir jurisprudencijoj. Suprantat? Netikit, tai 
pažiūrėkite įstatuose ir jįj paaiškinimuose. -Kas link 
įsigėrimo, tai paprastas dalykas. Jog jus, kvailiai, ge
riat visur ir visada!

Jei tame momente iš užkrosnies butų išėjus pati tei
sybės deivė svarstuvais vienoj, kardu kitoj rankoj, ir 
atsistojus tarp išrinktųjų, nebūtų ji išgązdinus jų dau
giau, negu tas jūrių karės teismas su visais pareiški
mais ir pridėjimais. Troboj užstojo mirties tyla, tik 
per nekurį laiką atsiliepė Rudakis, ant kurio pažiurėjo 
visi, kaipo buk stebėdamos jų drąsai.

:— Tai jau toks paprotįs: arklį parduosi, — išgerk! 
veršį parduosi, — išgerk! kiaulę — taip-gi išgerk. Toks 
paprotįs.

— Tai-gi ir mes tada išgėrėm prisilaikant to pa-

gyvumo ir tt. Ant tokių 
nenormalių vaiko apsireiš
kimų neatidėtinai reik at
kreipti atidžią su gydytojo 
patarimais.

Iš to, kas augščiau pasa
kyta, galima išvesti, kad 
geras prižiūrėjimas ir mai
tinimas vaiko iš mažumėlės 
yra, svarbiausiais dalykais

Kontoroje.
Viršininkas: —• Ką tai 

tamsta, per langą, koks lau
ke oras.

Buchalteris: — Turėsime 
lietų.

Viršininkas: — Pažiūrėk, 
reiškia turėsime ? Ar tams
ta esi mano bendrininkas?

Šeimynoje.
Sunukas: — Pereitą nak

tį tėtis miegodamas daug 
kalbėjo.

Tėvas: — Turiu naktimis 
kalbėti, nes dienomis jūsų 
motina neduoda man ištarti 
nei žodžio.

Toje vietoje viršaitis pertraukė jos kalbą, šaukda
mas prie tvarkos šitokiais žodžiais:

— Ar-užkųnši tu savo snukį, kuduakle?!
Užstojo valandėlė tylos, laike kurios teismas mąs

tė, kokį dubti nusprendimą. Aukščiaus parodyta scena 
taip sujudino teisdarius, kad jie neapkaltino nei vienos 
pusės, tik.*del paturėjimo savo autoriteto, taip lygiai ir 
del pabaigimo Visi) Avigalviuose mylinčiųsi, prisakė pa
tupėti vėlldar vieną parą pa vienam kalėjime ir įmokėti 
po vieną rublį > raštinės naudai.

— Iš6Rožhulo ir Džiuljetos įplaukė kanceliarijos 
išlaidoms po pfenkias-dešimtį kapeikų — užrašė Zolzi
kevičia.

Tuo ir pasibaigė posėdis.
Zolzikevičia užtempė kelines aukštyn, kamizelką 

žemyn, išrinktieji pasiėmė botagus ir kepures ir ruo
šės išeiti, bet staiga atsivėrė durįs, uždarytos po išgi-
nimo paršelių, ir jose pasirodė tamsus, kaip debesis, 
Ropė, už jo pati, ir Rudis.

Ropienė buvo išblyškusi kaip drobė, puikus jos
veidas rodė sopulį iš akių riedėjo ašaros. Ropė įėjo

pročio, — įsikišo viršaitis.
Išrinktieji, įgavę biškį drąsos, kreipėsi į Ropę.
— Pats užvirei košę, pats ir srėbk!
— Tu ne penkių metų, pats turi žinoti, ką darai, —a 

pridėjo antras.
— Galvos tau nenusuks, — tarė trečias.
— Jei tave paimtų kareivi j on, tu gali pasisamdyti 

savo vietoj darbininką, jis užims tavo vietą, kaip šeimi*, 
ninkystėje, taippat ir prie žmonos.

Tie žodžiai taip visus sujudino, kad visas susirim 
kimas pradėjo skaniai juokties.

Raštininkas prakalbėjo ir visi nutilo.
— Jus patįs nežinot į ką reik kišties, į ką ne. Į tą 

ant pavyzdžio, kad Ropė žada užmušti savo žmoną ir 
kūdikį ir į tą, kad jis žada sudeginti savo trobą, priva
lote jus ką nors padaryti, kad apginti nuo to jo žmoną 
ir jį nubausti. Ropienė atėjo savo vyru skųsties, tai ir 
neprivalo išeit be užganėdinimo.

— Netiesa! netiesa! — suriko skaudžiai Ropienė, —«. 
aš neatėjau ant vyro savo skųsties, aš savo gyvenime 

(Toliaus bus).
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Iš Lietuviškų Dirvų. |

KATALIKAS

LIETUVIAI KITUR

Mot. Švelnis.

RED. ATSAKYMAI.

pes- 
nėra

Gudas, Jersey City, — 
Melstumėm, kad korespon
dencijos butų rašoma trum
pai ir be jokių pamokinimų.

tęsiasi kelinta 
galo nesimato; 
suvirš žmonių 
o dar keli mili- 
tos priežasties

PRIEŠ PRISAIKINTOJŲ 
SUOLĄ.

K. A. Orlovski, Roches
ter. — Apie didesnį lietuvių 
skaitlių Tamsta paduodi la
bai silpnus faktus. Su
trumpinę dedame.

Parapijoms bu—r. — Ku
nigo su vargonininku 
tynės” visuomenei 
svarbu. Nedėsime.

Talentas žmogaus

Iš Amerikos Lvavan at
šaukiamas rusinu graikų- 
katalikų vyskupas Ortins- 
kis, kuris Amerikos rusi- 
nams tikintiems labai ne
patikęs. Vyskupas apsigy
vensiąs Lvave ir imsiąs mi- 
tropolito Šeptickio pride- 
rystes pildyti, kadangi pas
tarasis tankiai sergąs. Del- 
ko Amerikon lietuvis vys
kupas neatsiučiama?

valdžioje/ o gelius žmogų, buvo galima tokį paprastą nors mintimis jo padėjime 
valdo. I (ir natūralinį daiktą pakeistilir meldžiu man pasakyti, ką

SISž
Mieste Memphis potvinis nuo išsiliejusios upės 

Mississippi.

Jersey City, N. J.
Subatos vakare 16 d. ko

vo, š. m. atsibuvo prakal
bos 10-tos kuopos S. L. R. 
K. A. p. M. Skučo svetai
nėje po num. 146 Morris 
gat. Kalbėtojai buvo 3. 
Kazim. Vaškevičius iš Ne
wark©, N. J., Stanislovas 
Pranis taippat iš Newark© 
ir Kazim. Krušinskas iš 
Brooklyn©, N. Y. Tą vaka
rą prie Susivienijimo prisi
rašė apie 10 asmenų. P-lė 
Elzbieta Siekiate deklema- 
vo eiles: “Nenusimink” ir 
kitas — užvardinimo nebat- 
menu. Eilės išėjo neblogai, 
tik truko drąsos, — garsiau 
ir nudavimo.

Iš kalbėtojrj pirmas kal
bėjo p. K. Vaškevičius te
moje •— draugijos; apie jų 
naudą, reikalingumą prie jų 
prigulėti, apie draugijų są
ryšius — esą labai butų 
naudinga, kad visos pašelpi- 
nės draugijos susivienytų 
visose Suvienytose Valsti
jose, Patarė, kad kiekvie
ną naujai pribuvusį Ameri
kon iš Lietuvos tuojau pri
rašyt į draugiją. Toks pa
tarimas yra neblogas, nes 
kiekvienas privalo suprasti, 
kad prigulėdamas prie 
draugijos apturi nemažą 
naudą. Bet p. K. Vaškevi
čius labai apsiriko, ragin- 
damas rašytis be skirtumo, 
bile prie kokios draugijos. 
Sako, koki nebūt draugija, 
vistiek galima rašytis be 
skirtumo. Mano nuomone, 
lietuviai katalikai visuomet 
turėtų, rašyties ne į bile ko
kias draugijas, bet tik į ka
talikiškas.

Antras kalbėjo p. K. Kru
šinskas; jis daug pradėjo ir 
nieko nepabaigė; no truputi 
primine Lietuvą, Lietuvos 
mokyklas, mergaičių pro
gimnaziją Ma ri j ampolė j e, 
Vilniaus gub. lietuvius, jų 
sulenkėjimą, apie Susivieni
jimą, draugijas ir tt? Sun
ku ir atminti viską. Vie- 

7 nok reikia p. K. Krušins- 
kui padėkoti už jo gerus 
norus ir paklusnumą. Nes 
tai vis reikia prisiruošti bi
le į kokią nors kalbą.

Trečias kalbėjo p. S. Pra- 
nis. Šis kalbėjo daugiausia 
apie biznį. Barė lietuvius, 
kad neina pas savuosius 
pirkt, bet pas >žydus ar ki
tus svetimtaučius. Kad 
reikia eiti pas savuosius 
pirkti — tai tiesa, bet kad 
p. S. Pranis. barė, kad neina 
gert alaus ir šnapso pas sa
vus, o tik pas svetimtaučius 
tai tas priešinga. Sako 
“jus čia turite tik apie 2 ar 
3 smukles ir tos vos gyvuo
ja”. Viskas gera su savai
siais atlikt, bet negirtuo
kliauti. Mes nelaukėm to
kio kalbėtojo, kuris mokytų 
mus gert ir kaip smukles 
užlaikyti. Žmoneliai ir be 
pamokinimų nepasilieka už
pakalyj su tokiais darbais. 
Aš čia nemanau ką kitą pa
sakyt arba lietuvius smukli
ninkus boikotuoti, bet tik 
primenu, kad girtuokliavi
mas yra paskutinis amatas, 
be skirtumo, ar jis gers pas 
savo tautietį-lietuvį, ar pas 
kokį svetimtautį.

P. K. Krušinskas antru 
kartu išėjo kalbėt; ėmė ra
gint, kad prisirašytų prie 
Susivienijimo ir ėmė peikti 
tuos, ką geria, ty. girtuo
klius ir smuklininkus, sako 
kaip į draugiją arba į Susi
vienijimą, tai gaila kelių 
dolerių užsimokėt, iš ko ir 

pats turėtų asmenišką nau
dą ir prisidėtų prie darba
vimosi ant tautiškos dirvos, 
o pragert kokią penkinę, ar
ba dešimtinę prie baro, tai 
negaila. Taip p. K. Kru
šinskas įsidrąsinęs prabilo, 
gal užsirūstinęs ant p. S. 
Pranio, kuris mokino kaip 
gurkšnot.

Ant rytojaus šv. Onos pa
rapijos lietuviai parengė ro
dymą krutamu jų paveikslų 
(moving pictures), šv. Bo
nifaco vokiečių salėj.e, ant 
pirmos gatvės. P. A. Ra
čiūnas iš Brooklyn© rodė 
Viešpaties kančią ir šiaip 
juokingus krutančius pa
veikslus. Parodė kelė'tą 
iliustruotų iš Lietuvos pa
veikslų, kulių tikėtasi dau
giau, aiškiau ir naujų pa
matyt. P. A. Račiūnas tu
rėjo iš judančių paveikslų 
apie porą films’ų tokių se
nų, kad jau net po kelis kar
tus buvo matyta ir užmirš
ta. Man regis, vis-gi gali
ma ką nors naujesnio atsi
veši. Buvo prisirinkę apie 
183 asmenis. Įėjimas 25c. 
nuo suaugusio, vaikams 
15c., pelnas buvo pusiau. 
Taigi ir pasidalino po $21 
minėta parapija su- p. A. 
Račiūnu. Vis-gi šioks toks 
pelnas, — naujai susitvėru
siai parapijai parama.

Laike paveikslų rodymo, 
buvo labai nemandagi tvar
ka: arti regyklos taip gar
siai rėkavo, juokėsi netik 
vaikai ,bet ir paaugę mer
giščios — tariant — mergos, 
kad net p. R. negalėjo nei 
paveikslų paaiškinti; neži
nia kodėl taip laikėsi nera
miai. Gudas.

Gary, Ind.
Lietuvių čia gyvena pu

sėtinas būrelis; gyvena visi 
sutikime; kasdiena pribūva 
vis daugiau, nes čia yra mil
žiniškos, įvairių-rųšių, dirb
tuvės; iš kitur pribuvusiam 
darbas nesunku gauti; mo
kestis vidutinis. Lietuviai 
čia turėjo sutverę dvi drau- 
giji: Lietuvių Mokslo Bro
lių ir Šv. Mykolo Arkanio- 
lo ir turėjo nupirkę lotus 
bažnyčios statymui; buvo 
aprinktas ir komitetas. Su
žinojęs kokis tai kunigas St. 
Jagielo apie tai, atvažiavo 
į čion su kitu žmogumi iš 
Chicagos. Buvo sušauktas 
komitetas ir daugelis para
pijom}, kad aptart parapi
jos reikalus ir pasirūpinti 
kunigą. Visi susirinkusieji 
pripažino tuojau kunigo rei
kalingumą. Tąsyk išrinkta 
komitetas, kuris nuvažiavo 
pas vyskupą Conske, gyve
nantį 7522 Eggelston avė. 
Komitetas nieko nesupraz- 
damas, prašė pas vyskupą 
kunigo, kuris buvo atsilan
kęs Gary, Ind., tai yra St. 
Jageilo. Vyskupas išpildė 
prašymą komiteto ir pas
kyrė mums minėtą kunigą 
už kleboną. Komitetas su
grįžęs namo pranešė apie 
tai parapijonams, ką visi su 
džiaugsmu priėmė. Nutar
ta buvo paskirtame nedėl- 
dienyj padaryt mitingą, ku- 
rian žadėjęs pribūti ir nau
jai paskirtas kunigas, ir ga
lutinai aptarti visus parapi
jos reikalus. Vienok pas
kirtoj dienoj kunigas nepri
buvo, jis atvažiavo kitą die
ną, kurioj ir vėl buvo pada
rytas susirinkimas. Nuta
rė priimt paskirtą kunigą 
už kleboną, nupirko jam ra
kandus, pasamdė kleboniją

ir salę del bažnytinių pa 
maldų atlikimo, kurioje, 
parsamdę meistęriūs, tuoj 
pradėjo rengti altorių ir sė
dynes. ■ ’ :

Neilgai trukus štai atva
žiuoja kokie neprigulmingi 
3 kunigai, lenkai, pažiūrėti 
bažnyčios, ir tai buvo drau
gai mus paskirto, kunigo. 
Meisteriai patyrę, kas jie ir 
iškur, pranešė komitetui ir 
parapijonams, kad čia nori 
inkurti neprigulmingą para
piją. Tąsyk parapijonįs 
prašalino naujai paskirtą 
kunigą, kuris tik pridirbo 
lietuviams čia daug iškaš- 
čių ir nesmagumų ir suardė 
visus gerus parapijonų už
manymus. Taip viskas tuo
kart niekais ir nuėjo. To
dėl pranešu godotiniems 
tautiečiams lietuviams, kad 
apsisaugotumėt tokių kuni
gų •

J. Aukškalnis.

Johnston City, III.
Čia gyvena pusėtinas bū

relis lietuvių. Visi dirba 
anglekaSyklose, nes kitokių 
dirbtuvių, apart mainų, čia 
nėra. „Nuo 1 d. balandžio 
š. m. darbas vietinėse kasy
klose apsistojo pradėjus da
ryti naujus kontraktus su 
mainų savininkais. Nors 
straikas oficijališkai dar ne
pradėtas, bet nuo 1 d. ba
landžio visi nedirba, mat, 
tomis dienomis tęsiasi tary
bos mainų savininkų su 
unijos vadovais. Angleka- 
sių unijos vadovai pastatė 
šias išlygas: 7 vai. dienos 
darbas, subatoj dirt tik 5 
vai., o mokestis turbut pil
nos dienos; pakelt mokestį 
ant tono iškastos anglies 
5e., kontraktą daryti vie
niems metams. Jei kasyklų 
savininkai ant tų išlygų ne
sutiktų, tąsyk nuo 3 d. ba
landžio kaip čia, taip ir ki
tur žada pradėt straiką.

Nesenai čia atsibuvo bal
savimai delei smuklių pa
naikinimo; po balsavimų 
paaiškėjo, kad vienoj daly j 
miesto, vadinamoj Marian, 
tur but uždarytos visos 
smuklės ir panašios įstaigos 
alkoholinių gėrimų, o kitoj 
dalyj, vadinamoj Harrin, 
pasiliko posenovei. But bu
vę gerai, kad butų visiškai 
panaikinę smukles ir antroj 
dalyj miesto, nes kas iš to 
kaip dabar yra, — vienur 
negalės gauti — tai nueis 
kitur už kelių blokų.

Ant. Barauskas.

De Kalb, III.
Čia gyvena dailus būrelis 

lietuvių, ir nors jiems ga
na buvo laiko veikti ant 
tautiškos dirvos, bet mažai 
ką gali pasigirti, kad ką yra 
nuveikę. Tiesa, buvo vie
nas lietuviškas ' vakarėlis, 
susidedantis iš teatro, pra
kalbų ir deklemacijų, kurį 
buvo parengę L. U. K., bet 
tą praleidę, vėl viskas ap
rimo, lyginai po kokiai piu- 
tei. Girdėt yra daug no
rinčių mokytis teatrus lošti, 
bet matyt stoka pradėtoji}. 
Jaunimo čia yra užsilaikan
čio gerai, bet yra ir skurs
tančių, o ypač tokių, ką my
li iš pinigų lošti.

Darbai eina ne blogai ir 
lietuvių bedarbių čia negir
dėt.

Parapijos savo lietuviai 
čia neturi; kaip kas metai, 
taip ir šiemet šv. Petro ir 
Povylo Dr-ja ketina kunigą 
parsikviesti iš Rockford, Ill. 
išpažinties atlikti.

Praeitą rudenį- čia susi
tvėrė lietuviška kooperati- 
vinė draugija del intaisymo 
mėsos pardavyklos. Tam 
tikslui yra baigiamas, sta-

yti namas, gal but balam 
Ižio męnėsyĮ liej|iyiai ati- 
darys savo pardavyklą. TiK\ 
sunku yra įspėti, kokios bits 
iš to pasekmės.

Lietuviai čįą afyelnai už
silaiko neblogai, ,Įik kaip, 
kurie dar nęipetą papročio 
lankyti smukus; ;;-

De Kalbietis.

Stoneyburn, Scotland,
“Kataliko” skaitytojai 

gal patėmijo apie sudegini
mą Torbrax Mine. . -Tai pa
dare straikierių būrįs iš 
600 — 700 žmonių.
= Visa kaltė buvo suversta 
ant lietuvių, delei neteisin
go pranešimo anglų kores
pondento, buk tą gaisrą pa
darę lietuviai, bet pagalios 
tą klaidą atitaisė, kad kaltė 
ne lietuvių, bet visų strai
kierių. Iš tos priežasties 
buvo suareštuoti du lietu
viai ir 7 anglai ir nugabenti 
Glasgow’© kalėjimam Tuoj 
po tam padaryta buvo visur 
mitingai ir nutarta paliuo- 
suoti iš kalėjimo visus su
imtuosius.' Po užstatymui 
po 10 svarų už kiekvieną 
kaucijos, liko visi paleisti; 
straikieriai juos pasitiko su 
muzika ir pasveikinimais. 
Garbė už tai straikieriams, 
ką savo brolių neduoda kan
kinti.

Straikas 
savaitė ir 
milijonas 
straikuoja, 
jonai iš 
vargsta.

Rochester, N. Y/
Šių metų “Kataliko” No. 

11 man teko užtikti kores
pondenciją iš mus miesto. 
Rašyta kokio ten p. Jono 
Šunaus, kurioje neteisingai 
paduotas skaitlius gyvenan
čių čia lietuvių. Nekriti
kuojant kitų dalykų pami
nėtų toj korespondencijoj, 
aš tik noriu pataisyti tą, 
kas lytisi skaitliaus lietuvių. 
P-nas Jono sūnaus paduota 
abelnas skaitlius į 6000, o 
aš paduodu, kad šiame mie
ste gyvena gal dvigubai 
tįek lietuvių :

Velykinę tik išpažintį 
pernai yra atlikę arti 600 
asmenų. O kad daugu
mas lietuvių neina išpa
žinties, tai aišku, kad lietu
vių bus maždaug 1.200.

K. A. Orlovski.

Sheboygan, Wis.
22 d. vasario š. m. čia vėl 

liko sugrąžintas senasis kle
bonas kun. A. ' Balinskas, 
kurį vyskupas buvo perkė
lęs į Kenoshą. Parapijonįs 
dabar vėl džiaugiasi sulau
kę savo mylimą vadovą, ir 
kas sekmadienis vėl pri
sirenka pilnutėlė bažnyčia 
žmonių, kurie visakuo yra 
užganėdinti.

22 d. kovo čia susitvėrė 
“Šv. Cecilijos Giedorių 
draugi j a ’ ’, kuri darbuosis 
pakėlimui bažnytinio ir tau
tiško giedojimo' dr Tengs te
atrališkus perstatymus. 
Prie draugijos prisirašė 20 
asmenų — 9 vyrai ir 11 mo
terių, kuriuos mokys vieti
nis vargonininkas Juozas 
Kudirka.

Lai gyvuoja jaunutė virš- 
minėta draugijėlė! Lai 
skamba jos dainos ii* žais
lai tarp musų brolių lietu
vių! J. A.

