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lš RUSIJOS PADANGĖS.'
Finansų ministras Ko- 

kovcev paaiškindamas Ru
sijos piniginius reikalus pa
sigyrė, kad valstija jau tre
ti metai baigia savo reika
lus be skolų. Šiemet galė
sianti dargi užmokėt 154 
milijonus senobinių skolų. 
Valstijos turtingumas vis 
kįląs, valstijos biudžetas 
-šiemet pasiekęs. 3 milijardų 
rub., ko neturį nei viena 
Europos valstija; už 10 me
tų Rusijos biudžetas (išlai
dos ir įneigos) pasieksiąs 4 
milijardus rub. (4 tukst. mi
lijonų). Mokesnių (pro
duktų) Rusijoje atsieina 
ant žmogaus 10 r.ub. 84 kap. 
Anglijoje gi išpuola 31 rub., 
Francijoje 34 rub. Kriti
mą valdiški?jų poperių mi
nistras aiškino tuomi, kad 
-\abar tokie laikai, valstijos 
topeliai su mažesniais pro
centais krintą net Anglijo- 
n ir Francijoje; priežastis 

esą trejopos: nei amus lai
kas; kasdien kilsta naujų 
pavojų šmėklos; toliau gy
venimo pabrangimas, per
tai visi griebias tokių po
perių, kurie nors nėra taip 
tikri, bet tuotarpu duoda di
desnį pelną. Pagalinus pa
šalinių emisijų konkurenci
ja, kuriuos žmonės noriau 
perka, nes jie neša didesnį 
pelną. Didelę konkuren- 
ją valstijos rentai darą val
stiečių banko poperiai, ne- 
šantįs net 6% ir paleisti 
daugiausiai Stolypino lai
kuose. Dabar valdžia dido
ką dalį tų poperių išpirko, 
išleizdama jų vieton papras
tus procentinius poperius, 
su puspenkto nuošimčio pel
no. Pagaliaus p. Kokovcev 
padėkojo trečiajai durnai, 
kad per penkerius metus 
padėjo valdžiai darbuotis del 
valstijos labo. Sekančiuo
se posėdžiuose prasidės na
grinėjimai ir pertikrinėji- 
mai atskirų biudžeto straip
snių.

Ministrų pirmininko Ko- 
koveevo kalbą nagrinėjo du
rnos atstovai Singarev, Kut- 
ler, Kovalevskij ir kiti. 
'Anot Sihgarevo durna neži
nanti daugelio išlaidų val
džios daromų. Valdžiai 
nesą kuo labai girties, nes 
nors išlaidos kulturiniems 
reikalams padidėję tris 
kart, užtat kalėjimams iš
laidas padidinta .5 kart. 
Valstijos viduje vis viešpa
tauja betvarkė ir teisių 
mindžiojimas, siaučia be
veik kasmet badas, baigia 
skursti turtingiausi kraštai 
kaip antai Kaukazas. Kut- 
leras patėmijo, kad valdžia 
hereikalo tiek daug pinigų 
laiko savo ’’kaznačeistve”, 
per tai tik randas gyvenimo 
dalykų brangenybė; verčiau 
reikėtų atliekamus pinigus

leist apšvietos ir kultūros 
reikalų aprūpinimui. Ki
tataučių atstovai Grabskis, 
Niselovič užmetinėja val
džiai, delko ji taip neteisin
gai elgias: mokesnis lupa 
nuo visų lygiai, nežiūrėda
ma nei tautos, nei tikėjimų 
skirtumo, teisių gi kitatau
čiams ir kitatikiams beveik 
neduoda jokių. Ocheidze 
skundžias, kad vietinių gy
ventojų rusinimas per mo
kyklas ir persekiojimas ne- 
kuomet nebuvęs taip aršus 
kaip dabar. Skaitlius iš
siųstųjų per pastaruosius 
metus — didesnis, negu už 
visų pereitų šimtmeti. Ant 
tų visų užmetinėjimų mi
nistrų pirmininkas atsakė, 
kad daręs, ką. galėjęs valsti
jos gerovei, tegul kiti pada
rų daugiaus. Jaigu valdžia 
griebias vėl aštrių priemo
nių — tai dėlto, kad revo- 
liucijonieriai po priedanga 
visuomenės veikimo, “drau
ge su miltais ir grūdais ba
daujantiems —j stengsis 
siuntinėti savo brošiūrėles”. 
Rusų spauda biudžeto gin
čus pavadino pašnekėsiu 
dviejų “valstijos kaznače- 
jų”, Aleksiejenko ir Ko- 
koveevo, giriančių viens ki
tų. Nemažai užmetinėjimų 
padaryta valdžiai svarstant 
sinodo biudžetų ir kalbant 
apie riaušes augštesniose 
mokyklose.
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Meksiko prezidentai Mądero su savo kabinetu. 
-------------------------- ---— 1 V* - ■ ■ —

G a- neprisidėtų prie ano, tai 
redaktorius nubaus- vienok, tikima, už nužudy-

laikraščio “Kurską j a 
zeta” .1._ ..__
tas 500 rublių arba 3 mė
nesiais kalėjimo. Orenbur- 
ge laikraštis “Orenburgski 
Krai” nubaustas šimtu rūb
ini už atspauzdinimą žine
lės apie badaujančius. Lie- 
pojalis policmeisterįs. rūpi
nasi patraukti Gre.deskulą 
pagal 129 str. už perskaity
tą lekciją. Pas Pskovo 
dienraščio “Pskovskaja 
Žizn” sandarbininką Opoc- 
kį policija padarius kratą, 
bet nieko neradus.

Tokios tai Rusijoje ant 
kiekvieno žingsnio pries
paudos!

tą kapitoną Washingtonas 
labai Skaudžiai gali atker
šyti revoliųeyoių 
regis Meksikancb^- 
ta S u v. Vjilst*jn ’”ai 
Kas aršiąyšįąi, kad^Vtod- 
ciiomerįaį pastaraiflafij?lai
kais ima ignorUoii visits 
amerikonus, text; gyvenan
čius, o nekuriuos net per
sekioja.

iš prezidentystės prašalinti 
ir. šalį nors reformomis at
kiūtinti. Bet tasai šalies 
atgaivinimas tik tuomet te

TURKIJOS BELAISVIAI 
ITALIJOJE.

Prancūzų laikraštis “Opi
nion” aprašo Turkijos be
laisvių gyvenimą ant Sici
lijos salų Ustica ir Favig- 
nana. Ant šios paskutinės 
salos paprastai buvo laiko
mi Italijos piktadariai. Už
gimus karui Tripolyj, pik
tadariai perkelta kitur, o 
ten imta laikyti iš Tripolio 
pargabentus belaisvius, tur
kus ir arabus. Salos gy
ventojai tuo labai nepaka
kinti, kadangi iš piktada
rių jie turėję sau šiokią-to- 
kią naudą, šį-tą parduoda
mi, ypač valgius, o belais
viai dabar pasikakina tuo 
viskuom, kų jiems Italijos 
valdžia suteikia. Belais
viai valgydinami tik viena 
sriuba ir jie esą užganėdin
ti. Šiais laikais ant minė
tos salos jau esama pusket
virto šimto belaisvių. Jie 
gyvena šešiuose akmeni
niuose namuose ir esą tokie, 
nuolankus, kad sargyba net 
ginklų nenešiojanti. Jie 
dirbą visokius aplink savo 
namus darbus be jokio 
murmėjimo. Vis tai esą

a seto.

Visą, pasaulį baisiai su
krėtė baisus ant Atlantiko 
okeano atsitikimas. White 
Star Line kompanijos pasa- 
žierinis garlaivis “Tita
nic”, naujas ir didžiausias 
visame sviete, taipgi gra
žiausias, nedėlios nakčia At
lantiko okeane nugrimzdo. 
Jis dar tik pirmusyk plau
kė iš Anglijos i New Yorką. 
Nuo New Yorko 1.080 my
lių atstu plaukdamas per 
miglas visu smarkumu už
bėgo ant plaukiančio ledy
no (dideliausio ledų kalno) 
ir visą savo priešakinį galą 
sumalė. Paleista darban 
bevielinio telegrafo apara
tas, bet aplinkui arti laivų 
nebūta. Tečiau jam pagal
bon pasiskubino keli laivai, 
bet jie ant nelaimės buvo 
pertoli. Arčiausiai buvo 
“Carpathia”, kuris susku
bęs atsitikimo vieton, “Ti- 
tanico” jau ant vandens 
paviršiaus nerado, tik kelio- 
liką pagelbinių valčių, tarp 
Vilnių pliuduruojančių, su 
išsigelbėjusiais keleiviais,* 
daugiausiai moterimis ir
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Varšuvoj .tarp, inteligen
tiškos žydų jaunuomenės 
nesenai padaryta .daug kra
tų ir suėmimų. -Kursko

šalies 
jvo jėgomis 
ųK^Įas savo
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pirm laiko 
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aų .jau

Diaz 
■ biii- 
aliko 
įgus 
ir iš 

šįųkių at- 
už-

/fe,’jie iksą ir kal<WWkftllti

“Rugių varpos” diena, 
intaisyta Peterburge badau
jančiųjų rytų Rusijos vals
tiečių naudai, davė pelno iš
viso 181.286 rublių 92 kap. 
Tiek, būtent, rado pinigų 
dėžutėse, kurios buvo išda
lintos aukų rinkėjams. Su
skirsčius visus surinktus pi
nigus į 3 dalis, pasirodė, 
kad auksu ir popero pini
gais surinko 38.000 rub., si
dabro pinigais 113.000 rub. 
ir variokais 30.286 rub. 92 
kap. Tas suskirstymas pa
rodo, kad aukojantieji bu
vę daugiausiai žmonės bė
dini, nes kad surinko 30.000 
vienais variokais — tai kiek 
reikėję aukotojų! Kadangi 
Peterburge draugė su prie
miesčiais gyventojų yra iš
viso 2 milijonu, tai išeina, 
kad kiekvienas Peterburgo 
gyventojas paaukojęs maž
daug po 9 kap.

Kad aprūpinus visus ba
daujančius nūdien Rusijos 
valstiečius, reikia, kaip ru
sų laikraščiai apskaito, ma
žiausiai kokių 130 milijonų 
rublių. O valdžia tuo tar
pu kaikada *tik tūkstantė
liais pameta ir dar tuos či- 
iiauninkai išvagia.; ;:

MEKSIKO REVOLIUCI 
JONIĖRIAI IEŠKO 

PRIEŽASČIŲ.
Meksiko federalinėj ka

riuomenėj/. generolo Vila 
korpuse, artilerijoj tarnavo 
kapitonas T, Fountain, 
amerikonas. Kuomet gen. 
Vilą su jo korpusų reyoliu- 
cijohieriai andai išstūmė iš 
Las Cruces,. - ' kapitonas 
Fountain tūrėjo slėptięs'j 
vienus namus ir. anuose už
sidaryti. Išbūdavęs ten 72 
vai. ir visiškai nusilpęs, ka
pitonas turėjo iš. savo slap
tos vietos išeiti ir pasiduoti 
revoliucijonieriams. . Jam 
pasirodžius jis suimta ir 
pasmerkta miriop. Norėta 
mirties ištarmė pakeisti, 
maldauta revoliucijonierių, 
be*t kapitonui suteikta tik 
toki malonė: liepta jam gat
ve eiti ir jis iš užpakalio nu
šauta 4-riais šūviais. Vadi
nasi, ištarmė sušvelnyta. 
Tas atlikta dienos metų. 
Fountain buvęs žymaus ad
vokato sūnūs. Ir jo tėvas 
Meksike pirm 15 mėtų žu
vęs nuo žmogžudžių*.rankų.

Kapitonas Fountain buvo 
Suvienytų Valstijų pilietis. 
Nors Washingtono vyriau
sybė buyo persergėjusi savo 
piliečius, gyvenančius Mek
sike, idant jie šalintųsi nuo 
to naminio meksikonų karo,

MADERO ESĄS MEKSI
KO TĘRtdi^S.

New YoO? V^ši . trįs 
meksikonai, kuriuos politi
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RUSIJOS SU TURKIJA 
NESUTIKIMAI.

Nuo seniau intempti san
tykiai tarp Rusijos ir Tur
kijos pagaliau paaršėjo lig 
tokiam laipsniui, kad bene 
ar nebus tik pertraukti di
plomatiniai ryšiai. Nesuti
kimo kaulu išnaųjo yra Per
sija. "■ .
_ Pasibaigus rusų-japonų 
karui Mandžurijoję, Turki
jos valdžia užėmė Persijos 
provinciją Asėrbadžan, už 
kurią beveik 200 metų su 
Persija ginčytasi be‘ jokių 
Į^į^ekmių. ' ‘ ", 5

Tos. provincijos užėmi
mas- Rusijai labąi nepatiko, 
kadangi Asėrbadžan tur
kam? suteikė dominuojančią 
strategišką poziciją ant ru
sų-provincijos Ęrivan. /■' 
i -Turkija' teisinasi, kad. ji 
tą persų provjneiją užėmus 
tik lig. laikui, kol tą klau- 
šiiną išrisiąs, tarptautinis 
Haagos teismas, arba kitų 
viešpatysčių. tarpininkystė. 
To pasiteisinimo . tečiau 
Turkijaf. permaža, kadangi 
kitus kartus anglų-rūsų ko
misija buvo jau nuspren- 
džiūs, kad Turkija netiešo- 
tai užėmus tą provinciją, 
turinčią daugiau .10.000 ket
virtainių mylių.
į Šiais laikais Turki ja mi
nėto j provincijoj dar la
biau ėmė platinti šienas, 
nepaisydama į Rusijos niur
nėjimus, kas suteikia dalei- 
dimą,, kad Turkija savęs už
pakalyj turi Vokietiją, kuri 
kitus kartus toje teritorijęje 
liepė jus, gauti koncesiją, bet. 
Anglijos .ir Rusijos diplo
matai viską. sugadijio.
'< Pt, iš to ir nesutikimai!

Ant salos gi Ustica taip- 
pat esama daug belaisvių, 
bet tie jau nelaimingesni, 
nes laikomi privatiniuose 
namuose ir sugrusti kaip 
silkės. Sargyba su anais 
be malonės apsieinanti. Dė
lei susikimšimo ir nešva
raus oro labai tankiai ser
ganti ir į jų ligas neatkrei
piama doma. Italai nekuo- 
met dar nebuvo taip pagar
sėję savo barbarizmu sulyg 
beginklių suimtųjų.

YUAN NORĮS BUT IL 
GIAU PREZIDENTU.
Chinų respublikos prezi

dentas, Yuan Shi Kai, an
dai išsireiškęs, idant jis 
pats ir sekanti respublikos 
prezidentai į prezidentus 
butų renkami 10-čiai metų, 
kadangi prezidentavimo 
trumpas laikas reikalaująs 
perdaug tankių elekcijų,. o 
tos nuolatos kenksią šalies 
pramonei ir ramybei.

Nesenai prezidentas Yuan 
Shi Kai, pasinaudodamas 
gera proga, apskelbė, kad 
Rusija ir Japonija per sa
vo agentus imančios gar
sinti melagingas žinias, buk 
Chinų dabartinė valstybė 
busianti padalinta į keturias 
atskiras dalis. Žinoma, to
kie skelbimai kenkia Chi- 
nams, ypač ramybės įvedi
mui. Taigi prezidentas nu
sprendė, kad jei tokie lie- 
žiūvninkai asmenįs Chinuo- 
se kuomet nors bus susekti, 
busią pasmerkiami .miriop. 
Tuo . budu norima Chinuo- 
sė-panaikinti vispki Rusijos 
ir,'Japonijos intekmė, ka- 
daugi pastarosiom valsty
bėm Chinų respublika labai 
pęp'arankus daiktas.

taip įšgelbeta. O Viši vyrai 
keleiviai ir jūreiviai su lai
vu nugrimzdo į gelmes. Kiek 
patirta, išgelbėta 866 asme
nis, o nuskendo 1.335. Tuo 
laivu Amerikon keliavo 
daug milijonierių ir šiaip
jau žymių asmenų ir jie vi
si rado sau mirtį šaltose 
okeano vilnyse.

“Titanic” 882 pėdas ir 6 
col. ilgas ir 92 pėdas 6 col. 
platus, galėjęs su savimi pa
imti 3.000 keliauninkų, pris- 
kaitant 860 jūreivių ir tar
nų. Kompanijai atsiėjęs 
$8.000.000. Bet irgi buvo 
puikiausias ir didžiausias 
laivas sviete. Iš tuomlaiki- 
nio 2-ros klesos keliauninkų 
surašo randame porą pavar
džių, kurios ar nebus tik lie
tuviškos: Mantoila Joseph 
(gal bus Montvila), paskui 
Yodis miss H, Nėra abe
jonės, kad trečioj klesoj bu
vo ir lietuvių, bet tų pras
tuolių pavardės dar nežino
ma. Daugiau apie tą baisų 
atsitikimą paaiškės, kuomet 
“Carpathia” atgabęs New 
Yorkan išgelbėtas moteris 
su vaikais.

“Titanic” su ledynu su
sidaužė nedėlios vakare, 
10:30 ir paskui po keturių 
valandų nugrimzdo. Be 
“Carpathia” jam pagalbon 
pasiskubino garlaiviai “Vir
ginian” ir “Parisian”, bet 
jau butą pervėlu. Nusken
dęs ir laivo kapitonas 
Smith, kuris 38 metus ant 
didžiausių laivų ištarnavęs. 
Kiek tai dabar yra ašarų ir 
sielvartų žuvus tokiam 
skaitliui žmonių, tarp kurių 
butą milijonierių. O kom
panija šventai gvarantavo, 
kad tasai laivas nekuomet 
negalįs nugrimsti kadir po 
smarkiausiam susidaužy- 
mui.