East Arlington, Vt.
Darbai čia eina gerai ir iš 

kitur pribuvusiam darbas 
galima gauti. Lietuvių yra 
11 šeimynų ir apie 100 pa
vienių. Gyvena visi suti
kime. Liuosame nuo darbo 
laike skaito laikraščius ir 
knygas. Iš laikraščių pa
reina šie: “Katalikas”, 
“Lietuva”, “Saulė”, “Ke
leivis”, “Laisvė” ir kiti po 
kelis ekzempliorius. Lietu
viai daugiausia dirba kėdžių 
dirbtuvėse. Mokestis ne
vienoda — nuo $1.00 iki 
$1.50. Keli lietuviai yra 
dasidirbę iki $6.00. Oras, 
po didelių šalčių, jau atšilo.

13 d. kovo aplankė mus 
kunigas Jakaitis, .aprūpin
damas mus tikėjimiškais 
reikalais. Dabar visi links
mai laukia šventų Velykų.

A. Bandžiaviče.

Montello, Mass.
Kaip visur,/ taip ir čia 

darbai nekaip eina; Vieti
niai darbininkąi šiek tiek 
dirba, nors nepįlną laiką — 
4 — 5 dienas į savaitę. Čia 
daugiausia avalų (čevery- 
kų) dirbtuvės; yra ir kito
kių dirbtuvių, bet mažai ir 
silpnai dirba.

Vietinis parapijonas. 

S—io Furmonas, Rock
ford. — Jau net nusibodo ir 
Tamstai ir mums patiems 
rašinėti laikraštin apie 
Tamstų klebono skaitymus 
evangelijos lenkiškai. Tos 
rųšies korespondencijų dau
giau nedėsime laikraštin.

Vietinis parapijonas,
Montello. — Jei Tamsta ko
respondencijoje išvardini 
savo kleboną, malonėk po 
korespnodencija padėti tik
rą pavardę.

Policijos agentas susekė 
nakčia lovoje begulint ieš
komą plėšiką. Plėšikas pa
matęs ties lova agentą, iš
sitraukė revolverį ir ketu
riais šūviais aną ant vietos 
paguldė. Plėšikas taippat 
liko lengvai pašautas; Areš
tuotas ir nugabentas ligon- 
butin pasveiko. Per tar
dymus išpažino, kad nakčia 
jis lovoje buvo užpultas 
agento, bet manė, kad jį už
puolė kiti plėšikai ir nori 
nužudyti, taigi jis apsigin
damas ir šovė. Paskirta 
teismo diena ir pakviesta 
viso to atsitikimo liudinin
kai. Visi liudininkai sutik
imai išpažino, kad plėšikas 
agentą nužudęs. Išklausius 
liudininkus kalbėjo proku
ratorius ir paantrino apkal
tinimo akto žodžius.' Pas
kui atsiliepė apkaltinamojo 
apgynėjas ir tarp kitko 
karštai pradėjo:

...“Nesuprantu, kaip tai

žmogžudystę? Kaip tai bu
vo galima taip ciniškai ap
sukti katino uodegą? Ar 
mano klijentaš užpuolė ant 
nabašninko agento jo na
muose ir jo lovoj, kad jį 
ten nužudžius, arba priešin
gai, tasai agentas užpuolė 
ant mano klijento? Man 
rodosi, kad ir patsai ponas 
prokuratorius turės sutikti 
su manimi tame, kad mano 
klijentaš tą kritišką naktį 
neišsirengė pas nabašninką 
agentą, kad jį nužudžius, 
bet pasimeldęs maišiai sau 
atsigulė savo lovon.
- Kas ramiai eina gulti sa
vo lovon, kad miegojus, to 
negalima intarti, kad jis 
nakčia turėtų ką nors nu
žudyti. Ar gal mano kli- 
jentas pasiuntė pasiuntinį 
pas nabašninką agentą ir 
prašė, kad agentas jį aplan
kytų, ar gal agentą, kitokiuo 
budu pas save į namus pri
siviliojo, kad jį ten užpuo
lus ir nudėjus? Ne! Jis 
pats pas mano klijentą atė
jo, nes ten jis buvo šaukia
mas savo likimo ir jam ten 
žūti jau išanksto buvo skir- 
ta. Mano klijentaš buvo tik 
aklas teisdarybės įrankis ir 
išpildė, jei galiu taip išsi
reikšti, augštesnį prisaky
mą. Nes jei nabašninkas 
agentas tą naktį nebūtų pas 
mano klijentą nulindęs, bu
ll} buvęs ligšiol sveikas ir 
cielas, ir mano klijentaš ne
būtų sėdėjęs apskustųjų 
suole. O ko jis ten lindo? 
Ko jis nesėdėjo sau namie? 
Nes jam buvo skirta pra
žūti, kaipo kareiviui ant 
sargybos esančiam, ir ap
turėti puikias šermenis ir 
kitas m’alones. ' Mano kli- 
jentas tik jam tame prigel- 
bėjo ir už tai jis neturi but 
baudžiamas, bet priešingai!

O dabar klausiu ponų, ką 
mano klijentaš turėjo dary
ti atsiradęs tokiame padėji
me? Miegojo sau, kaip pas 
Viešpatį Dievą užpečkyj, 
kad tuo tarpu nakčia po 
langu išgirsta rėksmus ir 
trenksmą ir staiga kas tok
sai įpuola jo kambarin, 
puolasi į jo lovą, ima šau
dyti, kad tai ne koksai jo 
bičiuolis tuo laiku ir tokiuo 
budu jį aplanko, kad jį šir
dingai smaugiant pasveiki
nus. Taip bičiuoliai nepa
sielgia.

Ką turėjo apskustasis 
veikti? Ar jis turėjo už
puoliką prašyti sėsties? Ar 
turėjo jam pasiūlyti cigare- 
tą ir paklausti, koks lauke 
oras? Meldžiu atsirasti 
nors mintimis jo padėjime

gi patįs ponai, būdami to 
kiame padėjime, veiktumė
te? O ką veiktų mano kli- 
jento padėjime būdamas 
pats ponas prokuratorius' 
Ar turėtų tokį skardų bal
są kaip šiandie? Ne! Po
nas prokuratorius išsitrauk
tų iš po pagalvio revolverį 
ir šautų kelissyk į užpuoli
ką. Ir toksai pasielgimas 
butų išteisinamas, nes jam 
tas valia daryti. O jei tas 
leidžiama daryti prokurato
riui, tai turi but leidžiama 
ir mano klijentui, nes nak
čia kiekviena karvė — juo
da. •

Bet tai nėra žmogžudys
tė, mano ponai, tai nėra pik
tadarystė, gangreit, tai lei
džia daryti patįs įstatymai 
ir už tai nebaudžia. Prie
šingai! Mano klijentaš kri
tiškoj valandoj turėjo pil
ną protą ir, norėdamas ki
tus gyventojus, tame name 
gyvenančius, nuo plėšimo 
apsaugoti, turėjo šauti, nes 
manė, kad nabašninkas 
agentas yra tikrai plėšikas. 
Jis tai padarė, kad išgelbė
jus savą ir kitų dūšias. Ir 
geriausias ženklas, kad tai 
padarė! Už tai jam'turi but 
suteiktos dovanos. Kad jis 
nušovė nabašninką' agentą, 
tai visai niekis, kadangi pa- 
tamsyj negalėjo pažinti, kas 
jis do vienas. Viskam kal
tas pats nabašninkas agen
tas, kuris nakčia užpuolė 
apskustąjį, jį pefgazdino ir 
smaugė, o gal už tai jis ir 
sutiko sau bausmę. Bet aš 
nabašninko nenoriu teisti, o 
jus, ponai prisaikintojai, 
neteiskite apskustojo, nes 
jis yra nekaltas. Jis pats 
pagaliau taip sako. Pabai
giau.”

Prisaikintųjų suolas ap
skustąjį išteisino.

Birželio mėnesį čekų Pra
goję sušaukiamas antrasai 
visų slavių laikraštininkų 
suvažiavimas. Jau pasiža
dėję dalyvauti suvažiavime 
14-kos slavių tautų laikraš
tininkai; ligšiol tik. dar ne
prisirašė rusai, kurie, spė
jama, tame suvažiavime ne
dalyvausią.
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UMOJlUiS

11. K. Leono pop.
12. P. Julijaus pop.
13. S^ Hermenegildo k.
14. Nį 1 sav. po Velykų. Valerijono k.
15. .Pi Liudvikos lig. glob.
16. U. Kaliksto k.
17. S. Juozapo GI. A.

Redakcijos Patemijimai.
“Laisvės šalis”.

Suvienytose Valstijose vi
si žmonės “lygus” akyveiz- 
doje įstatymų, išėmus, žino
ma, į vargdienius darbinin
kus. Jei žmogus papildė 
kuomažiausį prasižengimą, 
tai jam be jokio atsakymo 
prisieina eiti kalėjiman. Jei 
turima pinigų, galima nu
samdyti advokatus, kurie už 
pinigus pasirengę sugriauti 
bile kokius įstatymus.

Žinomas Abe Ruef iš San 
Francisco, ingijęs milijo
nus politikos ir kyšių keliu, 
savame laike už suktybes 
buvo pasmerktas kalėjiman 
ir anan uždarytas. Andai 
jis iš kalėjimo išleistas ir 
jam jo prieteliai sutaisę iš
kilmingą puotą. Iš kalėji
mo paleistas, žinoma, už pi
nigus. Su pastaraisiais vis
kas galima atsiekti lengvai.

Nesenai taippat preziden
tas Taft susimylėjo ant mi
lijonieriaus Morse ir palei
do iš federalinio kalėjimo. 
Tasai kalinys pripažintas 
“mirtinai sergančiu” ir to
dėl išleistas. Tai ledų ka
ralius, žinomas ledų trusto 
viršininkas. Jis už sukty
bes buvo pasmerktas 16-kai 
metų kalėjiman. Išleistas 
iš kalėjimo pasirodė visai 
sveikas ir išvažiavo sau Eu
ropon ilsėtųs po sunkių die
nų kalėjime, kur išbuvo be
ne porą metų. Jis sugrįš 
Amerikon ir vėl visuomenę 
skriaus, pardavinėdamas le
dus.

Žmogus-gi paprastas, pa
vogęs šmočiuką ledo, arba 
plutą duonos, be abejonės 
bus pasiųstas kalėjiman ir 
apie tokį prezidentui Taf- 
tui nei galvon neateis, kad 
jį paliuosavus.

Tokia tai Amerikoje “ly
gybė”.

stija Georgia, gal but todėl, 
kad joje daug gyvena ni
gerių, tarp kurių esama 
daug analfabetų. Kad tuo 
tarpu valst. Kansas pasta
raisiais metais analfabetų 
skaitlius žymiai ėmė mažin- 
ties, taip kad dabar tenai 
nemokančių skaityti ir Tar
šyti regis rasis kokis 1 %.

Indomu dar tas, kad Su
vienytose Amerikos Valsti
jose pastaraisiais penkiais 
metais analfabetų nuošimtis 
greitai ėmė mažinties, ir jei 
taip seks ir toliau, Suvie
nytos Valstijos' pasirodys 
svietui be analfabetų.

* ' '' ; :

Michigan 
New Jersey 
Missouri 
Minnesota 
Connecticut 
California 
Texas 
Iowa 
Maryland 
Rhode Island 
Indiana 
Kentucky į 
New Mexico 
Nebraska 
New Hampshire 
Maine 
Kansas 
Colorado

Taigi per praeitus 10 me
tų katalikų skaitlius pasi
didino 4.038.812.

Tarp tų milijonų katali
kų darbuojasi 17.491 kuni
gų 13.939 bažnyčiose.

554.320 
502.000 
455.000 
447.280 
412.973 
399.500 
360.917 
261.625 
260.000
255.00 

227.695 
158.945 
140.573 
130,755 
126.034 
123.547 
121.000 
105.000

gub. 19 skyrių, Vilniaus 
gub. 18 skyrių, o Kuršo gub. 
4 skyriai. -Pereitais metais 
tuose visuose -įkyriuose bu
tą 32.965 4ariųwyrų ir mo
terių, nepilnamėčių-gi butą: 
2.864 bernaičių ir 3.929 mer
gaičių. Tarp žmonių išpla
tinta 11.828 knygų. Ineigų 
turėta 26.674 rub. 43 kap., 
o išeigų — 18.237 r. 61 kap.

Analfabetizmas Suvienytose 
Valstijose.

Analfabetizmas, ty. nemo
kėjimas skaityti ir rašyti 
Suvienytose Valstijose yra 
didesnis, negu kas turėtų 
manyti. Yra pa v. šalių, 
kurios visai neturi analfa
betų, kaip tai pav. Saksoni
ja. Paskui Saksoniją ant
rąją vietą užima regis Vo
kietija, kur nemokančių nei 
skaityti nei rašyti esama tik 
3 ant kiekvienų 10.000 gy
ventojų. Danijoj analfabe
tų yra 0,2%, arba vienas iš 
500 gyventojų. Anglijoj ir 
Irlandijoj analfabetų yra 
1%, arba iš šimto gyven
tojų tik vienas nemoka 
skaityti ir rašyti.

Kas link kitų šalių statis
tika paduoda indomius fak
tus. Taip pav. Rusijoj, Ser
bijoj, Rumunijoj ir Bulga
rijoj analfabetų priskaito- 
ma net 80%; Ispanijoj 
63%; Italijoj 48%; Vengri
joj 43%; Austrijoj 39%; pa
čioj Irlandijoj 21%; Holan- 
dijoj 10%; Škotijoj .7%; 
Šveicarijoj 21/y%; gi Suvie
nytose Valstijose, skaitant 
tik “baltveidžius” gyvento
jus, 8%.

Sulyg skaitliaus analfa
betų Suvienytose Valstijo
se aršiausiai persistato vai-.

Perdaug vyrų sviete — pa
sakė sufragistė.

Angliški laikraščiai rašo, 
kad Bostono, Mass, sufra- 
gistės esą susinešusios su 
Anglijos seserimis-sufragis- 
tėmis ir bendrai imsią kovo
ti prieš vyrus už savo- tei
ses. Jos sako, kad jei vy
rai joms nesuteiksią lygių 
teisių politikoje, tai jos ap
skelbsiančios “naminį ka
rą” visai vyrų giminei, ki
taip pasakius, vyrų lyčiai.

Dr. Elizabeth Shapleigh, 
kuri baigė universitetą Bos
tone, ir kuri nešus pagalbą 
vargšams darbininkams pa
starajame Lawrence strei
ke, taippat sakanti, kad tok
sai “naminis” karas išteisy- 
bės galįs turėti pasekmes.

“Jei moteriškė in gaus 
truputį daugiau valdžios, aš 
tikiu, kad galės lengvai in- 
galėti du vyriškiu. Per
daug yra vyrų sviete. Aš 
esu biologijos studentė ir 
turiu pripažinti, kad kova 
su vyrais neišvengtina. Mes 
turime jiems parodyti, kad 
jie nėra taip svarbus daik
tas sviete, kaip tai ‘jiems ro
dytųsi. Aš pati žinau dau
gybę vyrų, kurie nėra verti 
užimti vietas, kokias jie da
bar turi užėmę”.

Turime naują pranašę.
* * «

Dar apie vienuolį Macochą.
Petrakavo apygardos 

teisme pasibaigus Maco- 
cho bylai, leista jam pačiam 
kelis žodžius pasakyti. Tai
gi jis štai ką teisme tarp 
kitko pasakęs: “Aš buvau 
kunigu ir turėjau eiti tie
siu keliu, tečiau aš nukry
pau keliu į pragarą. Aš 
meldžiu savo tautos dova
noti man, kad aš padariau 
jai žaizdą širdyj, o jūsų, 
teisėjai, meldžiu paskirti 
man bausmę, bet taipogi ir 
pasigailėti manęs. To pra
šau jus Kristaus vardan”.

Bet Macocho ir vardas 
Rusijoje nūdien kaip Pu- 
riškevičiaus pagarsėjęs.

Šitai, kaip rašoma iš Lie
tuvos, Gardino gubernės 
vieno valsčiaus buvęs vir
šaitis pavadinęs kun. Go- 
rovskį Macochų. Už tai 
žemiečių viršininkas tą 
žmogelį nuteisęs 15 parų at
sėdėti. ' . -

Pasakojama, Macochas 
buvęs provokatoriumi-šni- 
pu.

Auksas Suvienytose 
Valstijose.

Suvienytų Valstijų Šiau
rinės Amerikos turtai 1880 
m. apskaityta vertės ant 
$43.000 000. 1909 metais
jie užaugo jau lig $107.000- 
000.000, o nūdien artinasi 
lig $150.000.000.000, kuriuos 
išdalinus lygia dalimi tarp 
gyventojų, kiekvienam tek
tų $1.500.

28.500 amerikoniškose 
bankose depozitų randasi 
$16.000.000.000. 1900 me
tais gyvavo apie 14.000 ban
kų, turinčių $7.000.000.000 
depozituose, taigi nuo to lai
ko depozitai pasidino 100%.

Taupamosiose bankose 
Suvienytose Valstijose yra 
daugiau nei $4.200.000.000 
depozituose. Tokiomis skait
linėmis negali pasigirti nei 
viena šalis.

Išteklius grynos aukso 
monetos . ~ 
stijose išneša 
$1.750.000.000, arba 
tiek, kiek Anglijoje, 
tur.

Išteklius sidabro 
nytose Valstijose 
$730.000.000, arba 
tiek kai kad bile 
viešpatystėj ant žemės.

Suvienytose Valstijose 
pinigų kasdieniniame varto
jime randasi $3.250.000.000.

*

* *
Knygų ir laikraščių paroda.

Vyriausioji spaudos valdy
ba kasmet rengia Peterbur
ge parodą knygų ir laikraš
čių, kasmet išėjusių Rusijo
je. Siilyg tos valdybos ap
garsintų žinių 1911 metais 
Rusijoje ir Lietuvoje ėję 24 
lietuviški laikraščiai, o lie
tuviškų knygų tais pačiais 
metais’išleista tik 79; Lie
tuviams ir to pakaktinai, jei 
atsimįsime, nuo kada jiems 
buvo leista viešai vartoti 
prigimtoji kalba Rusijoje. 
Užsieniuose lietuviai visgi į 
vienerius metus daug-dau- 
giau išleidžia knygų.

** ■ *
Lietuviai moksleiviai 

darbuojasi.
Nelabai senai įvykęs tre

čias Peterburgo lietuvių 
studentų gamtininkų pasi
kalbėjimas. Buvęs perskai
tytas referatas: “Delko 
Lietuvoj taip daug įvairių 
paukščių”.“ .Referatas bu
vęs gana ihdomus. Iš gin
čų pasirodę reikalinga smul
kiau ištirti Lietuvos paukš
ti ją. Nutarta šią vasarą 
patiems pasidarbuoti tame 
dalyke, ty. ištirinėti paukš
čius Lietuvoje.

, Suvienytose Vąl- 
maždaug 

dusyk 
ar ki-

Suvie- 
išnešąs 
dusyk 
kurioj

i * *
Katalikystė skaitlinėse.
Sulyg “Kennedy Official 

Catholic Directory 1912” 
Suvienytose Valstijose Ry
mo katalikių gyvena 15.015- 
569. Atskirose valstijose 
katalikių skaitlius sekančiai 
persistato:

New York
Massachusetts
Illinois
Ohio
Louisiana
Wisconsin

Mieste Milwaukee socijalis 
tams viešpatavimas pasi

baigė.
Mieste Milwaukee, Wis., 

kur šeimininkavo socija- 
listai, užpereitame utarnin- 
ke atsibuvo miesto valdinin
kų rinkimai. Rinkimai pa
sibaigė su didžiausiomis ne
palaimomis socij abstains. Į 
majorus balsų didžiuma iš
rinkta bepartijinis kandida
tas. Iš 33 tarybininkų (al- 
dermanų) socijalistai laimė
ję tik 11 vietų. Elektas 
majoras, dr. Bading, po rin
kimų apreiškęs, kad m. Mil
waukee išnaujo palikęs ame- 
rikoniniu miestu, kurio gy
ventojai amerikonine val
džia pasitiki. .

Kongresmanas Berger 
apreiškęs, kad iš to nepasi
sekimo' nereik nuliūsti so- 
eijąlistams, juo labiau, kad 
tame mieste esama, visgi 
daugiau gyventojų socijalis- 
tų, negu kitokių. "Pračju
jus porai metų, socijalistai 
vėl gausią viršų.
- š ‘ • *•J * #

2.778.076 
1.381.212 

: 1:447.400 
745.271 
583.600 
556.703

Įiietuvoje blaivybė plati-
! 7* tinasi. r
Lietuvoje jau. kelinti mė

tai gyvuoja Lietuvių Kata
likų Blaivybės Draugija. 
Draugijos skyriai daugiau
siai prasiplatinę Kauno gu
bernijoje. Šitoj gubernijoj 
esama 106 skyrių, Suvalkų

LIETUVIAMS REIKIA 
PILIETYSTBSPOPERI?

Lietuviai,-.--kiek tenka pa
tirti, vis dar mažai domos 
atkreipia į pilietystę Suvie
nytose Amerikos Valstijose. 
Esama net ir tokių, kurie 
šioj šalyj yra išbuvę po ke
liolikai metų, kurie nekuo- 
met jau gal ir nemano grįž
ti tėvynėn, o tečiau Ameri
koje neišsiima pilietystės 
poperių. Nekurie čionai, su
sikrauna nemažus turtus, o 
tečiau gyvena tarp svetim
taučių be jokios reikšmės. 
Tokiems žmonėms nerupi 
nei politika, nei visuomeni
niai darbai. Ot, taip sau 
gyvena ir gana. Neturi jo
kio supratimo apie šios ša
lies “ business ’ą”.