1



gentems dai’ toli iki tokios 
kultūros. Joms tuotarpu

mdĮstų žuvusių vą.ilęų''. ieš
koti. ;
■ 1 Dar vienas -paveikslėlis 
prie slapto ėjimo per sieną!

;; ROKIŠKIS.
Apie Rokiškį yra daugy

bė miškų, kurie priguli gra
fui J. Przezdzieckiui. Bet 
šitas dvarponis neparduo
da valstiečiams nei malki] 
nei šiaip medžio, o mišką 
parduoda ir gabena svetur. 
Rokiškiečiai tiesiok nebeži
no, ką čia daryti: girios di
džiausios, o kuro — nei pa
galio negalima gauti už pi
nigus... Sueiga vienbalsiai 
nutarė tame reikale kreiptis 
į gubernatorių ir į žemės 
tvarkomąją komisiją.

Vybornas.

PERMAŽA LIETUVIŲ.
Žinoma yra, kad musų 

vyresnybių įstaigose valdi
ninkai beveik perdėm sve
timtaučiai. Ar nueisi į gu
bernijos, ar į pavietų valdy
bas, ar į teismus, ar į pač- 
tas, ar prie geležinkelių, ar 
pagalios į gminas ir į vals
čius (į jų kanceliarijas) — 
visur pirmučiausia rasi ne 
lietuvį, bet svetimtautį. Ne
kalbu čionai apie rusus, ku
rie turi savo ypatingas pri
vilegijas, bet grynai lietu
viškose vietose, kur, rodos, 
galimos vietos turėtų but 
lietuvių užimtos, ištikrųjų 
randame ne lietuvius, bet 
svetimtaučius. Štai paim
kime gmiuo teismus Suval
kų gub. Prie antrosios 
apielinkės teisėjų suvažiavi
mo Suvalkų gub. priguli šie 
3 grynai lietuviški pavietai 

■— Marijampolės, Vilkaviš
kio ir Naumiesčio. Čionai 
yra teisėjų suvažiavimas, 
3 taikos teisėjai (miestuo
se), 13 gminų teismų. Prie 
tų įstaigų sulyg Pam. Knyš- 
ka Varš. Sud. Okr. 1912 m. 
besama 49 tarnautojų, iš 
kurių 8 pravoslavai, 23 len
kai, 16 lietuvių ir 2 žydai. 
— Išeina, kad lietuviai iki 
šiol vis dar nepajėgia pasi
naudoti tuomi, kas jiems 
stačiai priklauso. Juk net 
ir gminų koncelerijose iki 
šiol svetimi žmonės sėdi. 
Ką besikrausčius svetur, ar 
nevertėtų mūsiškiems arti
mesnėmis vietomis pasirū
pinus ?

NELAIMĖ PER NEAT
SARGUMĄ.

Netoli Kalvarijos (Suval
kų gub.) P. kaime kovo 7. 
d. linksminosi pasiturintie
ji ūkininkaičiai. Tarpe ki
to ko sumanė išmėginti re
volverį. Bemėginant kulip- 
ka pataikė ukininkaičiui V. 
B. į koją augščiau kelio. 
Vaikiną nuvežė tuoj pas ar- 
timiausį gydytoją; tas pri
pažino jį paojingai pašau
tu ir liepė skubėti į Varša- 
vą, nes galįs pasilikti lušas. 
Šit ką padaro neatsargu
mas, o gal ir svaiginantieji 
skįstimėliai.

ILAKIAI, 
Telšių pav.

Šiomis dienomis Rakiuo
se pasimirė jauna moteriškė 
N. S. tokiose aplinkybėse. 
Būdama nėščia paskutinio- 
se dienose savo ligos pasi
liko viena pati namie. 
Draug su ja gyvenanti se
suo pagrįžusi namon rado
du velioniu: motiną ir kątik 
gimusį kūdikį. Nelaimingos 
gimdančios šauksmo niekas 
nenugirdo...

Visose kultūringose šaly
se yra jau susitvėrusios mo
terių draugijos, globojan
čios moteris nėščias ir pa
gimdžiusias. Musų inteli-

‘mados” labiau galvoje, ne
kaip žūstančių varguose se-_ 
serų likimas,

JONIŠKIU BYLA.
Balandžio 4 d. Vilniaus 

Teismo rūmai ketina nagri
nėti garsiąją Joniškio (Vil
niaus gub.) bylą Jei riaušių 
bažnyčioj e. Kaltinamas 
dvarininkas Leonas Zajonč- 
kovskis ir keli lenkai. Iš 
jų pusės stos kaipo liudi
ninkas Vilniaus vyskupijos 
administrator. Michalkevi- 
čia. “Gazeta Codzienna” 
pasinaudodama tuo atsitiki
mu, rašanti: — kaži-kokie 
žmonės važinėja dabar po 
Joniškio parapiją ir baugi
na gyventojus, kad nedrįsti; 
lenkų teisme užstoti...” Bet 
priduria draug “ta žinia 
reikalaujanti dar patvirti
nimo.” Iš bažnyčios, ma
tomai, kai-kurių administr. 
raginimas prie riaušių dar 
ir į laikraščius parkelia- 
mas...

PANEVĖŽYS.
Panevėžio šv. Zitos tar

naičių draugija turinti jau 
600 rub. kapitalo ir užlai
ko skalbyklą, tik neturi na
mų, kur netekusios vietos 
arba susirgusios tarnaitės 
galėtų prisiglausti. Tokius 
namus prisieidavo tarnai
tėms ligšiol samdyti ir mo
kėti nemažą nuomą.

Yrą čia ir “Blaivybės” 
draugija, laikanti savo ar
batinę Smėlyne, labai pato
gioje ir^užeinamoje vietoje. 
Tečiau tos arbatinės laiky
mui nepriteko šiemet 70 r. 
Todelei “Blaivybei” pasiū
lius, zitietės sutiko, prisimti 
arbatinę tokiomis sąlygo
mis: 1) mokės nuomos už 
arbatinę 250 rub. ir 2) duos 
atlyginimo 50 rub. Be to, 
jei zitietės gerai išsivers ir 
dar turės pelno iš arbatinės, 
tai tuo pelnu dalinsis su 
“Blaiv.” per pus.

Tokiuo budu zitietės tiki
si blaivybei patarnauti, tu
rėti sau patogius namus, 
kur galės šį-tą veikti ir da 
reikalui atsitikus prieglau
dą rasti. Tas-pats.

BAISUS ATSITIKIMAS.
Nesenai musų išeivių bū

rys dvejais vežimais sten
gėsi Prūsų siena pasiekti 
Privažiavę Nemuną, ant ku
rio ledas dar laikėsi, ėmė 
juo važiuoti, Tarpe važiuo
jančių buvo dvi moteri, ke
liaujanti savo vyrų Ameri
kon šaukiamos: Ona Vens- 
lovienė su 4 vaikais ir Mi
kalina Žukaitienė su vienu 
vaiku. Nemunu visas bū
rys, kaipo einantis slapta 
per sieną, važiavo nakčia. 
Ties Gelgaudiškiu vežimas,
kuriuo važiavo moterįs, įlū
žo. Rogės, arkliai tuoj nu
skendo, o keliauninkai per- 
sikorė per rogių kartis, ku
rios pasiliko įsismeigusios 
abiejais galais į ledą. Sti
presnieji keliauninkai, tar
pe jų ir abi moterįs tų kar
čių laikydamosios, šiaip-ne- 
taip išsikasė ant ledo ir iš
liko gyvos.

Tečiau du Venslovienės 
vaiku ir vienas Žukaitiėnės 
palindo po ledu. Be to pra
žuvo tokiuo budu dar vie
nas keliauninkas. Ką juto 
tos nelaimingosios motinos 
nesunku įsivaizdinti. Vos 
ne vos kiti keliauninkai su
laikė, kad pačios po ledų

<~»c &'■ -•į' ~fe-

” jimo. ' /Ą-
1 ‘ Lietuvos Žinių” NN. 9, 

10 ir 11 buvo ^.įvasgųš ap
rašymas, kokį -K^SūImusų 
išeiviai iki jie- sičiai .pasie
kia ir pereina Pįušų-'šieną 
ir _ nusigabena Ą3 Bajorus, 
Tilžę arba Eitkūnus. U Pa
galios pata^iB^^DidXLie- 
tuvoję ir - Maž. Lietuvoj e, 
Tilžėj e steigtiišeivybėsi biu
ro. •’) J ' Ų U Ų;. ,,

Tečiau musų Išeivių -var
gai nepasibaigia dar su Ba
jorų, Tilžės ar Eitkūnų pa
siekimu; tie vargai juos se
ka kol jie nukeliauja į vie
tą. Reikia matyti, kaip vo
kiečiai ir amerikiečiai kelia
si prieš išeivius, su kuriais 
apsieinama paprastai kaipo 
su kokiu lobiu, kurio tiktai 
perkrauti nereikia, nes, 
mat, patįs perlipa. Vokie
tijoj, pradedant nuo Bajorų, 
Tilžės ir Eitkūnų visur pa
kelyje pilna visokių parda
vėjų, kurie siųlo ir įkalba 
išeiviams pirktis reikalin
gus 
tus, 
gali, 
vius 
agentai-vadai
Musų išeivis rengiasi ke
liauti Amerikon ir pirmiau
sia ieško vado, kuris jį nu
vežtų į Prusus. Daugelis 
tokiems vadovams užmoka 
iš kabio už visą kelionę: — 
atiduoda visus pinigus. Pa
veikslai! : Grigas keliauja 
pas savo brolį Miką į Su
perior, Wis., į kur nuo Til
žės kelionė kaštuoja apie 
120 rub.; Grigas užmoka 
vadui 200 rublių, kuris ap- 

ir nereikalmgus daik- 
už kuriuos lupa, kiek

Bet daugiausiai išei- 
skaudžia vietiniai 

Lietuvoje.

siima Grigą pristatyti į vie- reikalingi kokie raštai, ku
tą, ir tada Grigas pradeda 
stacijas, su paskutine New 
Yorko kaslegarnėje (prie
glauda išeiviams), kur Gri
gas atvyko be geležinkelio 
bileto ir be pinigų. Pa
klausus, kodėl nepaėmei 
daugiau pinigų, idant galė
tum nukeliauti į vietą, at
sako: “aš vadui daviau 200 
rublių ir jis man sakė, jog 
mano yra užmokėta į vietą; 
o pinigų tai man nereikia, 
nes aš pas brolį važiuoju, 
taip man vadas sakė”. Jai- 
gu skaityti tik kelionę nuo 
Tilžės iki Hamburgui apie 
11 rublių ir laivakortę apie 
80 rublių, tai vadui ir vadu
kams iki Tilžės užmokėta 
109 rubliai. Kaslegarnėje 
(prieglauda atvykstantiems 
išeiviams) paprastai tokie 
Grigai esti nuteisiami grįž
ti atgal kaipo ^pavargėliai. 
Vadais tokių Grigų visados 
esti žydai, kurių nei vardų 
išeiviai nežino pasakyti.

Butų labai gerai įsteigti 
legališką išeivystės biurą 
Lietuvoje ir musų išeiviams 
padėti gauti užrubežinius 
pasportus, ypatingai mergi
noms ir vaikams, kas juos 
apsaugotų nuo vargingo ėji
mo stacijų ir atėmimo visų 
pinigų. Tegul pašportui 
bus mokama 20 arba 25 r., 
tai nebus brangu, skaitant 
kiek užmoka vadui ir kiek 
privargsta, baimės priken
čia, o kartais dar parubežio 
sargams patenka ir po eta
pu namon sugrįžta. Ne
galint įsteigti legališko iš- 
eivybės biuro, neverta nei 
pradėti kitaip.

Ar butų galima užlaikyti 
išeivystės biurą Tilžėje, 
abejojama, nes Vokietijos 
valdžia to Rusijos pavaldi
niams daryti neleis. Jei 
tuomi užsiimtų Prūsų lietu
viai, tai valdžia niekų jiems

negalėtų kejį^tį. Kol kas 
lietuviais ' parankiausia 
keliauti^ pep Liepojų; čia 
kiekvienas, iaip girdėjau, 
moka po rublį apsaugos ir 
jei kurio Amerikos valdžia 
neleidžia, tai tokis sugrįžęs 
gauna 1W rublių iš apsau
gos fondo, j Bet per Liepo
jų gali keliauti vien tie, ku
rie turi ąr gali gauti užru
bežinius pasportus. An
traip, slaptas išeivių vedi
mas yra draustinas, ir va
dai, valdžiai susekus, sun
kiai yra baudžiami.

Paprastai veik kiekvie- 
naip laiye yrą profesionali
nių vagių,,, kurie išeiviams 
pinigus netik iš kišenių 
traukia, bet ir iš gilių užsi- 
siuyimų, prapjovę, išima. 
Idant pasisektų apsisaugoti 
nuo tų vagilių, italai, finai 
(suomiai) įr švedai savo pi
nigus laivų kompanijos raš
tinėje (kontore) apmaino į 
čekius savo vardu, kurie išli
pus į krantą išeiviui yra iš
mokami kaslegarnėje. Lie- 
pojaus laivų kompanija ir 
taip apmaino pinigus savo 
keleiviams, tiktai reikia ne
užmiršti išsiimti tikrąjį če
ką, o ne kuponą, nes už ku
ponus pinigai nėra išmoka- 
mi. »

Daug butų galūna pagel
bėti musų išeiviams pata
rimu, tam tikrai atspauz- 
dintu.

Lygiai reikia pasirūpinti 
ii’ apie grįštąnčius į Lietu
vą, nes tie vadai “ameri- 
kantus” apiplėšia dar dau
giau nekaip išeivius. Rei
kėtų patirti Kauno ir Su
valkų gub. valdybose, ką 
reikia turėti muitinėse grįž
tančiam, idant galėtų jis iš 
Prūsų stačiai eiti į visas pa
sienio muitines ir be kliū
čių grįžtiį<;ąyo tėviškę. Ar

rių neturint, kokia bausmė 
už tai ir tt. Tokias žinias 
galima butų pagarsinti 
Amerikos liet, laikraščiuose 
ir kitokiu keliu tą žinią iš
platinti. Beje, tūli eina 
pas Rusijos konsulius Ame
rikoje, kad gauti pasą (pro- 
chodnoe) sienos perėjūnui, 
ką ir gauna, bet vėliaus to
kie guodžiasi, jog -■ valdžia 
nuo jų reikalaujanti užmo
kėjimo visos sumos už pas- 
portą su pabauda, kuri kar
tais neša po kelis šimtus 
rublių. Šitas dalykas yra 
svarbus ir apie jį reikalin
ga yra tikros žinios.

Juozas.

UKMERGĖ.
Visur .dejuojama, kad lie- 

tuviai-mokslaeiviai apsilei
dę, nerangus, nieko nedir
ba, snaudžia ir dykuoja. 
Gal but tai ir teisybė — vi
sa tai ir tiesa, ir apie uk
mergiečių mokinius galima 
butų tą pat pasakyti. Kur 
tik nepažvelgsi visur moki
niai ši-tą veikia, lavinas, 
bet pas mus ukmergiečius 
mokinius- nieko panašaus 
nėra, norjs lietuvių mokinių 
čia yra neųiažas skaičius 
apie 47 (smulkesnė statisti
ka lietuvių mokinių buvo 
atspauzdinta No. 120 “Liet. 
Žinių” pereitų metų, taip, 
kad antrą karią neatkarto
siu). Mes, lietuviai moki
niai, labai mažai rūpinamės 
lavinimos dalykais, nes ne
sam susispietę, kur galėtu
mėm lavintis j riemany kim 
pasitenkinti tik viena gim
nazijos programa, jos per- 
maža, kad išvysčius savo 
protą, jausmus, apskritai 
tariant, kad tapus sąmonin
gais, prakilniais žmonėmis. 
O juk mokslaeivių gyvenime 
tai svarbus ir naudingas

Kuomet teismas mėsos trustą išteisino, mėsa tuo jau pabrango, nes baro
nams reikia surinkti išlaidas.

reikėtų susispiesti, kad ga
lėtumėm lavintis ir veikti 
išvien, juk vienybė-galybė. 
Tai į darbą Ukmergiečiai 
moksleiviai!

J. Gimnazistas.

PABAISKYS, 
Ukmergės pav).

Musų miestelis nedidelis. 
Aludė tik viena ir ant tos 
pačios parašyta: “išneši
mui”. Bet kaip ateina 
šventadienis, žmonės vis 
dėlto kasžin-kur gauna deg
tinės ir prisigeria lig valios. 
Žmonės labai tamsus, laik
raščių neskaito. Kortomis 
labai pripratę lošti, o la- 
baisiai sodžiujež., kur kas 
šventadienį lošia iki pusiau- 
nakties ir pralošia savo pas
kutinius skatikus.

Sulenkėjusių yra čia ir
gi nemaža, kurie kovoja su 
lietuviais del bažnytinių pa
maldų. Iki praėjusių metų 
viskas pas mus bažnyčioje 
buvo lenkiškai, tik ačiū ku
nigui Budrei buvo įvesta 
bažnyčion lietuvių kalba ir 
įkurtas Blaivybės skyrius. 
Bet jam išvažiavus viskas 
žuvo.,

Miesto mokinys.