Toksai lietuvių apsilei
dimas ištikto pažymėtinas 
tuo, kad jų daugumas ne
skaito jokių laikraščių. Ne
žino kas dedasi sviete, ne
mato sau iš niekur 'pavo
jaus. Taigi toksai apsilei
dimas jokiuo keliu negali 
but išteisinamas. Reikia 
kadangi suprasti, ‘ jogei 
Amerikoj pilietystės pope- 
ros yra nelabai sunku gau
ti, nedaugTčšuoja ir tų po
perių išsiėminris nei vienam 
neat gabens“ kokių ten nelai
mių — k3l|> l£fti' gal mano. 
Pilietystė =nėHi . priešinga 
nei patrijcįįiži^|ii, nei kito
kiems žm 
ji žmogau^ belaisviu nepa
daro. Andpiol jį įsako 
mums išsi^advĮi caro ir jo 
despotizmu liepia mums bū
ti laisvais" sjęs šalies žmo
nėmis ir visuomet, ant kiek
vieno žingsnio- mums gva- 
rantuo j a visokią, nepali ečią- 
mybę, bile mes tik neper- 
žęngtumėm visuomenės 7pa=į 
rėdymo. ' KitaiM žodžiais 
sakant, pilietystė 
sižadėjimąš le gimtinio sa
vo krašto, b< t kraugeringos 
caro valdžios iŠ politinio 
atžvilgio. * Galima mylėti

□ausin aru s ir

tai at-

savo tėvynę Lietuvą ir gali
ma podraug būti kuogeriau- 
siuoju ir naudingiausiuoju 
šio krašto piliečiu. Tai‘ 
inums aiškiai paliudija kad- 
ir vokiečiai arba airiai. Tie 
žmonės, kokios šalies val
donais nebūtų, jiems visuo
met ant širdies guli gimti
nis kraštas, tėvynė, tauta. 
Panašiai elgiasi čekai ir 
daugumas kitų tautų. Ir 
lietuviai seka jų pėdomis. 
Tėvynės reikalams aukoja, 
prireikus nesigaili. Taigi 
pilietystė nėra priešinga pa- 
trijotizmui, nėra priešinga 
nei tikvbai. «/

Pilietystė padaro mus 
žmonėmis, pasitikinčiais 
savim, savo teisėmis ir tiks
lais. Ji suteikia mums ga
lę ir i n gal io j imą spręsti čio
nai netik apie savo likimą, 
bet ir apie kitų milijonų pi
liečių likimus. Su pilietyš- 
tės teisėmis mes čionai ga
lime taip nutaisyti santy
kius, kokie mums tik tegali 
but naudingi. Pilietystė — 
tai musų rankose galingas 
ginklas, kuriuo mes galime 
išsikovoti viską, ko tik 
mums reikia, kas tik reika
linga musų pragyvenimui. 
Taigi todėl ir reikia stebė- 
ties, kad lietuviai yra tame 
atvėjuje labai atšalę, be jo
kio rūpestingumo sulyg 
ateities

Amerikoj juk mes tiesiog 
atsigaivinome po dideliau- 
sių Sunkenybių, kokias vil- 
kome būdami Lietuvoje; 
musų gyvybė plečiasi. Mi
lijonus dolerių išleidome sa
voms bažnyčioms, parapiji
nėms mokykloms. Turime 
tautines pašalpos organiza
cijas ir kitas draugijas, ku
rias tūkstančiais skaitome. 
Turime jau lig 20 įvairių 
laikraščių, lietuviai vieilUr- 
kitur sulyg išgalės verčia
si pirklyba, bet tarp mus pi
liečių yra labai maža. Ir 
tegul pav. šios šalies vy
riausybė kokią gražią dieną 
sumanytų visus nepiliečius 
išvaryti iš Suvienytųjų Val
stijų. Eitumėm kuone visi 
nuleidę nosis, palikdami 
svetimtaučiams ir bažny
čias, ir mokyklas, ir viską. 
Tuomet aiškiai pasirodytų, 
kiek tarp musų randasi pi
liečių. Tai tik pavyzdis. 
Bet turime pasakyti, kad 
šioj šaly nepilietis žmogus 
yra be jokios, taip sakant, 
vertės, visų niekinamas, 
abelnai imant, pasak p. Roo- 
sevelto “negeistinas”. Juk 
jau ir nūdien nekuriose val
stijose ir miestuose nepilie- 
čiams draudžiama užsidėti 
bent kokias krautuves, pirk
ti farmas, vesti pramonę. O 
gal ateityj dar gali but ir 
aršiau.

Todėl mums pilietystė la
bai reikalinga. Juo dau
giau tarp mus bus piliečių, 
mums patiems bus geriau. 
Labiau gerbs mus ir svetim
taučiai. Ir patįs valdinin
kai turės retkarčiais nulenk
ti prieš mus galvas.
' ? Taigi stengkimės, kam 
yra galima ir leista, išsiimti 
pilietystėspope ras! Z.

VERGIJA TRIPOLYJ

Vergija Afrikoje vis dar 
tęsiasi ir juodukais vergais 
pirklyba musų dienomis ve
dama ne aršiau- — kaip se
niau. '- i :

(Vergija gyvuoja ir Tripo
ly j, kurios tarpininkais-pir- 
kliaiš-visais laikais buvo ir 
yra “laisvieji tyrynų su- 
nai” — arabai;

Arabai vergus pristato

arabai pagriebia iš jų sody
bų, be jokio atsižiūrėjimo 
išmušdami senuosius. Vi- 

’ sus jaunus ir tvirtus palie
ka, tikėdamiesi gauti už 
juos pelną.

Tų suimtų nigerių-nelais- 
vių likimas yra pasibaisėti
nas. Sukaustyti poromis ir 
pririšti prie arklių balnų, 
vargšai priversti spėti bė
gant arkliams šuolia; nepa- 
jėgėliai mušami be malo
nės lazdomis, ar kuo papuo
lė. Arabai priversti sku- 
binties, nes bijosi susitikti 
su baltaisiais, kurie visuo
met galėtų iš jų nelaisvius 
atimti ir paliuosuoti. Bet 
baltųjų žmonių sutikimas 
buna retenybė, o jei kuo
met ir pasitaiko tuos kani
balus — arabus sutikti, tai 
visgi su jais kovoti yra pa
vojus, kadangi jie leidžiasi 
ton kelionėn kuopomis, o 
baltieji didesniu skaitliumi 
nevaikščioja, kaip tik keli. 
Europos viešpatystės tuo 
tarpu taja pirklyba mažai 
rūpinasi ir apie anos pa
naikinimą neaušina sau gal
vų. Tatai arabai senoviš
kai vergais ir pirkliauja.

Esama taippat nigerių gi
minių nuožmesnių ir drąses
nių už kitas, kurios pačios 
iš kitų giminių nigeriuš 
sugriebia ir juos paveda 
arabams, ty. pristato į pas
kirtas vietas, kur juos par
duoda gana pigiai. Esama 
dar ir Tokių laukinių nige
rių, kurie arabams parduo
da netik iš savo tarpo su
griebtus nigeriukus, bet dar 
ir savo locnus vaikus. Su
augusio žmogaus kaina to
kioj arabų turgavietėj esti 
visokeriopa. Mokama rie
šutais, vadinamais “kola”, 
tūkstantis riešutų už vieną 
žmogų,, o kartkartėmis deg
tinės aukaras arba sena šau
dykle. Bernaitis lėšuojh 
40, mergaitė 80 frankų, mo
teris vidutinio amžiaus 70 
frankų, o senas moteris tan_ 
kiai arabams veltui atiduo
da, kaipo “magaryčias”. 
Arabai-gi tuos savo nelais
vius parduodami apturi 
milžinišką pelną, siekiantį 
kartais net 80 nuošimčių. 
Taigi jie mažai rūpinasi 
apie tuos, kurie numiršta 
kelionėje delei blogo apsi
ėjimo su anais. Juk . kam 
anais rupinties, uždarbio už 
likusius ir taip bus pakak
tinai. — Jauni bernaičiai- 
vergai, kurie skiriami tur
kų haremuose už sargus, 
esti chirurgų operuojami, 
prašalinama iš jų lytiškas 
gabumas. Delei tos opera
cijos daugumas tokių ver
gų žųsta po chirurgo peiliu, 
o pasveikusieji paskui la
bai branginami. Susirgu
sius karštlige arabai ligi ka
klui įkasa į smiltis tyrynuo- 
se, kadangi smiltys gilumoj 
yra drėgnos ir šviežios. 
Šimtai tūkstančių juodi; 
vergų kaip Tripoly j, taip 
Morokke užlaikoma;, jie pri
versti arabams . ant oazų 
dirbti sunkiausius darbus, 
nuo kokių visuomet pasi- 
purtintų “laisvieji tyrynų 
sunai” — arabai.

Gabenimas vergų į kitas 
šalis yra užginta, Lėčiau 
arabai labai gražiai moka 
tos kontrolės išsisukti. Ver
gus užkala j dideles medi
nės skrynias, arba sukemša 
į, maišus, kuriuos paskui 
kupriais gabena. Retkar
čiais inuitįnyčių valdininkai 
užuot prekių tuose maišuo
se suranda nigeriukus. Per 
juras gabenti taippat užka
lami | skrynias, bet šiame 
atsitikime tas jau daroma
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vininkai paperkami, kadan
gi užkaltuosius slaptu budu 
prisieina visą kelionę val
gydinti. Ir taip tankiai 
nugabenama laimingai pa- 
skirton vieton.

Toji pirklyba tęsiasi ir 
vystosi beveik be jokių 
kliūčių, o “civilizuotos” 
Europos viešpatystės žiuri 
pro pirštus į tą pasibaisėti
ną darbą, kadangi ne todėl 
užgriebė jos Afrikos plotus, 
kad ten nešus kultūrą ir 
šviesą tarp juodukų, ir juos 
laikius savo globoje, bet to
dėl, idant pasinaudojus na
tūraliniais Afrikos turtais.

MĮSLIAL

Lydeka nėrė, visą .girią 
pakėlė. Audimas.

Ateina ponaitis su raudo
na mandieraite, uždarykit 
vištas, aš šunų nebijau.

Sliekas.
Keturios pušės, liemeni

mis mušės, viduryj kanka-? 
lėlis. Lopšyj vaikas.

Pana pirtyj, panos kasos 
lauke. Morka.

Surazgytas, sumazgytas, 
eina keliu baubdamas.

Bubnas.
Juodas kalpokas, vyno 

smokas, akmeninė širdis.
Vyšnia.

Nuėjau į mišką be kirvio, 
be peilių; pasidariau dvi 
geldeles ir katilui dugną.

Ąžuolo giliukas.
Kaip jaunas buvau, auk

so krasėj sėdėjau, kaip pa
senau, šuo kaulo negraužiay

Senas puodas.

sias 
viai 
se.

Plėšiko mintis-.
Žiema — tai prasčiau- 
laikas, nes visi praei- 
laiko rankas kįšenįuo-

Savitai.
Moteriškė: — Vakar man 

teko pasisverti. Sveriu 136 
svarus.

Mėsininkas: — Ar su 
kaulais, ar be kaulų?

Suramino.
— Įsidėmėk sau, susipy

kau su pačia ir dabar negy
venu su ana...

— Tai niekis, nusiramink, 
nes ir aš taippat su pačia 
negyvenu.

— Kaip tai, ar gal persi- 
skyrei?

— Ne, tik dar — neapsi- 
vedžiau.

Pas direktorių.
— Ponas direktoriau, 

tamsta mus taip baisiai iš
naudoki — kalbėjo jauna 
aktorė į teatro vedėją. —- 
Pripažįsi tamsta, kad su mė
nesine mokestimi 50 dolerių 
negalima nutukti.

— Mano poni, aš į roles, 
kokias tamsta loši,- nutuku
sių moterių nereikalauju.

NAUJI RAŠTAI.

Vidunas. Numanė. Vien- 
veiksme komedija. Išlei
do “Rūta”. Tilžėje, 1911 
m. • Pp. 30.

Dr. M. Harvey. Paslap
tis pasisekimo gyvenime. 
Patarimai jaunuomenei ir 
suaugusiems. yJono. Rinke
vičiaus iy Ad. Vėgėlės išlėi- 
dįiųast. Vilnius, 1912. m.

Turkijai. Jaunus nigeriušIšu'laivo savininko žinia, j

Kaip įgyti pinigus ir tur
tą. Bitėnai, 1906 m. Spau
da ir kaštai M. Jankaus.
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Ir yra

BADAS RUSIJOJE

Miesto Rock Island rotuše, kur butą susimų,

PRISIKĖLIMAS

minioje draugo Pet

tarpu suolas tus

RAULAS PASIMATĘ §U SAVO VIKTUTĖ

JĮjSiu

SVEIKI, SULAUKĘ ŠV. 
VELYKŲ.

Gamta iš miego prisikėlė!
Žiemos sutirpo jau ledai, 
Upeliai ritasi linksmai, 

Pragydo veversėliai mieli,
Žaliuoti pradeda lanka —
Spėka saulutės ne menka!

Gamta iš miego prisikėlė...

<73vo ant visa
dos Viktutė,

Viktutę nrj. 
|tu irturju

Rusijos nekurtas guberni
jas ištiko vėl bado nelaimė. 
Seniau tenai taip gyvento
jų badmiris siauzdavo, bet 
visgi dar ne taip labai ir 
plačiai kaip nūdien. O juk 
dar pavasario pradžia, o kur 
vasara. Tuo tarpu badau
ja arti 40 milijonų gyvento
jų! Tiek žmonių neturi ką. 
pavalgyti tokioj turtingoj 
viešpatystėj! Badumi ap
imta visas Pavolgis, Uralo 
kloniai ir kelios provincijos 
Siberijoje.

Badas ant fų visų plotų 
prasidėjo dar pernai, pasi
baigus piutei. Kol gyven
tojai menkai užderėjusius 
javus valė, daę šiek tiek ir 
maitintis , galelį, Pasibai
gus javų valymui,' pasibai
gė valgis ir prasidėjo badas. 
Valdžia gi, kurios priešakyj 
stovi autokratas caras, iš- 
pradžių to gyventojų bado 
nenorėjo atjausti ir netik 
valdžia pati tam faktui ne
užbėgo, kad nelaimingiems 
gyventojams pasiskubinti 
pagalbon, bet dar kuoaš- 
triausiai uždraudė privati
niu keliu gyventojams or- 
ganizuoties ir - nešti tiems 
skurdžiams pagalbą. Dar 
lapkrityj ministerių pirmi
ninkas Kokovcev, apkal
bant durnoje bado klausimą, 
užgynė, kad kur toksai ba
das turėtų siausti ir tvirti
no, kad jei kur ir butą men
kesnių neužderėjimų, tai pa
kaksią mažos pašalpos, ko
kią valdžia visuomet tega
linti suteikti ir be durnos 
“tuščių” alasavimų. To- 
kiuo tai budu Rusijos vy
riausybė rūpinasi savo gy
ventojais ir jų likimu. Kas 
jai galvoj, by tik ji pati so
ti ir tų pačių badaujančių 
prakaitu šiltai aprūpinta.

Šveicarijoje Zurich kanto
no (valstijos) taryba nutarė 
dauguma balsų, kad kan
tono mokyklų mokytojos 
butų netekėjusios; ištekėju
sios turinčios tuojaus atsis
tatydinti.

Varpai sudundo, sudrebėjo!
Prisikėlimą jų garsai
Galingi skelbia mums liuosai,

Toli jie plaukia sparnais vėjo
Per kaimus, per melsvus miškus
Ir laimina lankas, laukus...

— Nu, nu?! — žingeidžiai 
teiravosi ūkininkai.

— Matysite... Šiuo tarpu 
tiek pasakysiu, kad tenai 
Amerikoj kitas ant trijų de
šimtinių didesnis ponas, 
kaip čionai ant trijų vala-

Varpai plačiai Prisikėlimą
Mums skelbia Meilės ir Tiesos!...
Bet... silpnas kenčia nuolatos,

Ė tvirtas tveria prispaudimą...
Bet, nenustokime vilties,
Nes skelbia nu žmonėms išties '' 

Varpai plačiai Prisikėlimą! J. Mikuckis

Iš Čenstakavo praneša, 
kad kambarys, kui’ gyvenęs 
Damazas Macochas būda
mas vienuoliu, vienuolyno 
viršininko įsakymu esąs 
užmūrytas; ten, kur buvu
sios įeinamosios durys, esąs 
nupaišytas kryžius, kad am
žinai liudytų apie baisų pra
sikaltimą. Pačiame-gi vie- 
nuolyne nesenai policija da
rius kratą; ieškojo ten ko
kio šv. Tėvo rašto, bet nie
ko neradus.

Simas,. 
Biw 
.vikrute.

meųims užsiimti badaujan- 
čių gelbėjimu — draudžia. 
Retkarčiais pasitaiko, kad 
pavietų viršininkai valdiš
kuoju keliu prašo pagalbos 
pas gubernatorius. Tai gu
bernatoriai tankiausiai 
tuos prašymus netik atme
ta, bet dar persergsti pavie
tų viršininkus, idant jie tais 
savo nuolatiniais prašymais 
nesukurstytų gyventojų 
prieš valdžią.

Ot, ir gyvenk žmogus po 
tokios valdžios letena!

neduos daugiau 
šypsodamas kaimietis.

— Žemė bloga! — atkar
tojo Petras. — Bloga kaip 
kam! Eik, brolau!... Ma
tysim. Jaigu Dievas duos, 
aš parodysiu koki ji bloga. 
Visą tą laiką po farmas dir
bau, truputį prablaškiau 
nuo akių miglą!

Iš Kievo kalėjimo paleis
ta garsus Kuliabko, užsta
čius jam 8.000 rublių paran
kos. Kuliabko skundžiasis, 
kad jį kalėjime labai aštriai 
laikę ir kad dabar neturįs iš 
ko gyventi.

CBaidjKis.arne.betl 
mano jrvčtos jim 
m®

Rautas lai su karve' ūžia, 
o aS traukiu pasYiktuz 
t ra,-tra-tra-ta-t a-tata

Subruzdo visi. Šioks- 
toks ryšelis su šventinamais 
dalykais grobstė ir vienas 
prięš kitą nešinosi, užeina
moji vieta, tuštėjo...

— Neužmiršk musų per 
Velykas! — atsisveikindami 
su Petru kalbėjo kaimynai. 
Pasilik po visam, parveši- 
me pas save! —

— Na ne; mes neduosim! 
— tvirtino kiti.

—: Ačiū, aciu! atsakinėjo 
Petras, linksėdamas galvą į 
visas šalis. Varpas mišpa
rai gaudė... gaudė.;.

apdėjo visokiais žaislais, 
knygomis, o ponaitis vien 
savo ir savoji parveskit: 
Petruką, tai įgysiu ne — tai 
mirsiu! Poniainbaisiai tai 
netinka;- vm lisupykusi, 
betgi siunčiai inane pas jus: 
eik, atvesk!.«; -Gilto nebus!

Atsiminė Petras tą dieną, 
kada abu su ponaičiu gra
žias knygas sklaidė, o jis 
pasakojo, rodydamas pieši
nėlius, kas tai per žvėrįs, 
kas tai per paukščiai, kur 
jie gyvena, kuo minta. Apie 
visokius gyvulius, paukš
čius, pleštakęs v vabalus, net. 
apie varnas ir skruzdės, apie 
jų gudrumą ir darbštumą.

(Pabaiga bus).

f Viktutė parvažia
vo pas tave Simai, 
bet neradus tavęs, 

kaip ąs sutiksiįitavej 
Simai,kati pasakyčiau, Js 

i jog JI nori greitu lai2ž|i 
lKu tave mrtiti

mišparus pasibaigė, 
pamokslas, “verkit aniuo- 
lai” pragarsėjo sumišęs su 
minios verksmu, o raudona
sis suolas buvo tuščias, tuš
čias...

Verkė ir Petras: kažikąs 
širdį gnaibė...

— Vargšas! rasit, serga 
kaip tada...

Tartimi girdi Petras ga
lionuotą liokajų pasakojant:

Teisme.
— Tik dar antrą dieną po 

šliubui tamsta savo pačią 
taip apdaužei?

— Ponas teisly, aš buvau 
pasigėręs... L--------------------

Buvo didžiosios subatos 
pavakarys.

Visų sutvėrimų meiliai 
laukiamas pavasaris nepa
prastai anksti atėjo, duos- 
niai skleizdamas savo atneš
tus turtus.

Budo žemė matulė iš žie
mos poilsio: žemės saujelė
je, vandens lašelyje, kiekvie
name menkiausiame šapely
je budo, ryško gyvenimas, 
nauja pajėga ir viltis.

J auni, pribrendę sakais 
pumpurai dengė medžių ša
kas; paupiais dabinosi jieva 
savo baltomis kekėmis^ 
gluosniai ir žilvičiai saulės 
šiltuose spinduliuose pureno 
savo pilkus, blizgančius avi
niukus, lenkdamies prie vik-1 
riai bėgančių patvinusių 
upelių vandenų, lyg -gaši 
mergina žiurėjo į vandens 
veidrodį, tartum savim ne
atsidžiaugdami.