KUPIŠKIS, 
Ukmergės pav.

jia yra dviklesė moky
kla. Yra dvi mokytojos ir 
du mokytojai. Vienas mo
kytojas J. P. rusas, mokina 
IV. ir V. skyrius, o lietuvis 
Vitkauskas, lirU skyrius. 
Lietuviškos lekcijos būdavo 
du sykiu per savaitę; iš
karto dar šiaip taip, lietu
viškai mokindavo Vitkaus
kas, nors rusiškai kalbėda
mas, bet dabar nežinia del- 
ko papyko ir nebemokina 
lietuviškai. Kai esti daina
vimas, tai Vitkauskas vien 
rusiškas dainas ir teliepia 
dainuoti, o kai katras mo
kinys, nežinodamas ar žo
džių dainos, ar iš kitos ko
kios priežasties nedainuoja, 
tai tuoj stumia už durų, 
gal manydamas, kad nenori 
rusiškai dainuoti. Lietu
viškų laikraščių jis visai 
neskaito.

P. Kleckakys.

ŠVĖKŠNA, 
Raseinių pav.

Čia visur trūksta geležin
kelių, todelei pasienio vals
čių gyventojai paprastai, 
norėdami dagi savo guber
nijos miestą pasiekti, važi
nėjasi Prūsų geležinkeliais, 
kurių stočių pilnas Prūsų 
pasienis. Pavyzdin nuo 
Kretingos už 2 verstų Prū
sų Bajorų stotis; nuo Garž- 
dų už 1 versto — Prūsų 
Laugalen; nuo Veviržėnų už 

tt. Įsėdus į tokią stotį ke
liauninkas per 6 iki 10 va
landų pasiektų Kauną, jei 
nebūtų jam dar visokių 
kliūčių daroma su perėjimu 
per sieną. Kiekvienas ke
liauninkas, kurs yra įva
žiavęs į Prusus per vieną 
muitinę, o nori išvažiuoti 
(sakysime važiuodamas į 
Kauną per Virbaliu) per 
kitą, yra verčiamas pabau
dą mokėti. Pabauda, saky
sime, nėra perdaug didelė 
nuo 50 kap. iki 15 rub., bet 
neturtingiems keliaunin
kams tai didelis apsunkini
mas. Penkerius metus at
gal jokios pabaudos nerei
kėdavo mokėti, ir pasienio 
gyventojai nebeišmano, ko
dėl jiems dabar toks apsun
kinimas yra daromas.

(“Lietuvos Žinios”).

HUMORAS.

Tinkanti ištarmė.
Teislys: — Už elgetavimą 

esi pasmerktas trims pa
roms tik su duona ir vande
niu maitinties.

Elgeta: — Mielai dar ir 
ilgiau kalėjime išbusiu, tik
tai man duokite gerai val
gyti ir išsigerti.

Nėra kvailių!
Vincukas žadėjo apsives

ti su kambarininke Zosia, 
bet tą pasižadėjimą užmetė.

— Vincuk — klausia jo 
vienas draugų — ar tu im
si Zosią? t

— Aha, nėra kvailių! — 
atsakė išmintingas Vincu
kas — vieną sykį man teko 
patėmyti, kaip ji dulkino 
kaurą... ir... man to paka
ko!

Taipgi skaitlininkas!
— Tai tamstai jau pabai

gei 80 metų? Verta pa
sveikinti tokį gražų amželį.

— Jei ne daktarai, kurie 
man daug užkenkė kūdikys
tėje, šiandie turėčiau ma
žiausiai devyniasdešimts 
metų.

Puikus elgeta...
Praeivis: — Kas tas, ei

nate elgetauti, o po pažas
tim laikote šakotą lazdą, 
nei žmogžudis koksai?

Elgeta: — Prašau tams
tos; tai tik del visako, jei 
kas man neduotų jokios iš
maldos. i

x * J -

Nubaustas.
Girdėjau, Mikų Juo

zas už pabučiavimą vienos 
merginos Veidan nubaustas

— Visai lengva bausmė... 
Aš kadaisiai už tą patį li
kau nubaustas ligi gyvos 
galvos sunkiom., moterys- 
ten!

Sutikimas moterystėje.
Pati: — Reikia pripažin

ti, kad mudu esava visoms 
moterystėms pavyzdžiu, nes 
gyvenava didžiausiame su
tikime.

Vyras: — Tiesa, visuomet 
abudu turiva tą patį vieną 
norą: aš noriu būti ponu, p 
tu... ponia.

Paieškojimas.
Mano vyras Ignotas Šver- 

nutis pirm kokios savaitės 
užsirūstinęs išėjo iš namų 
ir ligšiol nesugrįžo. Apsi
taisęs kukliai, blondinas, vi
dutinio ūgio. Ypatingi žen,. 
klai-. apdaužyta kairė ji akis 
ir veidai apdraskyti. Kas 
jį žinotų kame randasi, ma
lonės pranešti labai išsiil
gusiai pačiai.

Vakacijose.
— Vis toji veršiena ir 

veršiena! Ne, jau aš nega
liu ilgiau to kęsti!

— Gal norėtum, kad tau 
butų išrasta kokie nors nau
ji naminiai gyvuliai?

Kaime.
— Pasakyk man, Šmu- 

liau, delko tu taip Jretai 
maudais? Ar gal bijais 
vandens, ar nemyli muilo?

— Ny, ponuli, tai jau tok
sai musų tautinis inprotis.

Pažangumas.
— Velnias ir davė svietui 

tą pažangumą! Įsidėmėk, 
tamsta, turėjau tvirtą nu
žiūrėjimą, kad mano pati 
mane apgaudinėja, būdama 
susinešus su tuo idijotu 
Vincuku. Vieną sykį, jam 
nesant namie, aš užėjau į jo 
kambarį. Atidariau stal
čių. Matau visas pundas 
laiškų geltonuose vokuose. 
Tatai galvoju: na, tai da
bar geriausiai patirsiu. Ar
ba mane pati apgaudinėja,- 
arba tasai idijotas kitą mo
terį veda iš kelio. Imu 
laiškus rankon — tegul vel
niai pagriebia.

— Na, na?
— Visi laiškai rašyti ma

šinukėmis.

Paryžiaus “Figaro” pra
neša, kad trumpoj ateityj 
Francijos užsienio diploma
tijoje įvyksiančios permai- 
nos, būtent dabartinis Wa- 
shintgone ambasadorius bu
siąs perkeltas Madridan. Į 
jo vietą Washingtonan bu-i 
siąs atsiųstas koks Klobu«
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Mies

VISOKIOS ŽINIOS.
Šio

Sunkiausias žmogus pašau

Moterims suteikta teisės.

vado
vai

Susiprato,

minop ir nuzu-

Į rinkimus važiavo 
valtelėse.

užliejo upe Mississippi.

Chinų mieste Nankine su
sekta platus suokalbis, ku
rio tikslu butą išžudyti da
bartinius respublikos vedė
jus ir sugrąžinti Chinams 
monarchiją. Iš visi; suim
ti], suokalbininku jau 12 anų 
pasmerkta 
dyta.

paaiškėjo, kad 
armijos skait-

Kuomet
Vokietijoje 
liūs žymiai didinama, neku
rto Anglijos dienraščiai pa
reikalavo, kad ir Anglijos 
armija butų padidinta, ka
dangi vis dar pramatoma 
busimas su Vokietija kuo
met nors susirėmimas.

Cairo, Ill. Vietinės apy
linkės užlietos vandeniu ke
liomis pėdomis gylio. Gy
ventojai, norintieji dalyvau
ti rinkimuose 9 d. balandžio, 
į balsavimų vietą turėjo ir- 
ties valtelėmis. Rinkimuo
se dalyvavo mažas skaitlius, 
kadangi didžiuma gyvento
jų turėjo darbuotis prie su- 
drutinimo pylimo, kurį pa
kilęs upės vanduo kas va
landa grasė išplėšti. '

Naujai paskirtas j Suvie
nytas Valstijas apaštališkas 
atstovas, mgr. Bonzano, jau 
iškeliavęs iš Rymo į Ame
riką. Su savimi vežasi po- 
pežiaus raštą prezidentui 
Taftui.

Meksiko valdiškoji ka
riuomenė ties Jojulta andai 
sumušus revoliucijonierius, 
kurių.. turėję ’ kristi bene 
uOO. iš valdžios pusės

Boston, Mass. Nuo su
gebėjusios širdies nesenai 
čia pasimirė nekoksai Ab
raham Sodekson, buvęs iš- 
tikro gal sunkiausias žmo
gus pasaulyj, nes svėrė 850 
svarų. Buvo vostik 26 me
tų amžiaus. Kadangi ke
lios savaitės atgal, kaipo 
sergantis, atsigulė lovon, tai 
svėrė tik 434 svarus, o be
gulint kasdien priaugdavo 
svarumo po 20 sv., iki nepa
siekė 850 sv. Iš tos nepa
prastos sunkenybės - turėjo 
mirti.

Buvusis Rusijos pinigyno 
ministerio padėjėjas, Kova- 
levskis, Peterburgo miesto 
viršininko įsakymu gavo už
mokėti 25 rublius pabaudos 
už nepranešimą policijai, 
kad jo namuose "apsigyve
nęs naujas gyventojas.