Visur buvo gražu, links
ma, tartum visas pasaulis 
ruošėsi prie iškilmios šven
tės, didžiojo viešaus atsikė
limo. Ežėmis, per žaliuo
jančius laukus, takais ir di
džiuoju vieškeliu skubinas 
margas svietelis į mišparus, 
skubinasi gražiausiais rū
bais pasipuošę, nes per Ve
lykas nėra iškilmesnės ir 
gražesnės šventės.

Šioks-toks nešėsi ryšelį, 
ėmės žiupsnį druskos kiau
šinių porą, duonos kepalėlį, 
daugiau kaip turtas leido.

Ryšelių turinys nevieno
das buvo, užtai upas visų 
vienodas: veidai buvo links
mi, matomai, ir žmonių sie
lose prašvito pavasario die
na...

Miesčiuko užeinamos vie
tos buvo pilnos žmonių, pa
prastai basi ėję tenai ko
jas avės, o audamies šneku
čiavo, laukdami, kol'varpų 
balsai pašauks bažnyčion.

Į vieną tokią vietą inėjo 
nematytas žmogus, katali
kiškai susirinkusius pasvei
kinęs, atsisėdo kampe.

Atsisėdo, į žmones žiurė
jo, kartais šyptelėjo, bet 
nieko nesakė.

Jie tip-pat, ką dirbę ką 
ne, vis žvilgsi į keleivį ir sa
vo tarpe šnibždėties ėmė:— 
ot tas ir tas kas kitas, tik 
Lūžių Petras!

— Butų kaip ir jis, tik, 
žiūrėk, paausiai žili, tarė 
pypkuodamas vienas iš ūki
ninkų.

— A jau, tėvai, — atsa
kė žmona, — ar mažai ir 
tau pražilo. Atsimink, jo- 
gei judu vienmečiai.

Ūkininkas vėl į keleivį 
žvilgt, ir jis žvilgt; juokties 
ėmė:

Inėjus bažnyčion, Petro 
akįs pirmiausiai susilaikė 
ant iškelnaus suolo, apmuš
to raudona gelumbe dešinėj 
pusėj altoriaus. Tenai vi
sados susėzdavo dvaro poni
ja ir “jis”, mažas ponaitis, 
ir tuoj lyg įsėdęs ieškodavo 
akimis 
rako...

Šiuo 
čias...

Jau

— Kodėl?. — paklausė 
kaimiečiai. — Tur-but. žemė 
geresnė ?

— Ne, broliai, tik galvos 
geresnės! Pas mus štai, 
jaigu yra prie ūkininko tre- 
jatas sūnų, tėvai šiaip ski
ria: gabiausis kunigu, ant
ras matysim, šis nevykęs, 
lai lieka žemės dirbti. Pas 
dvarhiinlžug ue kitaip: seka
si mokslas, na tai tiek ir 
bematysi jį, išvaro — prasi- 
laidokauja; et, ką darysi... 
bus gaspadorius 
gaspadoriai!...

O ten mokosi ūkininkauti, 
skaito knygas, kaip reikia 
ūkis vesti, laikraščiai tam 
tikri yra. Todėl žemė de
šimteriopai dera, ne taip, 
kaip pas mus.

Valandą tylėjo visi. Pet
ras pirmas prabilo:

— Sakykit man, ar gi taip 
daug butų dvaro skolų, kad 
jau žemę prisieina skaldyti? 
Tai man pataikė į širdį! 
man jo gaila!

Rasit dar ilgai butų šne
kėjęsi sodiečiai, jei ne stai
gu nebūtų suskambėję var-

fion.Kaij 
urfaiP b 
J?j Si U.

— Jau, matomai, nebepa- 
lsislėpsiu! — sušuko links
mai, keldamos nuo kėdės 
keleivis: — tas pats, kaip 
matote! Ot, maniau sau, 
rasit bus užmiršę visi!

Ir ėmė sveikinties, o mo
terėlės tuo tarpu ir anties 
užmiršo: viena koja apau
ta, antra basa su pančeka 
rankoje stovėjo, vien apsi
ašarojusi žiūrėdama. Žino
ma, vieno sodžiaus žmogus 
tai lyg giminė t...

Pasisveikinęs su visais, 
naujienų keleivis ėmė klau- 
sties: kaip tas, kaip šis gy
vena, ir kalba ant kiemo at
sidūrė. ..

— O, ir ten didelės at
mainos: senasis, mirė ir se
noji ponia mirė, jaunasis 
gyvena — papasakojo so
diečiai.

— Rišardas?... Žinau — 
| pertraukė keleivis, ir jo 
rimtą veidą pašvietė meilus 
šyptelėjimas.

— Kaip klojasi?
— Negudriai, — pamojęs 

ranka tarė kaimietis. Žmo
na mirė, ir šiaip, kaip žmo
nės šneka, skolose pasken
dęs. Bet kas mums? Kam 
niežti, lai kasosi! Pasakyk 
verčiau, kaip čia atsiradai?

Keleivis tylėjo valandėlę, 
matomai pono vargai užga
vo jo širdį, bet veikiai atsi- 
godęs atsakė: ■

— Kaip?... Ot, žinoma, 
šiek-tiek žvangančiųjų susi
rinkau, ilgesys širdį ėmė 
spausti: namai pragarai, be 
namų negerai, o čia kasdien 
ir paausiais didžiau kipšas 
kratinį krato. Manau sau: 
nepirksi, brolau, su mirtim. 
Šiaip-taip, šiaip-taip — su- 
sigaląs savo dalgelį ir atsi- 
tirįs nelaukiama nevidone. 
Čiakš, čiakš!—žiūrėk ir pri
sieis svetimoj Šalyj kaulus 
pakratyti! Tapo sunku to
kia godelė godoti! Brukš, 
susiglemžiau skarmalus, di- 
ki-diki į laivą, pukšt-pukšt, 
ir esmi tarp savųjų: sykiu 
užgiedosiu! Alleliuja!

— Gerai ir darai! — pri
tarė daugelis balsų. Kad ir 
labai gardus butų svetur py- 

. ragai, o saviškė ir juoda 
: duonelė gardesnė!... Klau

syk, Petrai, kaip tik laiku 
parvažiavai: ponas Padžius- 

. nę parduoda. Jaigu bus 

. kiek sulyg kišenės...
— Kiek prašo?
— Pusantro tūkstančio. 

Sako žemė menka... niekas 
pridūrė

Tikrų žinių apie bado ne
laimes negalima sužinoti iš 
Rusijos laikraštijos, vy
riausybė kadangi laikraš
čiams kuoaštriausiai užgina 
rašyti įvairias smulkmenas 
iš badu apsiaustų provinci
jų. Delei to laikraščiuose 
paduodama labai trumpos 
žinutės apie bado stovį ir 
sunku patirti, kaip ištikrų. 
jų ten viskas klojasi. Te- 
čiau ir iš tų trumpų prane
šimų galima pačiam išsi
dirbti supratimas, kas tose 
provincijose veikiasi ir kaip 
valdžia mėgina gelbėti ne
laiminguosius.

Paduosime nors kelias 
smulkmenas.

Samaros gubernijoj, Pio
tro vkos sodžiuje, iš 500 šei
mynų pirm kelių savaičių 
tik 5 šeimynos turėjo savo 
locnus miltus. Viso so
džiaus galvijai jau senai už- 

laimės ir meilės. įmušti ir suvalgyti. Val
džios ir žemietijos įsteigtos 
virtuvės gali išmaitinti tik 
vieną šeštą dalį badaujan
čių. Beveik visuose so
džiuose pradėjo siausti 
škorbutas ir šiltinė. Nuo 
pastarosios daug gyventojų 
miršta. Mirtingumas tarp 
vaikų lig 5 metų siekia 80 
nuošimčių, ty. iš šimto su
sirgusių miršta 80. Tie vai
kai kadangi maitinami ne 
pienu ir duona, bet kokia 
tai sriuba iš sudžiuvusių žo
lių šaknelių; į tas šakneles 
verdant pridedama truputis 
aršiausios rųšies miltų, arba 
stambiai sumaltų medžių 
žievių...

Nusiminę valstiečiai už 
menkas kainas pardavinėja 
savo žemes, by tik už aptu
rėtus pinigus butų galima 
pramaitinti savas šeimynas. 
Delei to ir žemė labai atpi
go, nėra kam anos pirkti. 
Dešimtinė žemės seniau lė- 
šavo 150 ir 200 rublių, o da
bar parduodama po 15 ir 20 
rublių. Tą žemę iš badau
jančių valstiečių supirkinė
ja spekuliantai, kurie, žino
ma, paskui tikisi už aną pa
imti milžiniškus pinigus.

Simbirsko ir Saratovo gu
bernijose badas dar smar
kiau siaučia. Sulyg žemie
tijų gydytojų pranešimų so
džiuose sunku rasti namai, 
kuriuose nebūtų ligonių, 
įvairiomis ligomis sergan
čių. Gyventoji) mirtingu
mas siekia 90 nuošimčių.

Kitur ir gi pasibaisėtinas 
badas smaugia gyventojus.

O ką valdžia veikia to 
viso akyveizdoj ? Beveik 
nieko. Retkarčiais kadir 
paskiria tam tikslui kelis 
šimtus tūkstančių, tai kol 
tie pinigai pasiekia badau
jančius, valdininkai suvagia 
ir skurdžiams palieka vostik 
keli rubliai, o tankiausiai— 
nieko. Gi privatiškiems as-
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KATALIKAS

one

Spaudos SkyriusKataliko

Šita mašina drukuoti didesnius darbus.

ILLINOIS

DR. T. ZELL.

Kontraktorius.

(Tąsa)

Dr. G. M. Glaser

tame aš galėjau įsitikinti

(Toliaus bus)

ST. ANUCAUSKIS, 
Karpenderis

Drukoriškų darbų statymui 
mašina, Model 8.

JONAS M. TANANEVIC1IA, ChicaŽo53 South Morga" Slree‘

Mašina laikraščio statymui, 
Model 5

“Kataliko” spaustuve yra įrengta sulyg naujausios metodos—naujausio išradimo ir brangiausios mašinos, kaip tai: “Linotype Machine”, kurios vartojamos prie statymo raidžių 
ir drukuojama mašina “Whitlock”, kuri spaudina didumo 27x40 visokius didesnius darbus, Mes atliekame visokius spaudos darbus. <]J Draugijoms konstitucijas, kvitarijušus, 
tikietus baliams ir perstatymams, vizitines korčiukes, antgalvius ant laiškų ir konvertų, užkvietimus veselijon, plekatus ir visokius kitokius drukoriškns darbus. Visokį darbų 
atliekame greitai, pigiai ir techniškai, todėl kad musų spaustuve yra įrengta pagal naujausią ir geriausią metodą. Draugijos, reikalaudamos atspausti konstitucijas, kitokius dru- 
kus, kreipkitės prie mus, o gausite gražų technišką darbą už prieinamą kainą. <J Norėdami sužinoti kiek kaštuos atspaudimas jūsų konstitucijos, prisiųskite mums savo senąją 
konstituciją, parašydami, kiek egzempliorių norite spausti ir kokjais 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 prisiųskite kopiją, poperos prabą ir mierą, kokio didumo, kad mes galėtume kaštus ap
skaityti. <5 Rašant mums visados reikia adresuoti šitaip: 1

4012 
State Street 
Tel.Oakland 1441

SKYRIUS XI.
Nuosavybės jausmas pas gyvulius.

Reikia pasakyti, kad kultūrinių žmonių suopročiai 
apie nuosavybę ir valdymą su šitais išvadais nieko ben
dra neturi. Kiekvienoje civilizuotoje valstijoje savitar
piniai žmonių prietikiai toki painus, kad vieno nuosa
vybės suopročio juristui visai neužtenka; net nuosavy
bės ir valdymo suopročių dar negana. Sakysime štai 
kad kas nešioja laikrodėlį jo gautą kaipo pavidalą, pa
skolintą, ar pavogtą. Aišku, kad nežiūrint į išlaukinį 
šitij. atsitikimų panašumą, įstatymas padaro čia teisi
nius skirtumus. Nežiūrint į šituos skirtumus, galima 
kalbėti apie nuosavybės jausmą pas gyvulius, supran
tama tokioje prasmėje, kad ačių jam gyvulys numano, 
ar greičiaus jaučia, kad tam tikrps daiktas priklauso 
išimtinai jam. Tokiais daiktais dažniausiai būva: 1) 
buvimo vieta, vadinas, urvai, tankinė, lizdas, ir tt.; 2) 
grobinys; ir 3) pas daugelį gyvūnų tam tikra sritis, ant 
kurios jie stato išimtinius reikalavimus. Reikia taipgi 
paminėti įrankiai pas sugautus gyvulius. Apie pasku
tinį labai teisingai pastebi Darwiuas; “Zoologiniame 
darže viena beždžionė, turėdama menkus dantis, nau
dojosi akmeniu riešutų skaldymui ir sargai pasakojo 
man, kad ji pasinaudojus akmenį slėpdavo į šiaudus ir 
neleido kitoms beždžionėms prie jo prieiti. Taigi čia 
turime nuosavybės suoprotį, bet šitą suoprotį turi alei- 
vienas šuo sulyg savo kaulo ir didelė dalis, ar net visi 
paukščiai sulyg savo lizdų.” Taippat naminiai gyvuliai 
turi daiktus, kurie yra jų specialiniams tikslams ir pas 
šunis, pav., galima aiškiai pastebėti, kaip gerai jie su
pranta, kad, pav., gagančius, priklauso išimtinai jam. 
Visiems žinomas tas dalykas, kad šuo puikiai moka at
skirti savo šeimininko daiktus nuo svetimų, ir del šito 
sugebumo jis yra tokiu branginamu sargu. Kaip daž
nai net geri šunes pavirsta į piktus, jei tik kas paliečia 
jų šeimininko nuosavybę, 
po vieno nedidelio miesčiuko viešbučio langais, kuriame 
,aš tūlą laiką gyvenau. Tame viešbuty ypatingai mėg
davo apsistoti aplinkiniai dvarininkai. Vienas šitų 
vienvalinių svečių turėjo pakinkomoji šuni. su kuriuo

Buda rojų visokius namus, marinius 
ir medinius, atlieku darbą greitai, 
stipriai, gražiai ir pigiai. Kreipkitės 
pas savąjį po numeriu

4559 S. Hermitage Ave., 
Chicago, Illinois.

ypatingai susigerino viešbučio tarnas, duodamas jam 
tolydžio kaulus. Kartą Fricui — taip vadino tarną — 
prisiėjo kažin kas išimti iš vežimo šeimininkui. Nieko 
bloga nemanydamas jis pakėlė uždangalą, kaip štai šuo 
kramst ir smagiai inkando jam ranką. Kad šuo kando 
neapsirikoms, tai buvo aišku iš to, jog jis nesiliovė pik
tai lojęs ant savo buvusio draugo ir po inkandimui. Ta
rytum jis darbu norėjo parodyti teisingumą visiems ži
nomos tiesos, kuri sako: kaip veik dalykas prieina prie 
nuosovybės, tai musų daugyba baigiasi. Perti taipgi 
atkreipia atidžią į teisės pajautimą pas šunį ir sako: 
svetimame name šuo užsilaiko tyliai ir lėtai ir nuken
čia nuo to namo šunies daug to, ko gatvėje jis niekuo
met nepakęstų. Darvinas visai teisingai sako, kad 
paukščiai turi nuosavybės pajautimą sulyg savo lizdų. 
Šitą tvirtinimą drąsiai galima išplėsti ant visų augščiau 
organizuotų gyvūnų, kuriems prisieina sau ola kasti. 
Pas paukščius šitos pastangos įsitaisymui tinkamo, — 
aš sakyčiau, naminio židinio, ■— visiems yra žinomos. 
Delei šito pas juos, kaip ir pas žmones, yra vedama ne
paliaujama kova už apvaldymą geresniu lizdu, saulė- 
čiausia vieta. Prie to dar renkanties lizdą žymią rolę 
vaidina visa eilė visokių aplinkybių. Taip štai, pavojus 
nuo žmogaus ir kitų priešų ne visiems įvairiose vietose 
esantiems lizdams vienokis. Taippat ir apsigynimas 
nuo lietaus ii’ kitų gaivalinių apsireiškimų nevisur gali 
būti vienokis. Kad paukščiai gerai supranta tokią skir
tumų buvimą, tai matyt iš to, kad tarp įvairių atmainų 
paukščių neretai atsitinka kuosmarki ausiai, kova. Pas 
Brėmą mes randame šitokį aprašymą: “Ties žemuti
niu mano dirbamojo kabineto langu yra špokinė, kuri 
del savo patogaus padėjimo visuomet yrą. užimta špo
kais ar žvirbliais, vasarą gi ir kregždėmis. ;'SuJyg žvirb
liais, tai špokai visuomet išeina pergalėtojaįs, bet netaip 
yra jų kovoje su kregždėmis. Jos visuomet apipildavo 
špokinę, kurioje prieš jų parlėkime laiką Špokė vaikus 
perėjo; ir jei ne mano įsikišimas, tai špoką po-'femarkiai 
kovai visuomet turėdavo lizdą apleisti”. (Brėm. vok. 
laid. IV, psl. 401). _ 2!

Ir taip, pasiremiant augščiau pasakytai, rėikia pri
pažinti, kad visoki paukščiai tarp savęs veda kovą už 
lizdus; tokiu budu pasakojimus apie žvirblių kovą su 
kregždėmis reikia pripažinti labai tikimais. ’ Taippat, 
matyt, yra teisingu tvirtinimas, buk lapė su savo išma
tų pagelba išveja obšrus (barsukus) iš jų olų; kuriomis 
ji ir naudojasi; vienok šitas tvirtinimas kitų yra atme
tamas. Bet ypatingai pastebėtinu yra mano tas, kad 
vienos atmainos gyvuliai savo artimo nuosavybę gtjo- 
doja. Espinas rašo apie tai: “Labai daug gyvulių, 
ištikro, numano apie apie nuosovybę ir supranta, ko

kias priedermes deda jos įgijimas ir apgynimas. Ypa
tingai srities rubežiai, surinktosios atsargos, kaipo ir 
lizdas, yra paguodojama gretinęs, tos pačios atmainos 
vienato”. ' /

Ypatingai ryškiai išreikštą nuosavybės pajautimą 
gyvulys parodo sulyg savo maisto ir grobimo. Kaip 
pyksta net jaukieji žvėrys, panorėjus nuo jų maistą 
atimti, galima matyti iš to, kad daugumas šunų piktai 
urzgia net jų pačių šeimininkui panorėjus nuo jų kaulą, 
atimti. Keletas metų tam atgal Berlyno zoologiškame 
darže didelis dramblis savo sargą užmušė. Kaipo prie
žastį tam minė, buk taikusis gyvulys klaidingai supra
tęs kokį tai sargo pasikrutinimą, palaikydamas jį no
rinčiu nuo jo pašarą atimti.

Profesorius Zeier, kuris nesenai apvažinėjo Pelo- 
ponnesą, pasakoja vienoje iš savo atskaitų, kad jam 
sykį prisiartinus prie savo mulo, kuomet tas ėdė, mu
las smagiai jam įspyręs. Profesorius labai nustebo del 
tokio mulo pasielgimo, bet ištikrųjų, kaip matėme 
augščiaus, tame nėra nieko stebėtino.

Nesenai žinia apėjo visus laikraščius, buk vienas 
augštą vietą užimąs asmuo buvo užpultas šunies — sa
ko, kuris nušautą briedį saugojo. Šitas atsitikimas”, — 
rašo vienas patyręs medžiotojas, — “buvo, gal, taip, 
kad šuo, matyt, priklausąs vienam iš atėjusių su di
džiuoju hercogu girininkų, būdamas ištikimu prisaky
mui be šeimininko nieko prie grobimo neprileisti, už
puolė ant jo tąsyE7~kaip jis, užsimiršęs pasilenkė ant 
šunies saugojamo briedžio. Su manim patim atsitiko 
mažne tas pats, išėjus girnių kartu ant medžioklės su 
šunim, ir todėl aš gerai pamenu vedėjo, — labai patyru
sio medžiotojo — prasergėjimą, niekuomet neiti prie 
grobimo, svetimo šunies saugojamo”.

Šitas aiškinimas labai teisingas; jis visai sutinka su 
šunies pajautimu, kuris grobinį laiko savo ar savo šei
mininko nuosavybe, kurio niekas svetimas neprivalo 
liesti.

Bet indomiausiu yra ta aplinkybė, kad kuone visi 
gyvuliai, gyveną poromis, ar po vieną savo nuosavybe 
skatiko tam tikrą sritį ir su įnirtimu užpuldinėja ant 
kiekvieno, kas ant jos drįsta užeiti. Mes linkę esame 
manyti, kad žemės klausimas yra tik pas žmogų; bet 
tas regimai nėra taip. Šito> klausimo buvimo priežas
tis pas gyvulius, kaipo ir pas žmogų, gali būti tik pilvo 
klausime. Paimkime štai gegutę, kuriai visi tyrinėto
jai vienbalsiai šitą ypatybę pripažysta. Josios omė 
sako jai taip: mano pasimaitinimui reikalinga yra tam 
tikro dydžio sritis; todėl man iš šitos srities reikia iš-

d. H. OLSON
ARU ir karštu va

ndeniu šildymo 
prietaisą įvedimas 
.ir pataisymas.

DR. J. L. ABT
Pasekmingiausiai gydo visokias vyti. ■ 

kas, motarižkas ir vaikų ligas.
VALANDOS:

Nuo S iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po 
pietų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare. Ne- 
dėliotais nuo 8 iki 10 ryte.