Anglijoje anglekasių 
straikas galutinai pasibaigė 
ir darbininkai urmu sugrįžo 
ir dar grįžta į savo senobi
nius užsiėmimus. Visoj ša
lyj viešpatauja didis džiaug
smas.

Iš Kairo (Egiptas) rašo
mą,, kad tenai ant upės Ni- 
liaus susidaužę du plaukian
ti garlaiviai. Vienas anų 
greitai nugrimzdęs ir su 
juomi pražūta 300 žmonių, 
tenykščių gyventojų.

Nuo birželio 1 dienos 
Francijoje ant geležinkelių, 
krasose ir telegrafijoje lai
kas bus skaitomas nuo 1 vai. 
1ig 24 vai., bet ne 1 lig 12 
vai., kaip dabar yra. Taigi 
bus skaitoma tokios ir to-

Aprietas katinas apdraskė 
visą šeimyną.

padavadijimas 
but įvykdyti ir 
kitų vietų, kur 

rankose

Japonijos armijos 14-tos 
divizijos komendantas, ge- 
nerolas-poručninkas baro
nas .Uyehara paskirtas Ja
ponijos karo ministeriu vie
ton nesenai mirusio minis- 
tęrio. Ishimato.

Ištraukus porą dantų, 
praregėjo.

Suomijos seimas 105 bal
sais prieš 81 priėmė vadi
namąjį a dresą-protestą prieš 
paskutinius rusų vyriausy
bės nutarimus del specialių 
rusams teisių Suomijoje.

Rusijos teisu; ministeris 
andai pranešęs carui, kad 
senatorius Medem jau bai
gęs daryti Siberijos gele
žinkelio reviziją.

Trenton, N. J. Gyvena 
čia nekokis Albert E. Her- 
pin, puodij dirbėjas, kuris 
jau 30 metų gyvenąs be 
miego, vienok fiziškai ir 
protiškai esąs visiškai svei
kas. Po keletą valandų 
kasnakt prasėdįs minkštoj 
kėdėj neužmerkdamas akių 
nei penkioms minutėms. 
Gydytojai negal suprasti to 
apsireiškimo, tvirtindami 
vieni, kad bemiegė paeina 
nuo didelio persidirbimo, o 
antrieji — kad Herpin yra 
gavęs smarkų nervų sujudi
mą, nuo ko jis nustojęs mie
goti. Miegoti jis negalįs 
nuo to laiko, kuomet mirus 
jo žmona, pirm 30 metų.

Ar tai galimas daiktas?...

Traukinis nusirito nuo 
bėgių.

Trisdešimtis metų be 
miego.

Chinų respublikos prezi- 
denas Yuan Shi Kai hgšio- 
laikinį Washingtone am
basadorių Vu Ting Fang 
paskyrė ir patvirtino ir to
liau būti respublikos amba
sadoriumi toje pačioje vie
toje. Ciesoriaus šeimyną 
vis dar gyvenanti Pekine u 
prezidentas Yuan nepata
riąs jai į kur kitur iškeliau
ti, nes iš to gali užgimti su
mišimai.

Gaston, Pa. Nekoksai 
nenaudėlis anądien padėjo 
didelį gabalą geležies ant 
Lehigh Valley geležinkelio 
bėgių, kur turėjo eiti grei
tasis pasažierinis traukinis. 
Laimė, kad mašinistas, tai 
užtėmijęs, sulaikė traukinio 
bėgimą, nors visiškai sus
tabdyti nebuvo laiko. Pa
sekmės to buvo: garvežys 
nusirito nuo bėgių, o vago
nai tik viens į kitą smar
kiai susidavė. Iš keliau
ninkų, apart išgąsčio, nieks 
nenukentėjo.

Maskvos karo teismas pa
smerkė pakarti valstietį 
Volkovą už geležinkelio sto
ties tarno, jo žmonos ir vai
kų užmušimą. Taippat 
Ekaterinodaro karo teismas 
nuteisė pakarti tris žmones 
už Veličkų šeimynos užmu
šimą pernai Labinskoje 
stanicoje.

Pereitą ketvergą iš Ma
drido smarkiai visan pasau
lin pasklydo gandas, kad šv. 
Tėvas Pijus X miręs. An
gliškuose laikraščiuose pa
sipylė įvairios sensacijos. 
Paskui po kelerių valandų 
aplaikyta žinia, kad tos vi
sos žinios apie popežiaus 
mirtį pasirodė klaidingos. 
Stebėtina, kaip tai iš adatos 
priskaldoma pilnas vežimas. 
Popežius gi esąs visai svei
kas ir drūtesnis dar kaip ki
tados.

jų prokuratorius Wicker
sham nesenai buvo aįpreis^ 
kęs, kad jis ateinančių metų 
4 d. kovo manąs pasitrauk
ti iš užimamos vietos, jei 
Taft antru kartu busiąs iš
rinktas į prezidentus.

Kalbamą, buk\ jis, užim
damas minėtą vietą, paSis- 
kyręs tik vieną tarnystę iš
būti. _ -

Mažai kam bloga padary
ti], jei pasitrauktų.

Vokietijos jūreivi jos mi
nisterija tomis dienomis 
pranešus, kad Vokietijos 
eskadra, turinti revizituoti 
Suvienytas Amerikos Vals
tijas, išplauksianti iš Kiel 
gegužio 10 d. Į Ameriką 
atplauksianti tris karo lai-

New York, N. Y. Pirm 
kelių dienų čia viename na
me aprietas katinas apdras
kė visą p. Schneider šeimy
ną. Pirmiausia katinas, da- 
sigavęs niiegamajan kamba
rin, kur miegojo 14 mėnesių 
kūdikis, puolės jį draskyti; 
kaip tik toj valandoj įėjo 
vaiko motina, p. Schneider; 
katinas, palikęs kūdikį, puo
lėsi prie jos, draskydamas 
jos rankas, veidą ir kojas. 
Ant moteriškės riksmo su
bėgo pagelbon jos vyras ir 
motina p Marie Schenek; 
bet katinas nenusigando ir 
dar su didesniu įnirtimu 
puolėsi ant įėjusių. Išgir
dęs riksmą pagalios pasi
skubino pagelbon policijau
tas Calahan ir, kada į jį 
puolėsi katinas, polici j antas 
smarkiu lazdos smugiu su
syk jį užmušė. Poni Schn, 
nuvežta ligonbutin.

viską, 
kelio

bėgio- 
ir ke-

Išsigavo iš nelaisvės.
New York, N. Y. čia 

staiga pasimiręs nekokis 
Leonis G. Parma, vietinės 
muzikos konservatorijos 
įsteigėjas. Jo namuose at
rasta jaunutė daili mergi
na, kuri pasakoja, kad Par
ma 8 metus laikęs ją kaipo 
nelaisvę, uždrauzdamas jai 
kur norints išeiti. Nieks, 
išskiriant tarnaitę, nežino
jęs, kad garsus profesorius 
savo namuose laikąs belais
vę. Mergina išrodo kaipo 
pamišėlė. Nežinia tikrai, ar 
toji mergina ir pirmiau bu
vo pamišus, ar gaF nelaisvė 
ją tokia padarė.

Vyras gav^snruo savo pa
čios gerai'-pliekti: — Die
ve! Ir dar aš jos rankos 
kuone šešerįs metus ant ke
lių klūpodamas meldžiau!... 
Nesuprantu tokio jos nelem
to žingsnio! /'M-

kios dienos ištisi para, be. 
ne “pirm pietų” arba po 
pietų”, arba kaip Suv. Val
stijose pažymima “a. m.” ir 
“p. m.”. Paros pusiau da
linimas gimdąs daug nesu
sipratimų.

įini buvo 
i užkietė

jimas. Prie1, minančio lo
vos buvo tik j 6 žmona ir li- 
gonbučio prižiūrėtoja.

Generolas Griaut buvo 62 
m. amžiaus, Šmiūs garsingo 
kadaisia geilerblo Ulysseso 
Grant. Įstojus kariuome
nėn jis dalyvavo įvairiuose 
mūšiuose ir prisitarnavo ge
nerolo laipsnį. Kaip kąro 
taip ir visuomenės rateliuo
se jis visais daug buvo ger
biamas. Jo tėtžis kadaisiai 
buvo Suv. Valstf prezidentu.

Sandusky, O. Neregįs 
tarplaikiais 5 meti] ir visiš
kai nematantis per paskuti
nius 7 men., Edvardas Ken
nedy, turintis 39 met., far- 
meris iš apylinkės Parke- 
town, praregėjo, kada dak
taras J. T. Nicholson ištrau
kė jam du dančiu.