DR. JOSEPH K ABT, 
1838 tfo. Halstad 8t.. Chicago, IU. 

Telephone Canal 37

Siuoml apreišklu pagodotal visuo- 
menlai. Jog Sau seniausias gydytojas 
ant* Bridgeporto praktikuojant per 20 
metą, perkėliau savo ofisą Ir gyveni
mą į savo ’ocną namą po numeriu

3149 So. Morgan St.
Kerte 32-ros gatves.
Telefonas Xards 687.

Mano ofisas aprūpintas nuraustais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir llgšol. Pasi
tikėdamas, jog gerbiame publika ir to
limus mane rems, esiu namie ant kiek
vieno par-ūki-lavinto dieną ir naktį. 
Esiu specialistas ligose vaikų, moterų 
ir vyrų ir užsendlntose ligose. Darau 
visokią operacijų. Liekuosi su pagarbaDr. G. Glaser
3149 South Morgan Street.

Kertė 82-ros gatvės.
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SLOGA |Gripas|išvertė

St.:

Sveikata arba Tiesus ir trumpas
kelias į sveikatą

50c.

25 ir 50 centų aptiekose ir pas

Telephone Yards 8547

kontraktierius

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

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

Štai kas tarp kitko

75c.

Telephone W. Pullman 1739

Tel. Lawndale 3670

W. POLCYN
MASON CONTRACTOR

nausiai.
2613 W. 20th St.

Chicago, Illinois
URA VISI PAS

non,
non

avasarmiai

Siųzdami laiškus ir pinigus padekite tokį antrašą?

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

KATALIOGAS

4934
Jonas Vaikų 2 šmotų siutai 

su plačiom kelnaitėm

255 Wallace
48 Walnut

3 AFSIRIKIMŲJ^ 
šitikimas 'iš “Ausėti

Kaz. Kučinskas, 
A. šeškeviče, 
W. Adominac, 
J. Kučinskas.

WORCHE8TER, MASS.
Paltanaviče, 15 Millbury

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

apie SVEIKATĄ rašoma

Kamp. 31mos ir Halsted gatvių 
Ofisas viršuj Aptiekos 

15 metų vienoje apygardoje.

80. OMAHA. NEBR.
P. Versacki, 261 So. 33rd

LAWRENCE, MASS.
F. Svirta, 31 Union
Ramanoski, 99% Oak

SO. BOSTON, MASS.
Gendrolis, 224 Arberas

1 GP A jsIATIK A. Trumpa 
Kalbės Gramatika” del

RUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pilte

Keturi pul- 
Surinko Ir 

. 75. Kai-

W. LYNN, MASS.
W. Waicenuvicze, 26 River

; SWPYBS, PA. . '
G. K. Antanaitis, P. O. Box

LOWELL, MASS.
Stakeliunas, 69 Charles

• BROOKLYN, Ė. Y.
Plachocky, 87 Grand

E zuitas Į 
alus / 
skani a- k 
rielkair r 
kvepen [į 
ti eiga «

DU BOIS, PA.
Cite, 401 So.

1607 M. Ashland Av.
262 So. Morgan St.
8132 Vincennes Rt.

3019 Parnell Av.
1834 Blair Ave.

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

NAUJA CHRESTOMATIJA del 
Lietuviškų Mokslalnių Amerikoje. 
Dalis I. Parengė P. Brandukas. 
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 ..................................... 35c.

PHILADELPHIA, PA.
V. Kairys, 1214 So.

14 BROLIS IR SESUO.
Parašė Vaikas. Labai 
šių dienų 
.verta perski 
tuviiil-tėvyns 
Kaina ....

NAUJA SKAITYMO KNYGA Lie
tuviškoms Mokslainėms Ameriko
je. Dalis III. Su paveikslais. 
Tai yra trečia Chrestomatijos da
lis, arba tolesnis lavinimasis jau 
mokantiems skaityti vaikams ar
ba ir tua-igunsiems. Joje telpa 
daugiau moksliškų apsakymų ir 
eilių. Piu k 148. Kaina druotno- j 
ae apdaruose ............................. 60c.

"Be pagirimo ir pataikavimo sa
kant, SVEIKATĄ skaičiau su tokia 
atyda ir žingeidumu bei pasigerė
jimu, kaip labai retų knygą.’U 
(S. Biežis).

YOUNGSTOWN, OHIO.
J. P. Sabaliauckas, 28 Murduck St.

■ - WlEJtkEH-BABiiE, FA.
141 Park Ave.

501 New Grant St.
34 Logan St.

238 Slocum Av.

J. Naujokaitis, 45 Planch. St. 
Commercial Rd. East, 
LONDON ENGLAND.

U APIE BUKYMA. Kėli žodžiai 
norintiems suprasti teisybę. P.
B. šioje knygelėje aprašu koki 
pavojų atgabena žmogui rūkymas 
Ir alkoholim gerymat Pusi., 

.98, Kaina ioc,

ROCKFORD, ILL.
Miklas. 1011 Samford

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

SEW HAVEN, CONN.
Kąz. Makarevicze, 255 Wallace

PHILADELPHIA, PA.
Kairys, 322 Wharton

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

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

Mokinu 
šokius 
Wing, Buck 
Irish Jig, 
Spanish 
Wjaltz, Two 
Side Step, 
lietuviška 
Tieerkos

28 LIETUVAITĖ. Apysaka Juozo 
Kvietkauskio. Guldė P. G. La
bai puiki apysaka iš gyvenimo 
Lietuvių Lietuvoje apie pusėje de
vyniolikto amžiaus. Skaitydamas 
šią knygą ne tiktai ką smagiai 
praleisi laiką, bet dar Įgysi sau 
naudą ir pasipažįsi su gyvenimo 
budu mūsų senukų. Pusi. 296. 
Kaina .......... . ....................... 50c.
Su apdarais ..........................        75c.

P. Laikar,
V Stulpinas., 
K. Steponaitis, 
Dom. Venckus, 
Jos. Kulis, 
Jos. Braknis,

‘ ‘ Aušros ’ ’ : 
3149 So.

PLYMOUTH, PA.
St. Foteli unas, 345 E. River

KELIAUJANTIS AGENT’S NAUJO
JE ANGLIJOJE IR APIELINKĖJE, 

SO. BOSTON, MASS.
Paul P. Mikaliauckas, 248 W. 4tl 8t.

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

mano manyme, SVEIKATA užpil
do svarbią spragą musų literatū
roj, suteikia pilną populeriškai- 
mokslišką rankvedį hygienos, kuris 
bus naudingas ir mokiniams ir pla
čiai visuomenei." (Ištrauka iš 
d-ro F. Matulaičio laiško).

WORCESTER, MASS.
J. Vicraitis, ?107 S. Harding
M. Paltanaviče, 15 Millbury

SCRANTON, PA.
Petrikis, ' 1514 Ross Av.

Digrys, 1213 Philo St.
FOREST CITY, PA.

Dzikas. P. SO. Box 453

Telephone Yvrds 3716, 
Ura visi pas

RUSIŠKA LAIVŲ LINIJA Į 
CANADA.

šiuomi pranešam godotinai visuome- 
iii-ai, kad pastaromis dienomis gene- 
rališki agentai Rssian-American linijos 
New Yorke A. E. Johnson & Co. ga
vo oficiališką parėdymą, kad laivai 
minėtos linijos sustotu prieplaukoj Ha
lifax, Can., tuomi įsteigdami nuola
tinį susinėsimą Rusijos su Canada. 
Tų padarom pasidėkojant dideliam 
skaitliui Rusijos gyventojų, norinčių 
tiesiai pasiekti Canadų — del ko tų 
linijų ir pripažinom reikalingu intai- 
syti. Po tam kaip laivai, plaukianti 
iš Rusijos sustos prieplaukoj Halifax, 
Can. ir išsodins visus, ar dalį keliau
ninkų Canadoj, grįž į New Yorką del 
paėmimo reikalingos krauties tavorų 
ar žmonėmis ir važiuos atgal link Mot- 
tordamo ar Litavo*.

7 ŠVENTA ISTORIJA. Senojo ir 
Naujojo Įstatymo. Parašė Vys
kupas Motiejus Valančauskas. 
Trečias su pataisymu išdavimas. 
Su daugel paveikslėlių. Yra tai 
aiškiai ir kiekvienam suprantamai 
aprašyta visa istorija nuo sutvė
rimo pasaulio ligi pradžiai krikš
čionybės. Pusi. 180. Kaina 
drūtuose apdaruose ............... 40c.

‘ ‘ šitoji knyga privalo rasties kiek
vieno mokančio skaityti lietuvio 
namuose. Kas šitų knygą skaitys 
ir supras, tas apsisaugos nuo dauge
lio ligų ir sužinos daugelį daiktų 
apie savo kūnų ir kaip jį užlaikyti 
sveikatoje.” ("Draugas").

‘ ‘ Knyga yra viena iš svarbiau
si, pasirodžiusių pastarais metais. 
Šioje knygoje trumpai ir supras
tinai sutrauktos žinios, būtinai 
reikalingos kiekvienam žmogui, ku
ris nori būti sveikas. Juo reika
lingesnė yra ši knyga vyrams ir 
moterims, auginantiems vaikus." 
("Darb. Viltis”).

"ši knyga pasirodė musų lite
ratūroje kaip tik į laikų: neturi-

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

Labai gražus su il
gom kelnem vaikinų 
siutai (14 iki 20 m.)

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

NEW HAVEN, CONN
Kaz. Makarevieze,
J. J. Vaitkevičius,

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

BAYONNE, N. J.
J. ZuJub, 500 Broadway

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

Chicago, Hl.

ELIZABET Podfe, N. J.
Boczkus, 211 —23 KABALAS, arba Salamono Bu

klumai ir Planetos. Ateities pra
nešimai su pagalba stebuklingojo 
planetos ratelio ir kviečio grū
delio. Pusi. 26. Kaina tiktai 15c.

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

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

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

GYVENIMO GABALĖLIAI. Jo
je telpa 13 įvairių puikių pasi
skaitymų ypatingai apie Lietu
vos vargus ir visokias nelaimes. 
Skaitytojas atras labai daug ge- 
nljališkų minčių apįe vargdienių

148 East 107 Street, 
Roseland, Ill.

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

del Lietuviškų Mokslainiv 
ir taip kitokių vi

sokių knygų.
Taipgi ir kitų Išleistų lie

tuviškų spaustuvių Ameri
koj ir Lietuvoj.

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

£ Nelaukit kol pirmas apsireiš
kimas šitos pavojingos ligos in- 
siskverbs, kaipo skaudėjimas 
galvoje, kojose, atvedina karštj 
gėlimo ir pailsimo kojose ir tt. 
tuojaus vartokit D-ro Richter’s

DR. O. C. HEINE 
DENTISTAS

me jokių raštų, kur butų taip pla
čiai, praktiškai ir pamatiniai iš
dėstomos reikalingiausios kasdie
niniame gyvenime žinios iš ana
tomijos, fiziologijos, o ypatingai iš 
hygienos. Knyga papuošta dau
geliu paveikslų; išleidimas gali
ma drąsiai pavadinti dailiu ir iš 
visų atžvilgių pagirtinu. Patar
tume visiems turėti namuose šį 
reikalingą rankvedį į brangiau
si jį žmogui turtą — sveikatą." 
("Tėvynė").

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

CHICAGO, ILL.
2345 W. 20
3036 Union

3952 W. Lake
708 W. 17th

SPECIJALISTAS ANT 
MOTERŲ LIGŲ.

Room 2, Peoples Eank Name. 
1540 W. 47th St., cor. Ashland Ave. 
I>.ėjimas nuo 47th St. viršuj Bankos.

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

Telephones Yards 1781.

Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiauaiai.

939-33rd Pl. Chicago, Ill.

Knygų Išleistų

Kataliko

J. ZARAMSK I
1086 Wash’tonst. Gary Ind 

Užlaikau šalta alų, skang 
degtinę, ir-suteikiu visokg 
rodą kožnam naujai pri
buvusiam in Gary.

Turiu didelę salę del 
mitingų, vesėlijų ir tt.

3253 Illinois Ct., kertė 33 g.

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

1. Valgis ir kas iš jo pasidaro.
2. Valgymo budai ir virimas.
3. Virškinimas.
4. Valgio rūgimas arba fermentacija.
5. Kas yra alkoholis.
6. Kraujo cirkuliacija.
7. Alsavimas (kvėpavimas)'.
8. Kūno pielčiai ir judėjimas.
9. Inkstai bei oda ir jų priedermės.

10. Dirksniai.
11. Pajautimai.
12. Sveikata ir liga.
13. Parazitai.
14. Privatinė ir vieša sveikata.
15. Kaip išplėtojus kūnas.
16. Balsas.
17. Kūdikių ir vaikų prižiūrėjimas.
18. Džiova.
19. Kaip sveikatai užkenkia vabalai.

PAIN-EXPELLER 
Į Reg.US.Pat.Otf. 1 
49% ALCOHOL: 
EAiRICHTER&Co. 
£ 2ISP«>IStr. - 
’S\NEWYORK.Jt

:2 HUMORAS IR SATYRA. fJ-_- 
taisė P. B. Puikiausia tfU -'t*f 
Kalboje humoro ir pajuokos Kny
ga. Jei busi nulindęs paimk tą 
knygą, o ji tavo praįuokįs. Pusi. 
158. Kaina 
Su apdarais

Klauskit 
ChopenlOc 
cigarų, nes 
padirbti iš 
geriausio 
tabako.

JOS. BARTKOWIAK 
Išdirbėjęs

Paulina St.. Chicago, HL 
-Phone Yards 4154.

Kampas Blue Island Ave. ir 18tos gatves 
ST. KUCZIS Lietuvys Manažeris.

BELETRISTIKA.
ADYNOS APIE GIRTUOKLIUS. 
Davatkų Gadzinkos ir Davatka. 
Labai juokingi aprašymai, geri 
smagiai praleisti laikų. Pus’.. 
24. Kaina ................................. lt

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

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

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

goj atrasi sau visą laimę. Nes kuomet žmogus sveikas, tai ir laimingas.
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas

NORWOOD, MASS.
J. Pakarklis, 29 Dean

GRAND RAPIDS, MICH.
W. Stase viee, 349 Hamilton 
Kaz. Brazaitis, 581 Broadway

CHICAGO! E, ILL.
M. J. Tananeviče 670 W. 18 
zM. Kaitis, 
John Dabulskis. 
Jonas Visockis, 
Antanas Visbar 
Vine. Linka,

15 CIECOBTU1
KASĖJAI KATAKUMBOSE. Is
toriškas apsakymas Laikuose 
Krikščionių Persekiojimo. Pa
gal lenkų kalbų sutaisė P. B. La
bai pulkus aprašymas apie perse
kiojimų pirmutinių krikščionių 
Ryme, viešpataujant. clecoFlųl Do- 
mieijonu:. - Aprašyta, kaip pir- 
miejie katalikai, vengdami perse- 
kiojimųęcsnsirinkdaYo ant pamal
dų į požeminius. urvus, katakum- 
bomis Vidiiiiiniųę,. <kųfie ii- šian
die dar tebrandarį. Biyme. 'PusL 
217. ' Kaina.' 
Ta pati' apdaryta

Lietuviška Registruota 
AKUŠERĖ 

ĖLEON. S. SUTKUVIENĖ

Gražesnių ir ge
riau tinkančių 

drabužių negali
ma niekur rasti 
kaip kad pas mus 
yra. “Atlas” dra
bužiai yra visada 
geri ir jums ver
tėtų pamatyt juos 

$10 iki $25

0 AMALUNGA arba Tyro duktė. 
Labai graži apysal-a apie balt- 
veidžius ir indi jonus, kurie Ame
rikoje mušėsi u? savo tėvynę. 
Pusi. 91. Kaina .................. 25c.
Ta pati su audeklo apdarais.. 50c.

10 ANTRAS KRIKŠTAS. Šių lai
kų apysaka. Parašė B.-. Varg
šas. Labai žingeidi apysaka 
apie padėjimų šių dienų Rusijoje 
ir buvusių revoliucijų. Pusi. 83. 
Kaina ............ . i......... 25c.
Ta pati apdaryta ...................... 50c.

;U GULIVERO KELIONĖS j neži
nomas šalis. Vertė P. žemutis. 
Yra tai labai puikus ir juokingas 
aprašymas apie - L^sitikimus ke
liaujant po išsvajotas šalis. Už
imanti ir podraug pamokinanti 
’myga. Su paveikslėliais. Pusi.
98. Kaina ................................. 4nc'
Apdaryta .................    b5c.

R. P. Meškinis, ’ 1 35 Arthur
John Ramanauckas, 135 James

DAKTARAS 
JOSEPH F. KOZLOWSKI

nori save pažinti, privalo skaityti SVEIKATĄ.
nori būti laimingu, tegu skaito SVEIKATĄ.
nori pamesti girtuokliavus, tegu skaito SVEIKATĄ.

kad jo vaikai butų sveiki, tegu skaito SVEIKATĄ.
ilgai būti jaunas, tegu skaito SVEIKATĄ.

“Kataliko” išleistuvė išleido SVEIKATĄ lietuvių brolių naudai, jų būvio 
pagerinimui, ką liudija žymesnių asmenų ir laikraščių prielankus atsinešimai.

O TOJI AUKSO KNYGA SVEIKATA LĖŠUOJA TIK 2 DOLERIU SU 
PRISIUNTIMU. -

Galite pirkties “Kataliko” redakcijoje.

MOKYKLA ŠOKIŲ.
visokius 

Buck and 
Skirt, 
Clog, 

Waltz, 
Step, 

Pirma 
_ _ moky

kla Amerikoje. Tieerkos: Miss An
tanina Ketner ir Miss Johana Walets.

PBOF. JULIUS SILSKO,
2124 So. Halsted St., Chicago, Ill. 

(13—18)

Nesenai “Kataliko” išleistuvėje išleista nauja knyga, kokios lietuviu kai 
boję ligšiol dar nebuvo, vardu:

PAIN-EXPELLER 
pagal nurodymą apvyniojime 
apie buteliuką.

Taipgi naudingas ant Reuma
tizmo, Neuralgijos ir šalčio.

Saugokitės pamegzdžiojimų ir 
žiūrėkit kad luobinė popiera iš
rėdytų kajp čia parodyta ir galai 
užpečėtyti mus pečėtim su An- 
cheru. Kitaip, gaunat netikras, 
nuduotas.

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

BROCKTON, MASS.
Ch. Tamuleviče, Box 108 Montelo Sta.
B. P. Miszkinls Co., 25 Arthu St.
John J. Roman, 135 Ames St.’4 KAIP ATSIRADO JUNGTINĖS 

AMERIKOS VALSTYBĖS. . AIŠ-. 
kiąi paj-ojjo,; laidus kolonijos -bm? 
vo pirma if“ kaip iš jų susitvėrė 
šiandieninės Jungtinės Valstybės. 
Pusi. 35. Kaina ..'.................. UI0,

25 KAIP IŠSIRINKTI ŽMONĄ Iš 
PANŲ MILIJONO. Brolių .jau
nikių naudai parengė K. Stilslius.

• Čia aprašyta ant kb žadantis vesti 
jaunikaitis turi atkreipti daugiau
sia domumo. Pusi. 22. Kaina 10c.

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

27 KATORŽNINKAS. Labai daili 
apysakaite Br. Vargšo iš šių dienų 
atsitikimų Lietuvoje. Kaina .. 15c.

JUOZAPA RIDIKĄ.
3258 minolB Ct. kertė 33-čios gatvia

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS.

tos. Knyga yri moksliška di
delės vertės.. Pušį. 193, Kaina 60c.

; Tą pati, apdarytą^75c.
" * » • .fci (

OBLZKEL1S. b v uviniuft
f rašinius parašę,Šūktelia. Čia 

labai aiškiai parodyta išradimas 
pirmutinio gęlžkeifo Anglijoje, ir 
kliūtį*, kokias turėjo jo. išradėjas.

1 Pus. 21. Kaina „ir........<.. 10c.
■ 18 GRAŽI DOVANĖLĖ LIETUVOS

ARTOJAMS. Eilės. K. Stikle- 
Hs. -Joje telpa keliolika ,puikių 

; tėvynainiškų eillųįgarsaus mūsų 
f poeto K. S. Pušį; 21. Kaina 10c. 
i 19 GRAUDUS VERKSMAI, arha 

paalbudinlmas prie apmlalyjlmo 
j Kančios Viešpatięa; Jėzaus Kris- hr—  'Dk-.al ' *11 nitia Ab

JIJA. At. 
iko gyveni

mo. H. Sienkievič. Išguldė Lap
kaus vaikas. Antra iaida. La
bai juokingas aprašymas apie 
ožsldėjimų vieno Amerikos -mies
telio. Pust 32. Kaina ^..... 15c.

Apusaka.. 
uaSianti 
apysaka, 

vienam lie- 
PuaLS 57.

‘26c.

P. Monkus, 
A. Gembutas, 
Kaz. Jamontas, 
Jonas A. Rimkus, 
M. Andruškeviče, 1521 N. Ashland Av, 
" T■ ‘710 W. 14 Place.

921 — 33rd PI. 
, 2?41 Ulinois Ct.
, i > 3222 Auburn Av. 

3255‘S. Halsted St.. 
C 3019 Parnell Av. 

Draugijos Skaitykla 
‘alsted St.

GRAND RAPIDŠ, MICH. 
Brazaitis, >'> 5811 Broadway St.