Atsitikimas neturi pana
šaus dentistikos historijoj. 
Prieš tai įvairus specijalis- 
tai jo padėjimą pripažinę 
buvo bevilčiu. Nustojimo 
Šviesos priežastimi buvo su- 
paraližiavimas akių dirks- 
nių. K. atsilankė pas dr. 
Nicholsoną skųsdamasis ant 
nepakenčiamo dantų sopėji
mo. Ištraukiant antrą dan
tį Kennedy suriko: “matau, 
matau šviesą, matau plyšį 
lange, matau tamsta”.

Gal buvo stebuklas.

tik 43, tarp kurių žuvęs ir 
prezidento Madero seserė
nas, Alfonso Barreza, šau
lių vadas.

Prajovai Valparaiso uni
versiteto studentų.

Valparaiso, Ind. Pereitą 
savaitę trįs tūkstančiai Val
paraiso universiteto studen
tų pakėlė laukinio budo riau
šes, išmušinėdami langus, 
šaudydami iš revolverių ir 
viską naikindami, kas tik 
buvo po ranka. Sumušė po- 
licijantus ir sargus, užsto
jančius jiems kelią,, ir baub
dami išdaužė langus ir su
naikino suolus ir kitus daik
tus universiteto namuose.

Riaušės iškilo, areštavus 
vienuoliką studentų užpe- 
reitą savaitę už žaidimą pil 
ke ant gatvės. Pagdliau-stu- 
dentai ėmė kautis tarp sa
vęs ir, susiskaldę kaktas, 
nusidavė teatran Opera 
House ir ten, Nukėlę trukš- 
mą tarp susirinkusios pu
blikos, išvarė laukan mote
ris ir vaikus, patįs užimda
mi suolus, prisakė akto
riams išnaujon lošti. Ka
dangi jų nepaklausyta, tai 
sulaužė sėdynes, uždanga
lus, iškūlė laibus* ir tik tą
syk išsinešdino, Į£8omet už
gesino žiburius,, G

Taip tai čibh didžia bu
siantieji .ame; 
suomenes št

Iš - Lizbono Londonan 
pranešta, kad tenai 5 asme- 
nįs užmušta- ir 30 sužeista 
plyšus* -bombai, pamestai 
meldžionių burin. Laisva- 
many b ė išduoda sau puikų 
liudijimą:-

Majoras nubaustas 
kyšius.

New York, N. Y.
to Long BranclL majoras, 
Edvin W. Pachėr, nesenai 
čia nubaustas $100 už pa
ėmimą kyšio $100 iš asfal
tinių darbų kompanijos at
stovo, nes toji kompanija 
norėjo paimti minėtame 
miestae gatvių išgrendimą.

Susekus tą majoro niek- 
šystę, jis tuojau atsistaty
dino iš vietos.

Maža tai bausmė tokiam 
parsidavėliui, kuris buvo 
net miesto galva.

Vienas ponas iš Norwalk, 
Conn, nusipirko sau tuziną 
kiaušinių už 50 centų ir 
kiaušiniai buvo gvarantuo- 
jami kaipo švieži, nesenai 
padėti. Pirkėjas ant vie
no kiaušinio susekė tokį pa
rašą: “Kas^ tą kiaušinį 
įgys, tegu susineša su ma
nimi”. Toliau sekė far- 
merio pavardė ir antrašas. 
Pirkėjas tuojau minėtu ant
rašu farmeriui pranešė ir 
gavo atsakymą, kad tie 
kiaušiniai jo parduoti pirm 
pusės metų po 17 centų tu
zinas. Dabar aišku kaip 
ant . delno, kad tarp produ- 
cento ir konsumento žuvo 
33c. už tuziną kiaušinių, o 
tuos 33c. paėmė tarpinin- 
kai-agentai. Visuomenė 
uja ant brangumo, bet ka
dangi be tarpininkų negal 
apsieiti — tai kam dar uit 
ir rugotii

Pasmerkia dirbtuvių 
santykius.

Washington, D. C. Se
natorių komisija, nagrinė
janti darbininįp] gyvenimo 
ir apšvietimo sąlygas, išda
vė raportą, kuriame pažymi, 
kad didi negarbė yra kaip 
valdžiai, taip ir visuomenei, 
leidžiančiai gyvuoti sauva- 
liškiems ir vergiškiems san
tykiams aplamai dirbtuvėse, 
o išimtinai Įstaigose United 
States Steel Corporation 
trusto.

Komisija pataria valdžiai 
atkreipti domą į darbininkų 
padėjimą ir neleisti tokių 
apsunkinimų darbininkams 
dirbtuvėse, kui’jig lieka be
laisviais keleto beširdžių iš
naudotojų.

Toliau komisija nurodo, 
jog darbininką tose dirbtu
vėse, jam persidirbus ir 
greit nustojus pajėgų ir 
sveikatos, išmeta iš darbo, 
kaipo nenaudingą5 daiktą ir 
tokiuo budu jis darosi sun
kenybe visuomenei. Apkal
bėjo tą dalyką Senatorius 
Borah iš Idaho, tvėrėjas bi- 
liaus, sulyg kurio nustato
mas 8 vai. dienos darbas 
valdiškose įstaigose.

Į Dideli potviniai.
Memphis, Tenn. Pareitą 

savaitę nuo aukštai pakilu
sio vandens upėj Mississip
pi, įvairiose vietose liko iš
plėšti pylimai ir išsiliejęs 
vanduo apsėmė paupyje 
plotus žemės viršaus 2.000 
ketvirtainių mylių. Didu
mo nuostolių, padarytų tais 
tvanais, kol-kas negalima 
apskaitliuoti, vienok jie yra 
labai dideli. Suviršum 30- 
000 gyventojų neteko pas
togės, pražudę daugelis vi
są, ar dalį savo mantos. 
Į 30 asmenų prigėrė. Upės 
Mississippi klonis yra ap
semtas vandeniu kelioliką 
pėdų gylio. Užlieta daug 
apylinkių valstijoj Arkan
sas. Užtvankos, sulaikan
čios upės vandenį, apylinkėj 
Helena, Ark., Laronia ir 
Henrico,liko išplėštos irvan- 
duo, turėdamas išėjimą, su 
baisiausiu kriokimu plusta 
į šalis, naikindamas 
kas tik randasi ant

Traukiniai sustojo 
ję, nes tiltai nunešti 
lias išplautas.

Nukent ėjusiems gyvento
jams gręsia badas, nes mais
tą jiems galima tik mažo
mis valtelėmis atvežti. Pri
gėrė daug raguočių, arklių 
ir mažesnių gyvulių. Su
naikinta užsėliai ant 500.000 
akrų ploto.

Nenori būti gubernatorium.
Lansing, Mich. Valstijoj 

Michigan randasi ypatingas 
žmogus, kuris nenori jokios 
Valdžios vietos — yra tai 
dabartinis gubernatorius 
Chase S. Osborn, kuris ap
reiškė viešai, kad nenorįs 
jokios garbės nei valdvie- 
tės ir nesistengsiąs užimti 
gubernatoriaus vietą. Pra
šęs net delegatų, išrinktų 
konvencijon, nebalsuot už 
jo kandidatūrą, nes jis jo
kios tarnystes negeidžiąs. _

Jis yra tos nuomonės, 
kad iš republikonų partijos 
Roosevelt, o iš demokratų 
Woodrow Wilson busią kan
didatais į prezidentus.

Phoenix, Arizona. Že
mesniame legislatures bute 
perėjo bilius, suteikiantis 
lygias su vyrais teises mo
terims. Už tai balsavo 21 
atstovas, o prieš tik 4. Il
gų ginčų net tame dalyke 
nebūta. Bilius, tą dalyką 
liečiantis, išsiųsta į valsti
jos tarybą, kuri taippat 
prielanki moterių teisių su
lyginimui.

Prokuratorius mano atsista 
tydinti. ,

Washington, D. C. Ge-
neralis Suvienytųjų Valsti-Įga pasimirė viens iš žymiau-

I
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Prieš bravarų savininkus.
Lansing, Mich. Valsti

jos Michigan legislature ne
senai yra patvirtinus bilių, 
sulyg kurio savininkams 
bravarų po didele bausme 
yra uždrausta patiems lai
kyti ar nuomuoti smukles. 
Už minėtą bilių karštai sto
jo gubernatorius Osborn ir 
galų-gale bravarninkai liko 
pergalėti.

Minėtas 
neprošalį 
daugelyje 
daugybė smuklių 
bravarninkų, išnaudojančių, 
ne tik pavienius žmones, 
bet ir visuomenę.

šių karo $fflės Šamo 
armijos generolas. Frede
rick Dent Grant. Apsirgo 
urnai nakčia ir, kUomet pa
šaukti per tęiefoną dakta
rai pribuvo, Grantf1 jau mer
dėjo ir už pusės’Jvalandos 
pasimirė.