TORON TQ,| CANADA, 
. Capas. *'246 Bellwood 

BROCKTON, MASS.Kaina 
Lietuvių 

___ Lietuviš
kų mokyklų šiaurinėje Ameriko
je. Pagal Stuobrį ir kitus pa
rengė S. P. Tananevlčia. Yra tai 
geriausia sutaisyta Gramatika del 
lietuvlškij mokyklri. Ji paranki 
ir tiems kurie noil gerai išmokti 
lietuviškų kalbų ir rašybų. Pusi. 
102. Kaina drutuoše audekli
niuose apdaruose .....................  35c.

® LEMENTORIUS. Lietuvių Pa
rapijų Mokykloms šiaurinėje Ame
rikoje. Sutaisė S. P. Tananevi- 
čia. Yra tai parankiausias prasi- 
moklnlmul skaitymo Ir rašymo 
tank ved is, sutaisytas mo'Tr.inml 
vaikų. Pusk 76. Kaina drūtuose „ 
audekliniuose apdaruose ...... 20c,

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

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

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

9
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KATALIOGAS KNYGŲ. Namai ir lotai ant
49 MALDOS GALYBĖ. Istoriškas 

piešinys IV šimtmečio. Lietuvių 
kalbon išguldė P. B. Puiki apy
saka iš gyvenimo pirmutinių 
krikščionių Rymo viešpatybėje. 
Verta kiekvienam perskaityti. 
Pusk 74. Kaina ......................... 25c.

80 MAGDALĖS MARIJA. Parašė 
Karolis Vairas. Mintis paimta iš 
P. Hcize dramos ‘ ‘ Marija iš Mag- 
dalės”, šitoj knygutėj dailiai ap
rašoma Marijos Magdelonos gyve
nimas ir metavonė jai įtikėjus į 
Kristų Išganytoją. Pusi, turi 75. 
Kaina ..................................... 15c.

.1 MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE. Juo
kingas aprašymas keliones į Pary
žių ir atgal Mikalojaus ir Glapi- 
ros Ivanovų. Parašė N. A. Lei- 
kin. Išguldė Magnus Parvalkie- 
tis. Labai juokingai aprašyta 
prietikiai jaunos rusų poros, ke
liaujančios užsienyje, o nežinau- 
ėios svetimų kalbų. Labai už
imanti knyga. Pusi. 216. Kai- 

. na ................................................. 50c.

82 MYLĖK SAVO ARTYMĄ. Pa
gal F. Hoffmaną parašo P. B. 
Puikus aprašymas iš laikų Napo
leono. Labai užimanti ir pamo- 

* kinanti apysaka, verta perskaityti 
kiekvienam. Pusi. 131. Kaina 30c. 
Apadryta ................................. 45c.

<3 NAŠLAIČIAI arba paveikslas iš 
praeities. Vertė Artojas. Yra 
tai labai užimanti apysaka iš ne
tolimos praeities. Žingeidus ir 
pamokinantis aprašymas, vertas 
perskaityti." Pusi. 256. Kaina 35c.

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

35 -PAJAUTA. Lizdeikos duktė, ar
ba Lietuviai XIV metašinityj. Pa
rašė F. Bematowicz. Vertė J.
Maontvila. Kaina ........... ....$1.00.
Su apdarais .......................... $1.25c.

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

8? PRARACTVOS MICHALDOS, ka
ralienes iš Sabbos. Lšnaujo at
spausta. Laida IV. Šioje kny
gelėje aprašoma, kaip toji karalie
nė pranašavo apie permainas vieš
patysčių, karus, pergales vieni ki
tų ir tt. Pusi. 42. Kaina__ 10c.

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

8(1 RANKVEDIS. “Vienatinis sa
vo rųšies Lietuviškai-Angliškas 
Kalbos Rankvedis” ir “Kaip tap
ti Jungtinių Amerikos Valstybių, 
piliečiu”. Parengė S. P. Tana- 
nevičia. Yra tai praktiškiausias 
Rankvedis lietuviškoje kalboje del 
išsimokinimo gerai skaityti ir iš
tarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pir
moje vietoje telpa lietuviški žo
džiai, paskui angliškas tekstas, 
o trečioje eilėje teisingas ištari
mas. Prie galo telpa pamokini
mas tiems, kurie nori pasilikti 
Jungtinių Amerikos Valstybių pi
liečiais. Labai naudinga knyga. 
Pusi. 174. Kaina .......... $1.00.
Su apdarais ............................. $1.25.

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

41 TRIS KELEIVIAI. Krikščio
nis, Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. T. Višniauekas. Ver
te P. B. Antra laida. Morališ
kas apsakymas. Pusi. 92. Kaina 25c. 
Ta pati apdaryta ..................... 30c

42 UŽKEIKTA MERGELĖ su barz
da ir Barzdaskutis. Labai už
imantis ir juokingas apsakymas. 
Pusi. 27. Kaina ..................... 10c.

t3 UŽKEIKTO URVAS. Apysaka 
iš lietuvių gyvenimo. Pagal len
kišką nupiešė P. B. Labai už
imanti ir pamokinanti apysaka. 
Pradėjęs ją skaityti negalėsi atsi
traukti, kol nepabaigsi. Tai-g: vi
siems vertėtų ją perskaityti. Pusi. 
288. Kaina .............................50c.

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

Chicago, Ill.

Pardavimo.
Musų banke randasi 

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

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

AUBURN AVE.
2 lubų medinis namas, 3 Storai ir 

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

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

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

2 lubų medinis namas, 3 gyvenimai. 
Randos atneša $336.00 metams. Kai
na ..........................................  $3000.00.

2 lubų medinis namas, 2 gyvenimai. 
Randos atneša $300.00 metams. Kai
na .................       $2200.00.

1 lubų mūrinis namas, 1 gvvenimas.
Kaina .....................................‘ $270C.00.

2 lubu mūrinis namas. Randos at
neša $360.00 metams. Kaina $3600 00.

ARCH ST.
1 lubų medinis namas. Randos at

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

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

na   $2150.00.
ARCHER AVĖ.

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

EMERALD AVE,
2 lubų medinis namas. Randos at

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

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

2 lubų medinis namas. Randos
atneša $420.00 metams. Kai
na .......... . ......... . ......... ....... $3°00.00.
~2 lubų mūrinis namas., Randos at

neša $300 metams. Kaina $4000.00.
2 Jubų medinis namas. Parsiduoda 

labai pigiai tiktai ............ $2800.00-
2 lubų medinis n imas, 4 gyvenimai. 

Kaina ..................................... $4000.00.
iflSK ST.

2 lubų medi uis namas, 4 gyvenimai. 
Kaina ..................................... $4500.00.

2 lubų mūri uis namas, 3 gyvenimai. 
Kaina ..................................... ‘ $3200.00.

FOX ST.
1 lubų medinis namas, 6 kamba

riai. Kaina .......................... $1900.00.
HALSTED ST.

1 lubų medinis narnas su Storu. 
Kaina ..................................... $3000.00.

1 lubų medinis namas, 1 gyvenimas,
su maudykle. Kaina .......... $2300.00.

2 lubų medinis namas ir Storas su
keturiais kambariais ant 2 lubų po 
9 kambarius. Randos atneša $430.00 
metams. Kaina .................. $4000.00.

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

KEELEY ST.
1 lubų medinis namas, 6 kamba 

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

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

1 lubų mūrinis namas, 9 kamba
riai. Namas intaisytas pagal nau- 
j.' .šią būdą. Kaina .......... $3409.00

Telephone Yards 2750
PIRMOS KLIASOS SALIUNAS

T. RADAVICZE,
Linksminkis brolau pas mane atėjęs, nes 

aš užlaikau šaltą alų, geriausių vynų ir ru
ginę DEGTINĘ, o cigarai, tai net iš pat 
Turkijos, o prie to turiu didelę Hallę delei 
Mitingų, Veselijų ir kitokių susirinkimų. 
Kuris pas mane atsilankys, tai bus širdin
gai priimtus ir suramintas. Lieku su godone,

T. RADAVICZE,
936 — 33rd Street, Chicago, Illinois

MORGAN ST.
3 lubų bizniavus mūrinis namas, Sto

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

2 lubų mūrinis namas, 4 gyvenimai. 
Randos atneša metams $432.00. Kai
ru ......................................  $5600.00.

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

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

1 lubų mūrinis namas. Randos at
neša $600.00 metams. Kaina $4900.00.

1 lubų mūrinis namas su visais įtai- 
smais. Randos atneša $230.00 me
tams. Kaina ...................... $2500.00.

1 lubų mūrinis namas. Kai
na     $2500.00.

PARNELL AVE.
2 lubų medinis namas. Randos at

neša $300.00 metams. Kaina $2057.00.
LOTAI.

KOLIEKOS IR SUŽEISTIEJI 
SKAITYKITE!

Aš esu lietuviškas advokatas ir 
priimu provas iš visų kraštų už sužei
dimus: mainose, dirbtuvėse, ant gele
žinkelių arba trainų. Vedžiau pro- 
vas už sužeidimus daugelį metų. Ku
rie esat sužeisti šaukitės pas mane, 
o busit man dėkingi. Tūkstančius 
provų išlaimėjau tiems, kurie buvo 
pražudę rankas, arba kojas. Pranešu, 
jogei žmonės su didelėm koliestvom 
gali desėtkus tūkstančių išlaimėti. 
Bet kompanijos šuneliai už kelis de- 
setkus 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. Bodas doudu už 
dyką, prisiunčiant markę atsakymui.

Rašykit pas advokatą Yankaus 
šiuom adresu:

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

(13—27).

1. Lotas tanai geroj vietoj tarp lie
tuvių ant Auburn avė. ir 32 gatvės. 
Lotas 25x100 pėddų. Kaina .. $700.00.

2. Du lot:.i labai geroj vietoj tarp
lietuvių apgyventa ant Morgan ir 33 
place. Lotas 50x130 pėdų. Labai 
geroj vietoj bent kokiam biznij kaip 
tai del drabužinio Storo arba “nickel 
shoe1 ‘ teatro. Kaina už abudu lo
tu ..............   $4000.00.

3. šimtas lotų ant 46 gatvės tarp 
Western avė. Bockwell avė., Tahnan 
avė., Washtenaw avė., Fairfield avė., 
i- California avė. Lotai randasi la
bai puikioj vietoj. Vanduo randasi 
ant visų lotų. Suras taipgi pradeda 
įvesti ant Western avė. šituos lotus 
daugiausia perka lietuviai, slavokai, 
čekai ir lenkai. Pasinaudokite iŠ ge
ros progos. Tie lotai parsiduoda už 
$225.00 ir aukščiau.

4. Du lotai cnt Western avė., ir 44 
gatves. Kiekvienas lotas $225.00 ir 
aukščiau.

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

Chicago, I1L

1 Z fwe--
DU-KART NEDELINIS

“SAULE’’
■ i 

aus :-i f. i?
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnlnkas Ir petmjGla.

-------------------PRENUMERATA KAŠTUOJA----------------------

AMERIKOJ '(pusei matų $1.25
EUROPOJ CRosij°j ir Lietuvoj $3.50, Angli- 

( joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Go.
529-522 W. South Ali., ■ Mahanoy City, Pa.

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

Elektros Šviesa
THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. sutei

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

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

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

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

122 So. Michigan Blvd.
f Randolph 3311 

ones, j Autom. 64612
Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektriką del 

šviesos ijjfcpajiegos.

Telefonas Canal 3263

... Daktaras S. Wissig
.. IS SENO KRAJAUŠ; *',1; ■ ■ '

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškak' ‘‘ligas vyrų ir mo
terų, kad ir užsisenėjusias. Jei kiti jus neišgydė niieikit pas jj, o jis 
jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėt.

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

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

GEORGE hazard
PLUMBERIS

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

3252 Emerald Avenue - * Chicago, Ill.
Telephone Yards 4527.

KUR PIRKTI FARMAS?
Tiktai apylinkėj lietuvių apgy ventoj 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-kiasč mokykla. Del javų, dobilų, kornų, 
cukrinių runkelių, tabako ir del pienininkystės niekur geresnės žemės 
nerasite. Kaina žemes kuožemiausia ir tik reik mažo inmokėsčio, o liku
siai sumai išmokėt suteikiam ilgą laiką. Tartokuose 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 pildyt

1 I 8 | 2

1 nori gauti gerą 14k. aukso pri
pildytą (gold filled) ziegorėlį su gva- 
rancija ant 20 metų, tai rašykite pas 
mus, o dasižinosite kaip lengvai tą 
galima padaryti. Išriškite šitą po- 
zelį, tai yra, imkite numerius iš pir
mo langelio ir sudėkite antrame lan
gelyje, taip, kad skaitant iš visų pu
sių išeitų ligiai 15,

Prisiųskite išrišimą mums, jaigu bus gerai sudėta, tada gausite kre- 
ditavą čekį ant $25, katras bus geras del nupirkimo vieno ziegorėlio, 
lenciugelio ir kompaso iš musų kataliogo. Atsišaukite indėdami markę 
ant nusiuntimo kaštų. Adresuokite: '

IRVING WITCH COMPŠNY, ifT- 3

tas Fonografas, su di- 
"delia hikeliuota dūda, 
Jkuriį grajina aiškiai 
'.Visokis muzikes ir dai
nas. Kiekvienas gali 
turėt koncertą savo na 

line. & Geriausias^ Ar- 
i monikas,vokiško išdir- 
įįįbimo, įsu notom ir nų- 
Hfodymais. 3. Puikus 
ktalavas laikrodis, su 

.Jmuzike,kiekvieną kar- 
I "tą grajina 10 minu t. 4.

1 Vyriški arba moteriš-
I ki paauksuoti laikro-
I deiiai. 5. Stalavi įran-
1 kiąi gražioje dežuteje:
P 6 peiliai, 6 yidelciai, 6

dideli šaukštai, 6 ma
ži, Ijieilis sviestui ir 
šaukštukas cukrui.

U« mnsn dovana vien norime kad pagarsintumet musu firmaAJ" 
i sh ak mums ant rankos 50c. markėms, o mes jums prisiusime 40 skrynuemu tabako 4 plun
ku na *: ir jusn iszrinkta dovana. Lilusius $5.50 užmokėsit gave tavora. Jeigu tavoms ne
patiks galite jo neimti.
ENGLISH-ASIATIC TOBACCO 00., DepL E. 115 E. 7th SL, Hew York, H.Y

Tį YK A T 1 Pirkite už $6.00 vertes J-f-1-musų žinomos tabakos 
del cigaretę ir issirinkit sau dovaną iš 
s ekančių daiktų: Naujausias importuo

kur dirba 1000 darbininkų vyrų ir moterų; Kokso, 
gamina 5000 tonų kasdieną; American Locomotyve 
darbininkų; American Car & Foundry Co. stato už 
dirbtuves; National Tube Works, kur dirba 6000 dar- 
Co., kur dirbs 5000 darbininkų; Brooks Locomotive

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

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

Šitas miestas yra ant pietinio kranto ežero Michigan, 7 mylios nuo Chica- 
gos. T šitą miestą sueina ir perkerta 16 svarbiausioj geležinkeliu.

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 dieną; Šriubau- 
nė (Nut & Bolt Works) 
gazo ir smalos išdirbystė 
Works, kur dirba 15.000 
10 mill. dol. savo naujas 
bininkų; Danville Scale
Works iš Brooklyno, kur dirbs 25.000 darbininkų; Relių dirbtuvės su 28 atvi
rais pečiais, kur išlieja 4000. tonų 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 milžinišką dirbtuviij miestą 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, namą ar 
lotą, tas į trumpą laiką 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 plotą, namą ar lotą,
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 CO., 
Ofisas 1214 Broadway, Gary, Ind. Gyvenimas 3362 S. Halsted St., Chicago, Ill.

Jos. Skinderis.

Bet miestas 
tuo greičiaus galėsi likti 
turtingu ir uždirbti gerus 
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

* Telephone Canal 2118

I DR. A. LEONARDAS JUŠKA |
¥ Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. į
* 1749 Ko. Halsted St., Chicago, Illinois. *
Ž PRIĖMIMO VALANDOS: *
41 Nuo o ryto iki 11: po plot nuo 3 iki 5 ir *

vakare nuo 7 iki 9.
**************************

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

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

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 
gėrymų. Sutelkiu kiekvienam drau- 
_’šką patarnavimą visokiuose reikaluo
se. Jeigu atsilankysi į musų miestą, 
užeik pirmiausia pas mane, o dasiži- 
nosi ko tik norėsi. Phone Kilnoch 108.

(52-25)

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

CHICAGO, ILL.
SFECIJALISTAS LIGŲ: VYRŲ, 

MOTERŲ, VAIKŲ IR PRIE GIM
DYMO.

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

VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 9 
valandai vakaro.

THE FALCON CIGAR FACT.
Po vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas

J. A. NUT0WC, Sav.
— išdirba geriausius —
HAVANOS CIGARUS

4644 So. Marshfield Av., 
Chicago, Ill.

Tel. Yards 175

********n<^«***************
* Telefonas Yards 1532 Ž

* DR. J. KŪLIS *
* Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. į
* 3255 So. Halsted St., Chicago, Illinois. ®
Ž PRIĖMIMO VALANDOS: J

Nuo 9 ryto iki 12; 6 iki 9 vakare.
Nedel. nuo 9 iki 12 po piet; nuo 6 iki 8 vak.

* 5K>K********************>K**

Telephone Yards 1454

WM. E. FURLONG
FIRE INSURANCE

3502 So. Halsted Street. Chicago, III.

KHH

Dovanai Knyga
Kiekvienam prisiusime Dovanai pirmą susiu
vą naujo gražaus romano parašytą garsaus fran- 
cuzų raštininko Emile Zola “DARBAS”.

šito romano daugiau pasimokysi negu iš ke
lią mokslišku knygų. Jame aprašoma tikroji 
meilė, baisioji kova darbininkų su kapitalis
tais, parodomas visas darbininkų skurdas ir 
vargas už darbą, o turčių perteklumas iš tingi
niavimo. Ant galo parodoma aiškiai ir užiman
čiai kaip patys darbininkai gali perkeisti savo 
gyvenimą į rojų, kaip paniekintas ir prakeik
tas darbas lieka šventu. Prisiųsk 3c persiun
timui, o męs prisiusime vieuą sąsiuvą dovanai.

J. ILGAUDAS, 1613 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Tel. Drover 2266

A. LIEKIS,
Pirmos Klesos Buffetas.
šaltas alus, gardi arielka, kvepenti 

cigarai. Salė del mitingu, veseli- 
jų ir kitokių žaismių.

3301 S. Morgan St., Chicago.

Telephone Canal 285

KAZ. KATUTIS
LIETU V IS ZK AS GRABORIUS

Persamdo kereezius ant 
pagrabų, veselijų ir tt.

710 W. 18th St. Chicago, HL

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO

•
 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, kur e turi daboti lai
ką. Specijališkas pasiūlijamas. Mes 
nusiųsime šitą laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. už $5.75 ir expreso kaštus 
del peržiūrėjimo, 
mokėk nei cento, 
ketum $35.

Jei nepatiks, ne- 
Už jį kitur mo- 

--- ------- 14k. paauksuotas lenciū
gėlis dovanai prie laikrodėlio.

WATCH CO., 
Chicago, HL

EXCELSIOR Wj
904 Athenaeum Bldg,

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

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

Kraują Nuodų, Nerviškos Negalės, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.
Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų 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« 
borais. Tamista gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, įgytu per 14 metų 
esant specialistų vyrų ligų. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai as tamstai parody
siu kaip išsigydyti ir

Išgydau visiškai ligas skilvio, plaučiu, kepenų ir inkstų. 
Nemokėk už nepeaekmingą gydymą—NEISŽGYDO, NEMOKĖK.

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų Ir

• Inkstų
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslą Išty- 
simas, Kraujo Užnuodijimas. 
Szlapumo Nubegimai,

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą. Szir- 
dies ligos. ____
VISIBZKO ISZGIJIMO kiekvienas jieško. 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. tRODA DOVANAI J Kalbame Lietuviszkai.

D.r.ZINS, 183^,RLS; CHICAGO
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak. Nedeltoms nuo 8 ryto iki 4 po

Išgydo, kad buitim sveikas

Specialistas 
Vyru ir Moterų Liga.

(Ištyrimas Dovanai)

UZNU00IJIM4 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, S z un
votes. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas. Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

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

10
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ADMH.JsTRACIJA LIET. TEATRAL. 
PBAUG1STĖS PO PRIEGLOBA SV. 

MARTINO.
Petr. Andrejauekas, Pirm., 

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

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

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

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

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

3244 S. Mrgan St.

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

Draugysčių Reikalai
TETYKITE 

; LIETU VIAI!

ADMINISTRACIJA DB-STeS 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. Rast., 

4530 S. Wood St. 
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

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

VILKE-BARRE, PA. 
Laukis, Pirmininkas, 
425 S. Grant St. 
Ažis, Pagelbininkas, 
130 Stanton St.

Kučinskas, Fin. Rašt., 
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. Grimaila, Maršalka, 
31 Techery St.

J.

J.

KLTUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIC.

J. V. ZachareviCe, Prez., 
917 — 33rd St.

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

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

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

TAUPYKIT PINIGUS!
“Keistute” Paskolijimo ir Budavo- 

jimo Dr-ste (Spulka) No 1.
Nauja 44 Serija prasidės Ket-. 

verge Gegužio 9-tą, 1912 m. Susirin-. 
kimai atsibuna kas Ketvergas 8-tą 
vai. vakare Juozo Ridiko svetainėje 
3251 Ilinois Court, kampas 33čics 
gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą ak
cijų. Akcijos užsibaigia už 6%, metų 
ir kiekviena akcija atneša $100.00

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 Chicagoje.

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

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

Su guodonie,
Ben. Butkus, Prezidentas, 

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

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

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

BIRUTĖS VAKARAS.
Scenoje statomos dvi juokingiausios 

komedijos ‘ ‘ PERSKIRŲ TEISĖJ AS ’ ’ 
ir “JAUNAVEDŽIŲ NAKTIS”, ne
dėlioję, Balandžio (April) 14 d., 1912, 
šv. Jurgio parap. svetainėje, 32ras 
Plaee ir Auburn Av. Pradžia 7 vai. 
vakare. Inžanga 25c. ir augščiau. 
Taipgi bus dainos, monologai ir de- 
klemacijos.

Kiekvienas, kuris nori gerai pasi
juokti, o ypač tuos, kurie rengiasi, 
apsivesti, kviečiame atsilankyti. Jau
nieji daug ko pasimokysite; o senes
nieji galėsite gerai pasikvatoti.

Po viskam bus puikus balius su 
įvairioms žaismėms ir šokiais.

Pasiskubinkit! 
parduodu saliuną di 
lenkiškos sostainės i 
ko. Biznis išdifbtl 
vuoja 9 metus. ■ Cta _ 
arba lenkui Už dviejų savaičių turiu 
išvažiuoti į kitą miestą. Kas pir
mas ateis — ^fm parduosi u pigiau. 
Atsišaukit šiuo adresu: U. Babič, 
3302 So. Morgan Chicago, Dl.

(14—16)

Nes labai pigiai 
fsdjjoj vietoj, arti 
įilietuviško ban- 
iaS gerai, nes gy- 
h* proga -lietuviui

BU

2200.

4-tas DIDELIS PIKNYKAS!
Parengtas Draugystės šv. Mykolo 

Arkaniuolo No. II, atsibus nedėlioj, 
26 d. Gegužio, 1912 m., Shuths Grove 
(darže) Riverside, III. Pradžia 9 vai. 
ryto. Inžanga 25c. porai.

Užprašom visus Lietuvius ir Lie
tuvaites, senus ir jaunus koskaitlin- 
giausiai atsilankyti ant musų Ketvir
to Iškilmingo Piknyko, kur galėsite 
linksmai ant žalios žolės pasivolioti 
ir laiką praleisti. Taipgi ir giedan
čių paukščių balsų pasiklausyti, o 
kaip pavėsis užeis busite kur Raiba 
Gegutė kukuoja ir apie pavasarį ro- 
kuoja, kur jai yra linksma giedoti. 
Visi atsilankę pamirš apie savo var
gus. Bus šalto alaus, gardžios ariel- 
kėlės, kvepiančių cigarų ir kitų sma
gurių. Muzykė partraukta nuo Kirs
nos Tilto kuri, visus puikiai palinks
mins. Kviečia KOMITETAS.
Važiuodami imkite Metropolitan Ele- 
vatorį iki Marshfield Ave., o išten 
Garfield Elevatorį iki 48-tai Avė. ar
ba 52-rai Avė., o tada La Grange ka- 

kuris davež iki daržui. (17-20-21)

Parsiduoda salįunas lietuvių apgy
ventoj vietoj. JBi^nlp <<5na puikiai. Sa-į 
liūnas ant kampo^ šerifo. 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. Laisnis tik $500 metams. Pa- 
siskubinkit, nes dabar galima nupirk
ti labai pigiai, 1346 So. 50th avė., 
Cicero, Grants Works, III. (13—15)

ANT PARDAVIMO.
Keturių kambarių namas už $1850; 

Namas randasi prie .gerai išgrįstos 
gatvės,- sii intaisymais ir visokiais pa- 
Tankumais. Viskas pilnai išmokėta, 
nėra jokių extra mokesčių. Puikus 
namas su cementinių besmentu. Taip-i 
gi turim ant pardavimo 5 kambarių 
naujausios mados, su įvairiais intai
symais ir parankamais, namą už $2.000 
Ant karto reik įmokėti maža suma, 
o likusius pinigus mėnesinėmis mo- 
kestimis, kas padarys jumis savininku 
vieno iš minėtų namų. Namai ran
dasi arti lietuviškos- bažnyčios ir mo
kyklos. Nusipirkiąs vieną iš minnčtų 
namų, niekad negalėsi pasakyti, kad 
geriau randa mokėti, nekaip savo nuo
sava namą turėti.

Norint pamatyti viena iš išvardytų 
namų ir sužinoti visas smulkmenas 
kreipkitės į mus Branęh Office: 
48Q6 W. 12th Str., bile dienoj ar ne- 
dėldienyj.

FRED’K H. BARTLETT & CO„ 
Main office 59 to 69 W. Washington 

Street, Chicago, DI.'
Ant pardavimo 2 lubų medinis na

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

Ant pardavimo du pilki arkliai su 
pakinkais ir karietomis. Atsišaukite 
1-810 So. Morgan 'st., arti 18th st. 
(12—14).

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

Juazapas I'alandauekas, 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. Anučanskas, Kasierius,
4559 S. Hermitage Ave.

ADMINT3TRACIJA L. L. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius,

- R. F. D. No. 1 Box 171.

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

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

34 Serija prasidėjo Utarninke, Ge
gužio 7-tą dieną. 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 užsibaigia už 6% metų 
ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir 
tuvaites prisirašyti.

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

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

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

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

Mykolas J. Tananevieze, Kasier.
670 W. 18 St.

PAIEŠKOJIMAI.
REIKALAUJA

2 gerai prityrusių drabužių pardavi- 
kų; puikus darbas del atsakančių vy
rų; gera užmokestis ir darbas nuola
tinis. Atsišaukit pas Klein Bros., 
20th and Halsted Strs., Chicago, Ill.

Parsiduoda labai pigiai kriaučių ša- 
pa su visais reikalingais prie to užsiė
mimo įrankiais. Priežastis parda
vimo — mirė jos savininkas ir uz- 
veizdėtojas. Norinti pirkti lai at
sišaukia ant šio adreso: Mrs. Anna 
Juknienė, 1720 So. Union St., (kam
pas 17 Sf.), Chicago, Hl.

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, Ill. (15—17)

Jūsų Namuose

Kalimai Wine 4U***6

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

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis. Parsamdome 
bankines skrynerel (boxes) po $3.00 
metams.

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

Lie-

yra 
yra

2200.
“KATALIKO“ KLIUBO 

ADMIN ISTR ACU A. 
EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.

VARGONININKAS, nevedęs, 24 m., 
geras muzykas, taipgi giedorius, gali 
vesti chorą ant keturių balsų ir gre- 
gorijaniškai, ieško vietos. Meldžiu 
siųsti laiškus ant šio antrašo: Leon 
Vassovski, 774 South 3rd St., Phila
delphia, Pa.

Reikalinga yra lietuvaitė stenogra- 
fė j banką. Atsišaukti šiuo adresu: 
Now City Savings Bank, 460—03 So. 
Ashland Av., Chicago, Ill. (14—15).

TĖMYKIT LIETUVIAI!
Prieinama kaina parsiduoda saliu- 

nas gyvuojantis suvirs 10 metų, tarp 
lietuvių ir lenkų apgyventoj vietoj ar
ti lietuviškos bažnyčios ir bankos. 
Biznis išdirbtas kuopuikiausiai. " 
žastis pardavimo — į trumpą laiką 
noriu išvažiuoti Lietuvon ir ten apsi
gyventi. Kas ateis pirmutines — tam 
parduosiu pigiau. Atsišaukite šiuo 
adresu: 3256 So. Morgan St., Chica
go, Hl. “

Prie-

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted st, Chicago.

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

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

Reikalauju gerų kriaučių prie mo
teriškų drabužių siuvimo, prie sijonų 
ir žeketų. 
darbininkui.
Svilow, 1765 
Illinois.

Geras mokestis geram
Atsišaukit adresu: J. A.
Ogden Ave., Chicago,

(10—16)

ADMINISTRACIJA DP-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

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

Antanas Mazelauskis, Pagebininkas,
3244 S. Morgan St.

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

Antanas Kasparavičis, Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court."

“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. ŠitaDr-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,
Komitetas.

Paieškau Marcijonos Jokubaitukės, 
paeina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Tauragės volosties, Grineizų sodžiaus, 
iš kur ir aš peinu. Girdėjau, kad 
ištekėjo už vyra ir gyvena St. 
Louis. Meldžiu jos pačios ar kas ki
tas apie ją žino man pranešti, nes 
turiu labai svarbų' reikalą. Mąno 
adresas:

August Butkus, 
1228 Main St., Racine, Wis.

GERIAUSIA LIETUVIŠKA UŽEIGA!
Viena iš geriausią užėjimo vietų 

Chicago Heights, Ill. Čia gali gauti 
nakvynę, visokius patarimus ir tikrą 
“Turkish & Russian Baths’’, su pir
mos kliasos bufetu.

G. GEISTAR,
1440 Arnold St., Chicago Heights, Hl.

Telephone 2853. (14—17). '

D. FRIEDMAN, 
Išpardavimo storas.

Moteriškų ir vyriškų drabužiu. _.Ta- 
voras puikiausias, Rainos prieinamos, 
gorsetai po 59c. ir'kiti daigtai pigiai. 
Už gerumą tavoro gvarantyruojame. 
1726 So. Halsted st.

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 ii' siunčia pinigus 
į visas svieto dalis.

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

K J. FILLIPOVICH
General Agentas

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

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

858 W. 33rd St., \ Gyvenimo adresas: 826 W. 34th St.
TELEPHONE DROVER 2250.

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.

GATAVAS PINIGAS
Sučėdyti pinigai padėti šioj Bankoj yra 
geras ir sanžiniškas darbas.
Mokasi jums 3 proc. ir gatavas pinigas su
gražint jums ant pareikalavimo.

Industrial Savings Bank
2007 Blue Island Ave.

22 m. biznije. Atdara subat vak. 5 iki 8 vak. Safety Deposit Vaults 13 met

6 20 metų senas laikraštis

“LIETUVA”

6V. MYKOLO DR-STĖS WILKES- 
BARRE. PA. ADMINISTRACIJA.

Silvestras viieenas, Prezidentas, 
462 E. South St.

\ntanas šeškevišius, Vice-prezidentas, 
501 New Grant St.

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

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

MS Linukus, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 S. Grant Su

Juozas šnipas, Kasierius, 
386 New Grove St 

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K.

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

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

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

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

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

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

New Grovj St.
ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS..

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
843 — 33rd St.

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

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

Vine. Grigali- Fin. Raštin., 
718 .W 18th St.

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

VYRIAUSYBĖ GVARDIJOS DLDŽ.
L. 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. Ciapas, Finansų Raštin.,
4436 So. Hermitage Ave. 

” / V. Jasulaitis, Kasierius, 
4552 So. Ashland Avė.

KTrakšelis, Gvardijos Jenerolas, 
1852 W. 45 St.

.V. Jasulaitis, Gvardijos Adjutantas, 
L. Boniaviče, Gvardijos Maršalga.
VYRIAUSYBĖ 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. Nąugžemis, Pirmsėdis, 

3202 Auburn Ave.
Joe. Gurinskas, Pagclbininkut. 

3347 Auburn Ave.
Ign. Mateliunas, Prot. Raštin., 
1424 So. 49 Ave., Cicero HI.
‘į.. S. Palyanskas,: Ein. Raštin., •

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

2934 — 29 St.
... 0-0

(13—15)

Paieškau savo pusbrolių Stanislovo 
Vaiciekauskio, Simano Dauskarto ir 
Juozo Cesnos; visi paeina iš Kauno 
gub., Raseinių pav. Laukuvos parapi
jos. Labai butų malonu, kad jie 
patys atsišauktų po antrašu:

Petras Voicekauskis, >
P. O. Box 1523, Rockford, Hl.

SUSIRINKIMAS.
Dr-stč Šv. Stanislovo, V. ir K., tu

rės savo mėnesinį susirinkimą, nedė
lioj 14 d. Balandžio, 1912 m., Imą 
vai. po pietų šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje 46 ir Wood gatvės. Kiek
vienas privalo atsilankyti. Turėsime 
daug svarbių reikalų del apsvarstymo.

Paul P. Baltutis, Raštininkas, 
3249 S. Morgan St.

Paieškau Jurgio Barzdaičio savo 
švogerio, Gustavičių kaimo, Gudelių 
gm., Marijampolės pav., Suvalkų gub. 
Pirmiau gyveno New Canan, Conn., 
dabar nežinau kur yra. Prašau jo 
paties ar draugų pranešti man kur 
jis gyvena. Adresas:

Jonas Baltrušaitis, 
83% Ward St., Worcester, Mass.

DIDELIS BALIUS!
Skaityk ir nepraleisk progos — bet 

atsilankyk ant Didelio Iškilmingo Ba
liaus, parengto Lietuvių Neprigul- 
mingo Kliubo, Atvelykio Nedėlioj, 14 
d. Balandžio, 1912 m., Freiheit Turner 
svetainėje, 3417 So. Halsted St. Ba
lius prasidės 4 vai. vak. ir trauksis 
iki 2 vai. nakties. Inžanga 25c. 
porai.

Kviečiame visus lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti ant musų Iškilmin
go Baliaus, kur pirmos klesos griež 
muzike visokius šokius. Todėl ne
praleiskite tos progos, bet atsilankę 
pasilinksmykite, o mes iš savo pu
sės visus svečius prižadam širdingai 
priimti ir užganėdinti. Su godone, 

(14—15) KOMITETAS.

Paieškau savo brolį Juozapą Pet
rauską, paeina iš Kauno gub., Rasei
nių pav., Kaltinėnų vol., Vitoglos so
džiaus, Girdiškes parap. Pirmiau n»es 
gyvenom drauge m. Čhicagoj apie 14 
metų. Jis pats ar kitas, kuris apie 
jį žino, malonės man duoti žinia šiuo 
adresu:

John Petrauskas, 
P. O. Box 211, Westville.

KUR PIRKTI FARMAS?
Tiktai lietuviškoj- sodoj, Hawkinso 

apygardoj, Wiseonsino valstijos, kur 
iš visų šalių lietuviai* ant farmų pri
būva! Apygardos ten sveikos, oras 
puikus, žemė derlinga (ir lygi) ir vi
sados gausiai dera tie patįs javai, 
daržovės ir vaisiai, kaip Lietuvoj. Van
duo grynas ir visados užtektinai. Mus; 
žemė guli prie gerų keliij netoli miesto 
su gera turgaviete ir gelžkelio stočia, 
bažnyčia ir 8 kliasų mokslaine. 
vams, 
niems 
kystei 
žemės 
mažo 
mokėjimui likusios sumos suteiksim 
jums ilgą laiką. Prie tartokų duo
dame nuolatinai 
šimtams žmonių, o musų 
riams visuomet suteikiam pirmenybę.

Reikalaudami žemlapių,/aprašymų ir 
tt. rašykit lietuviškai stačiai savinin
kams:

C. K. & C. C. ELLINGSON, 
408 RECTOR BLDG., CHICAGO, ILL.

Ja- 
dobilams, kukurūzams, cukri- 

burokams, tabakui ir pieninin- 
neikur geresnės žemės nerasite! 
kainos (čienios) žemos, ir tik 
įmokėjimo reikalaujama, o iš-

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

Moka $3.Ou nuo šimto už padėtus pi
nigus. Skolina pinigus statymui ir' 
pirkimui namų. T 
iš kitų bankų, 
skryneles (boxes) apsaugotas nuo ug- j 
nies 'ir vagių po $3.00 metams. Per- ; 
ka ir parduoda lotus ir namus. Par- 1 
duoda šipkortes ant visų Unijų. Siun
čiu. pinigus į visas dalis svieto. No- 
tarijalnam skyriuje padirba visokias 
rejentališkas ir legsliškat popieras ir , 
dovierenastis ir užtvirtina pas kon- 
sulį.

VALANDOS: Kasdien nuo 8 ryto 1 
iki 9 vakaro. Nedėlioms, utarninkais 
ir pėtnyčioms nuo 8 iki 6 vaakre.

OVUiVJ *4
Partraukia pinigus 
Parsamdo bankines .

DI.

ANT PARDAVIMO.
la- 

nuo 
Saliu-

Išeina kas Pėtnyčia Chicago, Ill,

užsiėmimą keliems 
kostumie-

PIRMAS PUIKUS TEATRAS, KON
CERTAS IR BALIUS.

Parengtas Lietuvių Muzikantų 
Grant Works Beno, nedėlioję, Balan-, 
džio (April) 14 d., 1912 m., J. Yuk- 
niaus svetainėj, 4832 W. 14th St. 
Scenoje statoma labai ji okinga

Parsiduoda karčiama (saliunas) 
bai pigiai, nes pats noriu. pereiti 
Gegužio 1 dienos kitan bizniu. ~ 
nas randasi ant kampo gatvės ,letiu- 
viais apgyventoje vietoj. Kontraktas 
(lease) yra dar ant vienų metų, bet 
jei nori galima pailginti ant kiek no
ri laiko. Bravarą galima mainyti 
kada nori. Biznis gerai išdirbtas. 
Perkančiam paaiškisiu kaip reikalin
ga su bravarais vaizba vesti. Dasi- 
žinokite šiuo adresu: 3437 So. Mor
gan St., Chicago, Ill. (14—16).

PRANEŠIMAS.
Ponams saliuninkams. Kas norėtų 

vaizbauti (pardavinėti) teisingą im
portuotą rusišką degtinę (arielką) lai 
atsišaukia žemiau nurodytu adresu, o 
mes jam pristatysim kiek norės:

N. GRYNIEVIč,
2825 Union Ave., . Chicago, Hl.

(14—15)

NEW CITY SAVINGS 
BANK

G. L. Ukso prez., St. Marsinkievič 
vice-prez., A. J. Bieržynski iždininkas. 
4601 S. Ashland Av. Chicago

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus musų ban
koj 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 šifkprtes ir 
siunčia pinigus į visas svieto dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredoms. ketvergais ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; utarninkais ir 
pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 6 vakaro; 
nedėlioj nuo 8 ryto iki 12 pietų.

Laikraštis, “Lietuva”, 8 poslapių, didelio 
formąto, redaguojamas geriausių redaktorių, tal
pina raštus geriausių raštininkų ir visuomet pil
nas naujausių ir tikriausių žinių iŠ Lietuvos, A- 
merikos ir viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie
te miesto Chicagos, kuriame gyvena apie 60.000 
lietuvių ir turi šimtus visokių pašelpimų, teatra
liškų, bizniškų ir kitokių draugysčių.

“Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Val
stijų ose Šiaurines Amerikos: —
Metams $2.00, pusei metų $1.00.

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

Rossijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinese vieš
patystėse: — Metams $3.00, pusei metų $1.50.

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

pačto Money Orderį arba pinigais registruotame laiške ant išleisto
jo ranką, adresuojant šiteip:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted St., Chicago, Ill

RAŠYK taojaus, o gausi vieną “Lietuva*” asaerl ant pažiūros dykai.

„ „i ko
medija “DĖDĖ ATVAŽIAVO”. Pra- 
— ■ ’ ~ " 25c.džia 4 vai. po pietų. Inžanga 
porai.

Kiekvieną jauną ir seną, vyrą ir 
merginą užkviečiame atsilankyt. Pri
sijuoksite iš “DĖDĖS ATVAŽIAVI- 
mo”, kad ir šonai paskaus, o laike 
Koncerto išgirsite gražias ir malo
nias melodijas, kurios suteiks jums 
smagumą. Po viskam puikus balius. 
Galėsite pasišokti iki sočiai.

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

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.

na-

SEPTINTAS DIDĖJĄS BALIUS.
Parengtas Dr-stės šv. Juozapo L. M. 

ant Town of Lake, nedėlioję Balandžio 
14 d., 1912 m. svetainėj p. At Stania- 
vyčiaus 4625 So. Paulina gat. Pra
džia 4-tą vai. po pietų. Neprigulin- 
tiems į Dr-stę tikietas tik' 10c.

Pasarga: Nariai, kurie dar netu
rit paėmę tikietų ant išlaimėjimo lai
krodėlio, meldžiame pasiskubinti pa
imti prieš išlaimėjimą, kad potain ne
būtų nesusipratimų. Tikietai randa
si pas komitetą: pas J. J. Poleką, 
4558 So. Marshfield Av., pas St, Anų- 
čauskį, 4559 Sc. Harmitage Av. ir pas 
J. Letuko,- 4614 Sb. Wood St. Ant 
baliaus užkviečiame visus kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti. Su godone,

(14—15) KOMITETAS,

Parsiduoda 3 lubų mūrinis 
mas ant Morgan Street o. uur 
tuvių apgyventa. Gera proga del lie
tuvių pirkti namą ir užsidėti biznį. 
Kaina $15000.00. Deiei artimesnių 
informacijų atsišaukite ■ J. M. Tana
nevičio Banka, 3249-53 So. Morgan 
St., Chicago, Ill. .

Atidhoda ant randos Storą labai pui
kioj vietoj apgyventoj lietuviais; ga
lima išrandavoti, arba gauti “lease”; 
taippat galima, pagal reikalavimą, 
įdėti naują frontą. Atsišaukite šiuo 
adresu: 3243 So. Morgan St., Chica
go, Ill. (14—15).

Ant išrandavojimo f liūtas -su" 5 kam
bariais pagal modernišką pabudavoji- 
mą. Atsišaukite į Jono M. Tanane-

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, t$r pažiūrėk gerai ant 
liktarnos, o tąsyl?'parašyk adresą.

3 Pinigus į “Kataliko” redakciją 
gali siųst regist-ruotam laiške, arba 
išpirk ‘ ‘ Money Oiįlerį ” ir siųsk pra
stam laiške. Išpirkęs“Money Orderį” 
re laikyk pas save, įtik tą didesnę 
mėlyną korčiukę ; jjrisiįįsk į redakciją 
prastam laiške, p baltą mažą pasi
laikyk pas save, j, ' \

4 Siunčiant maJlans-ikaip vieną do
lerį, gali prisiųst “ačtd markėmis, .bet 
jeigu siųsi daugiau negu dolerį ar ir 
daugiaus, tai siųskapini^as per “Money 
Orderį.” Siunčiant mankęs, reikia ne
sušlapinti ir įdėti>4iuoslį, kad nesulip
tų, nes sulipusiast'marftes nepriimsime 
už pinigus. t

5 Rašant į ‘ ‘ Kataliko ’ ’ redakciją 
korespondenejią, visada reikia aprašyti 
gryną teisybę ir padėti savo tikrą var
dą ir pavardę, nes "fee to tokios ko
respondencijos netalprhšime į laikraštį.

6 Korespondencijas talpiname tik
vien prisiųstas nuo skaitytojų, nuo ne 
skaitytojų' jokių •koraspohdencijų ne- 
italpinsime. ■■■

•Meldžiame godotinų rašėjų gerai tė- 
myti ant paduotų augščiau pa-_ IĮ paduotų augščiau pa- 
■pdlengvysite musų darbą prie atsa
kinėjimo laiškų ir jus patys grei
čiaus gausite atsakymą. 

“Kataliko” Ištototuvš.

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

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

3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
P irka ir parduodu namus ir lotas. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes' 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus i visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryts iki 9 vakaro. Nedėlioms, utsr- 
ninkaio ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

Blip & SleinDacii
ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave,
6235 So. Halsted St.

CHICAGO,

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617
ILLINOIS

IZIDOR NAUSIEDAS
917 West 33rd st., Chicago.

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

OFISO VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir sųbatoms nuo
5 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar
ninkais ir pėtnyčioms nro 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 ir lotus. 
Parduoda šifkortes r siunčia pinigus 
į visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Panedėlias, 
sereroms, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
4 vakaro,

BH
KRYŽIUS ELEKTRIŠKAS VOLTA.

Likosi išrastas Austrijoje prieš porą 
metų ir pasirodo pasekmingu, todėl 
greitai išsiplatino Vokietijoje, Pranei- 
joje, Skandinavijoje ir kitose 
Europos..

Kryžius Elektriškas Volta, 
gelbsti prieš reumatizmą kaip 
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 tuo jaus 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 kine ant šilkinio raikščio ant kaklo, nuleisto iki pilvo.
Atsiųskit vieną dolerį per money orderį arba registruota” laiške, 

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

3925 W. NORTH AVE., CHICAGO, ILLINOIS.

šalise

labai 
raume-

SO

11
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iŠ VIETINES ŽINIOS.]^į
Skyrimai kandidatų į ru

dens rinkimus.
Šiame utarninke buvo 

skyrimai kandidatų į įvai
rias Illinois valstijos vald- 
viętes. Be to pirmusyk pi
liečiai savo balsais skyrė 
kas--kokius norėjo kandida
tus į. Suvienytų Valstijų 
prezidentus. Reikia pami
nėti, kad mieste Chicago ir 
abįĮnai Cook paviete sten
gėsi išeiti laimingai keli lie
tusiai, tečiau jų į kandidatus 
nei- vienas neišėjo ir žuvo 
•niekais ■ visos pastangos. 
(Svetimtaučiai [ viską apglo- 
tbė. • Mūsiškiai broliai bal
suotojai regis nesupranta 
’tokių rinkimų svarbos, jei 
'savųjų pusės nepalaiko. 
Bet, žinoma, kas praėjo, ne- 
-sugrąžįsi, tik priderėtų ne
pamiršti ateities, idant ki
tais skyrimais lietuvių kan
didatams išeitų laimingiau. 

: Balsavimai ant kandidatų 
išėjo sekančiai:

Į Suv. Valst. prezidentus:
Iš demokratų ėjo: Clark 

ir Wilson. Pirmasis išlošė 
356.000 balsų dauguma.

Iš republikonų ėjo: da
bartinis prezidentas Taft, 
pulk. Roosevelt ir senato
rius La Follette. Pulk. 
Roosevelt gavo 101.000 bal
sų daugiau už Taftą, o La 
Follette viso vos tik 40.000.

Konvencijosna, kuriose 
bus skiriami kandidatai į 
prezidentus, delegatų visoj 
valstijoj išrinkta: Del Clar- 
ko 58, del Roosevelto 56, 
del Tafto 2.

Į Illinois gubernatorius iš 
republikonų nominuotas iš- 
naujo Deneen, o iš demokra
tų Dunne. Nėra abejonės, 
kad busimuoju gubernato
riumi paliks vėl gubernat. 
Deneen.

Į Cook pavieto valdinin
kus nominuota visi svetim
taučiai, todėl nėra svarbu 
šiais laikais jų pavardes mi
nėti, juo labiau, kad tų pa
vardžių yra ne mažai.

Tų skyrimų epilogas pa
sibaigs rudenį, kadangi tuo
met bus renkama preziden
tas, gubernatoriai |ir kiti 
valdininkai. Nūdien gi 
kandidatai tik paskirti. 
Pirm to tarp savęs piovėsi 
įvairi politikieriai, o dabar 
susirems tik dvi partijos: 
republikonai su demokra
tais. Katrie laimės, nežinia, 
bet visgi iškalno pramato- 
ma republikonų laimėjimas.

Apie sveikatą.
Miesto sveikatos departa

mentas, trokšdamas palai
kyti tarpe miesto gyvento
ji^ sveikumą, išsiuntinėja 
visiems tam tikrus spauz- 
dintus lapus su plačiais pa
aiškinimais, kaip žmonėms 
pridera užsilaikyti užstojus 
šiltesnėms dienoms, jei no
rima apsisaugoti ligų ir 
įvairių nesmagumų. Taigi 
sveikatos skyrius tais savo 
raštais sako, kad jei kas gy
vena ankštuose, drėgnuose, 
nešvariuose ir nepravėdin
tuose kambariuose, toksai 
žmogus palieką su atbu
kusiu protu, nepasiverčian- 
čiu, tarytum, vieno kaulo 
sutvėrimu; tokio žmogaus 
protas apsiniaukia ir jis 
negali prigulinčiai atlikti 
nei fiziško nei protiško dar
bo. Ir jei dar ilgesnį laiką 
išbūna tokiuose namuose — 
pavirsta į vaikščiojantį la
voną.

Kas taigi nori savo kūne 
palaikyti spėkas ir sveika-
tą, tasai neprivalo gaileties 

išleisti kelių dolerių, dau
giau savo; sveikatos labui,: 
privalo nusjšamdyti sausą; 
ir švarų gyvenimą, kadangi 
tuo budu bus galima šutau-’ 
pyti pinigai, kokie išleidžia
mi daktarams ir vaistų pir
kinėjimui. Verčiau iš -kitur 
kur nutraukti, susitaupyti 
kelis dolerius ir juos paš-j 
vęsti sveiko gyvenimo husi-į 
samdymui. Drėgnose rūsy-; 
sė ir -dulkėse gyvenimas —į 
tai liga, paskui kurią tuo-’ 
jaus šęka’mirtis. ... į

Taippat gerai turėti na
mus, į kuriuos laisvai įeiną 
oras ir saulė apšviečia. Sau
lė kadangi turi tą ypatybę, 
jogei užmuša visokius ligų: 
perus, kenkiančius žmogaus 
sveikatai, apsausina ir pra
džiugina visus namus, tatai 
saulės spinduliuose kuotan- 
kiausiai reikia maųdyties, 
nes tas suteikia sveikatą ir 
ramumą.

Kambarius tankiai vėdin
ti šviežiu (lauko) oru, idant 
nebūtų juose jokio dušnu- 
mo. Juo labiaus reikalau
jama išvėdinti miego kam
bariai, naktimis miegoti 
prie atviro iš viršaus lango. 
Miegantis žmogus kadangi 
privalo alsuoti tik šviežiu 
oru, suterštas oras, o ypač 
dar miegant, labai daug 
kenkia sveikatai. Nakti
mis be to didesniuose mies
tuose ir pats oras buna šva
resnis negu dienomis; nak
timis nėra durnų, nėra dul
kių ir kitokių kenksmingų 
dujų. Šviežias nakties oras 
apsaugoja nuo kosulio, per
šalimo ir plaučių ligų.

Kad užlaikyti vaikus 
sveikais, pridera ir jiems 
nesigailėti šviežio oro. Kuo
met esti šalčiau, reikia vai
kus šilčiau apklostyti, bet 
tegu jie visuomet miega 
prie atviro lango.

Kūdikius penėti švariu, 
sveiku pienu (geriausiai 
motinos krūtimis), virintu 
ir atšaldintu vandenių, už
laikyti švariai, o užvisla- 
biausiai kūdikiams nesigai
lėti nei oro, nei saulės; taip 
elgianties kūdikiai bus svei
ki kaip žuvytės.

Pamėginkime, lietuviai, 
tuos patarimus pildyti, o 
mes ir vaikai busime svei
ki ir turėsime mažiau išlai
dų daktarams, arba vais
tams.

Pieno išvežiotojai grasia 
straiku.

Pieno išvežiotoji) unijos 
andai buvęs specialinis mie
ste susirinkimas ir vienbal
siai nutarta pas darbdavius 
pareikalauti didesnės mo- 
kesties, $3 daugiau savaitė
je. Dabar išvežiotojai gau
na 18 dol. Darbdaviai 
jiems jau pasiūlė 1 dol. dau
giau savaitėje, bet jie nesu 
tinka ir, jei reikalavimai 
nebusią ispildytų jįe sustrai- 
kuosią. Jei taip, tai kūdi
kiai labai daug nukentėtų. 
Panašus straikai neturėtų 
but daleistini. .

Lietuviškas vakaras.
Lietuvių Jaunimo Ratelis 

ant Town of Lake šio balan
džio 14 dieną rengia vakarė
li Davis Square salėje. 
Vakarėliu visi lietuviai šir
dingai kviečiami. Prasidės 
7 vai. vakare ir visiems įė
jimas yra dovanai, be jokio 
užmokesčio.

Norėjęs pramokinti vaikus.
Pirm kelių dienų policija 

areštavo nekokį James N.

deraliniam teisėjui jis pri
sipažino, jogei dirbęs -pini
gus ir to darbo pramokinti 
norėjęs savo vaikus. Jis 
už pinigų klastavimą kalė
jime; atsėdėjęs net 11 metų, 
tečiau to savo keisto amato 
irj ligšiol dar nepametęs. 
Taigi dabar trečių kartu su
imtas ir uždarytas kalėji
mam Jo namuose padary
ta krata ir surasta ^200 ne- 
tikrų dolerių. Teisėjas jį 
pasmerkė 10 metų kalėji
mam /g

$2.750 už knygą.
Knygų krautuves savi

ninkas, Walter M. Hill, an- 
■dai iš Londono buvo parsi
gabenęs vieną Šekspiro pir
mos laidos veikalą. Ūžtą 
veikalą jis užmokėjęs 
$2.750. Minėta knyga 
spauzdinta Londone 1640 
metais, Teodoro Costes 
spaustuvėje. Randasi gera
me stovyje, tik antru kartu 
aptaisyta. Dabartinis kny
gos savininkas sako,- kad jei 
knyga turėtų originalinius 
aptaisus, tatai kokiuo tūks
tančiu dolerių butų branges
ne.

Amerikoj randasi tik du 
egzemplioriai Šekspiro pir
mos laidos veikalų.

Kūdikio nepardavė.
Klaidingos butą žinios, 

buk Pasquale Maroni par
davęs savo kudikį-sunų. 
Motina išteisybės norėjo 
kūdikį kokiam nors turčiui 
parduoti už $4.000, tečiau 
niekas nepanorėjo pirkti, o 
antra — geri žmonės tai 
vargstančiai šeimynai sus
kubo su savo pagelba. Nu
tarta nors mažomis aukomis 
sušelpti.

Unistai laimėjo, ą
Tomis dienomis namų 

statymo kontraktoriai pa
darė sutartį su dailidėmis ir 
po tam tikruoju kontraktu 
pasirašė. Dailidėms pripa
žinta 65c. už darbo valan
dą. Be to, kontraktoriai 
dar sutiko neimti jokios 
medžiagos iš firmų, nepri
klausančių į uniją. Po su
sitaikymui darban tuojau 
sugrįžo 3.000 darbininkų. 
Miesto ir pavieto dailidės 
po kelių dienų straikui nie
ko nelaimėję grįžo darban, 
paliepus unijos vadovams.

Demokratai gavo viršų.
Balandžio 2 dieną miesto 

tarybos rinkimuose, kaip 
pereitą sykį buvom rašę, 
laimingai išėjo demokratai. 
Dabar miesto taryba susi
dės iš 45 demokratų ir 24 
republikonų.

Rinkimų dienoje balsavo 
290.000 piliečių. Iš to skait- 
liaus balsų gavo: republiko- 
nai 118.238, demokratai 144- 
370, socijalistai 18.163, pro- 
hibicijonistai 2.359 ir nepri- 
gulmingieji 6.597.

Iš 36 aldermanų tą dieną 
išrinkta 25 demokratai ir 
11 republikonų.

Pavasaris. ***
Balandžio 5 dieną miestą 

Chicago aplankė pavasaris. 
Saulutė ėmė smarkiau šil
dyt, atsirado šiltas vėjalis 
i r galutinai sutarpino ant 
nekuriu gatvių sniego krū
vas, kurio šią žiemą butą 
nepaprastai daug. Ar ilgai 
tasai pavasaris tęsis, neži
nia, kadangi mieste oras la
bai tankiai mainosi. Gali 
būti dar ir šalčio ir kitko.

Staiga mirė.
Iš pereito ketverge į pėt- 

nyčią staiga pasimirė lietu
vis Juozas Halaburda gyve-

daktarai turė-

son gat. -[Velionis nakčia 
susirgo. Kvfesta net trįs 
daktarai, bet: nei vienas anų 
nėjęs. Mat,;' naktimis ir 
daktarams nesanori tranky- 
ties. Tokie
tų but patraukti atsakomy
bėn. Konoi eris velionį iš- 
egzamianvo ir patyrė, kad 
miręs plaučių liga, bet po
draug apreiškė, kad dakta
ro pagalba hutų jam prail
ginus gyvasty.

- Indomi byla.
Indomi byla trumpu lai

ku busianti ' musų mieste. 
Ponios Hattie Kaufman už
mušėjų, nūdien uždarytų 
kalėjime, šeimynos, susita
rusios su užmuštosios vyru 
Kaufmann, apskundžiu- 
sios 3 saliuninkus, kurie 
tiems piktadariams nepilna
mečiams pardavinėdavo 
svaiginamus gėralus, kadan
gi jie girti būdami atlikę tą 
piktadarystę; Teisman 
įnešta toji indomi byla ir 
pareikalauta i $175.000 atly
ginimo. Jei byla butų lai
mėta, tada saliuninkams bu
tų pavojus, nes daugumas 
prie jų kabintusi tokiuo pa
čiu budu.

v

^Sipkortes ir Pinigų Siuntimas*'
“Aušros” prelekcija.

14 balandžio, 3 vai. po 
pietų, “Aušros” svetainėj, 
3149 S. Halsted st., J. Hert- 
manavičia skaitys prelekci- 
ją temoj: ‘fTautiškas susi
pratimas”.

Nuo 15 balandžio “Auš
ros” skaitykla-knygynas 
bus atdaras dienomis ir va
karais nuo 9 iš ryto iki 1 
vai. po pietų ir nuo 2 po 
pietų iki 10 vai. vak. pa
prastomis dienomis, o neda
liomis nuo 10 vah ryto iki 
7 vai. vakaro.;:

Ir gi bausme.
Tėvas į dukterį: — Ma

no mieloji, delko tu tiek sy
kių atkartoji tą nelaimingą 
“Mergaitės maldą”? Man 
ausįs tvinksta nuo klausy
mo.

— Tai mama man liepė ją 
groti dešimtį sykių todėl, 
kad aš vakar nesilavinau 
muzikoje, o dar dešimtį sy
kių todėl, kad tu, tėve, šią
nakt taip vėlai sugrįžai na
mo.

Navatni budai.

Dabartines šipkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti Europon 
yra sekančios:

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

33.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per Philad’a eina 12 d. 40.50 
40.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Exp. eina 7 d. 45.00
35.00 North German Lloyd iŠ Bremen per New Yorką, regul. eina 9 d. 42.50
33.00 North German Lloyd iš Bremen per Baltimore, eina 12 d. 40.00
35.00 Red Star Line iš Antverpen per New Yorką, eina 8 d. 43.00
35.00 Holland American Line iš Rotterdam per New Yorką, eina 9 d. 43.00 
35.00 Russian American Line Libava per New Yorką, eina 10 d. 45.00 
35.00 Canadian Northern Antv. arba Rotterdam per Halifax, eina 9 d. 41.00 
40.00 Cunard Line iš Hamburgo per New York eina 7 dienas 43.00
35.00 White Star Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 41.00 
35.00 American Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 41.00 
33.00 Anchor Line iš Antv. arba Rotterdam per New Yorką, eina 9 d. 41.00 
33.00 White Star Dominion iš Hamburg per Portland, eina 8 dienas 41.00

Apart šitų kainu kiekvienas atvažiuojantis, kuris neturi Amerikonišku Citizens 
popieru, turi mokėti £4.00 Head Tax.

Apart šitų linijų meslurime ir daug kitų į visas dalis svieto, jeigu reikalas 
parašyk iš kur i į kur nori važiuoti, o mes kainas paduosime koteisingiausiai.

Tarp 
Bremen

Kainos Europos Geležinkelių:
ir Tilžės 
$5.20

Eydkunų.
$5.25

Hamburg $4.85 $5.00
Antverpen $6.95 $7.10
Rotterdam $6.90 $7.05

RUBLIU KAINOS
Navatnas dalykas, kad 

kiekvienas naujas gydymo 
būdas, nors jis butų prie
šingas išbandytam medici
nos mokslui, visados atran
da sau pasekėjus, kurie pa
juokia bile kokį kitokį bū
dą. Iš tokių prasimanymų 
galima paminėti: šalto van
dens gydymas, elektrikas, 
masažus, dieta, tam tikri 
besimankštymai, įkalbėji
mai, Cristian Science ir tt. 
Nekurie iš šitų būdų yra 
geri kaikurioms ligoms gy
dyti, — bet kiti yra gry
nas nonsensas^; arba net ir 
paojingi. Ant laimės, dau
guma žmonių i tiki seniems 
vaistams, kurie per ištisus 
metus suteikdavo ligoniams 
užsiganėdinimą, kaip pa
vyzdžiui, Trinerio Ameriko
niškas Kartaus Vyno Elik- 
siras grumuliavimo organų 
ligose. Nereikalinga bent 
ką kitą bandyt turint in- 
dispoziciją, nustojus apeti
to, gavus užkietėjimą, gal
vos skausmą, nerviškumą ir 
nearalgiją, silpnumą, gelto
ną veido spalvą ir kitas vi
durių ligas. Gaunamas vi
sose aptiekose. Joseph Tri-r 
nėr, 1333 — 1339 S. Ashland 
avęn Chicago I1L_

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

Rublių 8 c Rublių $ c Rublių $ c Rublių S c
1 .52^ 29 15.23 57 29.93 85 44.63
2 1.05 30 15.75 58 30.45 86 45.15
3 1.58 31 16.28 59 30.98 87 45.68
4 2.10 32 16.80 60 31.50 88 46.20
5 2.63 33 17.33 61 32.03 89 46.73
6 3.15 34 17.85 62 32.55 90 47.25
7 3.68 35 18.38 63 33.08 91 47.78
8 4.20 36 18.90 64 33.60 92 48.30
9 4.73 37 19.43 65 34.13 93 48.85

10 5.25 38 19.95 66 34.65 94 49.38
11 5.78 39 20.48 67 35.18 95 49.83
12 6.30 40 21.00 68 35.70 96 50.40
13 6.83 41 21.53 69 36.23 97 50.93
14 7.35 42 22.05 70 36.75- 98 51.45
15 7.83 43 22.58 71 37.28 99 51.98
16 8.40 44 23.10 72 37.80 100 52.25
17 8.93 45 23.63 73 38.33 150 78.38
18 9.45 46 24.15 74 38.85 200 104.50
19 9.98 47 24.68 75 39.38 300 156.75
20 10.50 48 25.20 76 39.90 400 209.00
21 11.03 49 25.73 77 40.43 500, 260.00
22 11.55 50 26.25 78 40.95 600 312.00
23 12.08 51 26.78 79 41.48 700 364.00
24 12.60 52 27.30 80 42.00 800 416.00
25 13.13 53 27.83 81 42.53 900 " 468.00
26 13.65 54 28.35 82 43.05 1000 519.50
27 14.18 55 28.88 83 43.58 2000 1039.00
28 14.70 56 29.40 84 44.10 3000 1558.50

Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo Rosijos konsulio, 
taip kad kiekvienas gali drąsiai e’.ti per rubežių policijos netrukdomas.

Re kalaujanti 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, III
.. j, ■ , ;• — . • » K . J. .f ■'
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