Mirties

Generolas Grant mirė
New York, N. Y. 11 d, 

balandžio nakčia vietiniame 
Buckingham viešbutyj stai-

Miestas išlošė.
Des Moines, Iowa, 

miesto valdyba bėgy  j 
metų tęsė bylą su gazo 
kompanija už pigesnę kai
ną. Pirmiau čia gyvento
jai turėjo mokėti $1.15 už 
1.000 kub. pėdų gazo. Da- 
bar-gi teisėjas išdavė nuo
sprendį ir tai paskutinį, su
lyg kurio už 1.0(H) kub. pė
dų reiks mokėti tik 90 cen
tų. Kompanija, sakoma, ir 
tai dar gerą uždarbį turė
sianti. Jei už tą kainą kom
panija nenorės gazo parduo
ti, tai miestas turės teisę 
atimti iš kompanijos konce
siją.
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katalikas

| MOTERIŲ SKYRIUS, f
nugązdino Marę Elizabeth,

MARĖ ELIZABETH.
(Vaizdelis iš Amerikos 

gyvenimo).
Marė Elizabeth buvo ma

ža mergaitė su ilga pavar
de. Buvo neturtinga, ligo-r 
ta, alkana, nuskurus ir su
vargus mergaitė. Neturėjo 
jinai nei tėvų, nei giminių, 
nei namų — žodžiu sakant 
nieko, kas apie ją rūpin
tųsi.

Šiandie nevalgius dar nei 
pusryčių, nei pietų, .nei va
karienės.

Visas jos lobis — tai 
trumpa j upelė, raudona vil
nonė skarelė, pora didelių 
nuplyšusių ant jos mažų ko- 
jalių čeverykų, kuriuos vos 
galėjo pavilkti.

Vieną kartą šaltoj sausio 
dienoj, kada visi skubėjo 
vakarieniauti, Marė Eliza
beth traukė Washingtono 
gatve m. Bostone.

“Dievas, sutvėręs tiek 
žmonių, manė kūdikis, pasi
rūpino jiems ir vakarienę, 
taigi ar nepaliko kas nors 
ir mažai mergaitei”.

Vienok apie tai mąstė be 
pavydo, nes buvo tokia ge
ra mergaitė, kokių mažai 
rastųsi tarp kūdikių varg- 
dienių-našlaičių.

Miegodavo su kita mer
gaite, kokia tai lo, tvarte. 
Tą vietą jom suteikė viena 
gailestinga moteriškė, nes 
ten jos karvei buvo peršal
ta. Marė Elizabeth laikė 
tai už didę geradarybę.

Tarp tų dviejų mergaičių 
buvo didis skirtumas: kada 
Marė Elizabeth buvo alka
na — elgetavo; kada lo bu
vo alkana — vogdavo.

Minėtą vakarą, Marė Eli
zabeth taippat elgetavo. 
Kad elgetavimas yra nuo
dėmė ir kad elgetoms ne
privalom nieko duoti, apie 
tai mums nekartą kalbėta. 
Vienok, aš manau, jei man 
prisieitų likti taip išalku
siu kaip Marei Elizabeth, 
tai irgi elgetaučiau; bet jei 
aš mergaitę bučiau susiti
kęs aną vakarą Washingto
no gatvėje, vargu bučiau be
da vęs ką jai. Nedavė jai 
nieko ir kiti praeinantieji, 
Daugelis sakydavo: “eik į 
vargdienių namus”, kiti: 
“eik policijos nuovadon”, 
— daugelis tik pečiais 
traukdavo, o vėl kiti 
domos neatkreipdavo.

Nekuri ponia patarė
nuvykti draugi j on Aquilli ir 
Pryscylli, bet Marė Eliza
beth ant to atsakė: “many 
thanks”, apmąstydama tuo 
laiku, kad Aquilli ii’ Prys
cylli tai gal policmonai.

Nuolat nužemintai* meldė 
praeinančių pašalpos, bet 
neatsirado, kuris į tai at
kreiptų atidžią. Juo tolyn, 
juo labyn jai davėsi jaustis 
šaltis ir alkis, baisiai buvo 
nuvargus ir nusiminus.

Pagalios pasitraukė nuo 
didėsės gatvės, pasukdama į 
šoninę, aiškiai apšviestą 
gatvę, ant kurios stovėjęs 
dailus didelis viešbutis. 
Viešbutis tas gerai yra ži
nomas Bostono gyvento
jams; žino jį ir kiti, bet 
vardo neminėsiu, nes miesto 
padavadijimais uždrausta į 
jį elgetoms lankytis, vienok 
mus mažutė elgeta jau įžen
gė.

Kokiuo budu jinai čia įė
jo — negalima pasakyt; gal 
tarnas viešbučio buvo labai 
užimtas, ar jo suvis nebuvo; 
gal durių prižiūrėtojas bu- 

" vo tiek didelis, kad mažos 
• *

su- 
nei

jai

elgetos nepatėmijo, ai’ rašti
ninkas viešbučio nenužvel
gė, — šiaip ar taip, bet ma
ža elgeta, pro visų akis pras- 
lydus, dasigavo vidun. Ėjo 
toliau * augštyn murmuri- 
niais laiptais iki pagalios, 
plačiai išplėtus akis neatsis
tojo ant slenksčio tarpdury j 
rūkomojo kambario. Ką 
tokio panašaus dar niekad 
nebuvo mačiusi. Visur mir
gėjo žiburiai, o kambarys 
buvo pilnas sėdinčių, rūkan
čių ir skaitančių, laikraščius 
ponų. Išrodė, kad nei vie
nam iš jų nebuvo šalta, nei 
viens nejautė alkio, visi bu
vo po vakarienei.

“Kiek tai vakarienių rei
kėjo, kad pasotyt tokią dau
gybę ponų” mąstė kūdikis, 
“ir nejaugi nebūt ko nors 
pavalgyti ir man”.

Ne vienas iš ponų piktai 
su nusistebėjimu pažvelgė, 
išgirdę nepaprastą šlamesį. 
Tai nebuvo laikraščio “New 
York Herald”, lankstomo 
tarp rankų, atbalsis, nei nuo 
cigarų nukratant pelenus, 
nei nuo kartais įsiskverbu
sio vidun naujo asmens, tai 
buvo kas kita, į ką visi at
kreipė atidžią. Buvo tai 
girdėsis nuo velkančių 
minkštų grindų patiesalu 
pantaplių. Ir štai viduryj 
sales pasirodė stovyla trum
poj kartūno jupelėj, raudo
na skarele ant galvos, apriš
ta aplink kaklą siūlais, ir 
skylėtuose dideliuose pan- 
tapliuose.

Nepaprastas tai buvo re
ginys, kada anoji maža mer
gaitė, tasinyčia dideliuose 
pantapliuose, krapinėjo nuo 
vieno pas kitą, pratęzdama 
raudoną fiuo šalčio rankytę, 
maldaudama, bebalsiai pa
šalpos. Ne viens iš ten 
esančių tik nusijuokdavo, 
kiti raukėsi, daugelis visiš
kai nepažvelgė, o tūli klau
sė “kas ten?”

Nepaisydama to, mergai
tė vienok vaikštinėjo toliau. 
Nepasisekimas jai pridavė 
lyg drąsos. O čia kvapsnis 
iš valgomojo kambario per
daug erzino jos išalkusį sko
nį, kad Marė Elizabeth bu
vo atsiminus net apie savo 
draugę lo. Jau buvo taip 
alkana ir taip jautri, kad 
pradėjo mąstyt apie vogimą, 
jei nieks neatsiras, kuris 
duos jai pavalgyti, kaip vi
suomet darydavo lo.

Pagalios vėl ištiesus ran
kytę pratarė: “Neapsako
mai esu alkana!”

Vienas ponas, išgirdęs 
tuos taip neramius žodžius, 
pagalios pasišaukė prie sa
vęs. Tai buvo viens tų, ku
ris ^anksčiau klausė: “kas 
ten?”

Prisiartinus mergaitė at
sistojo už jo laikraščio, ku
riuo galima buvo uždengti 
tris tokias mergaites ir, ka
da ans ponas nužvelgė, kad 
ant jo nieks netėmija, pa
davė jai kokį tai pinigą ir 
su tokiu greitumu, buk tai 
darydamas ką tokio nevely- 
tino, baisaus, pridurdamas: 
“šia turi, vaikeli, ir eik 
sau!” ir vėl ėmėsi skaityt 
laikraštį, nuduodamas piktu 
esant, kaip ir prieš tai, lai
kydamasis buk tos nuomo
nės, kad elgetoms nieko ne
duoti.

Daugiau vienok ponų ne
atsirado, . kuris ką norints 
jai'but davęs, o viens iš ten 
esančių net buvo bešaukęs 
tarną, kad mažą elgetą iš
mestų. Tas užmanymas taip

dailiais ilgais ^laukais, Sė- 
dintj nuošaliai kitų. Jis. bų-

M-

ant stalo ir apkniaiibęsvei
dą delnuose. ;Nriisisteb5jll£: 
Marė Elizabeth iš trikių .kei
sto padėjimo to' jąųno;p()- 
no, neilgai mąsčius j^įęįaty 
tino jo link. Nękurię :^uai 
pasidė ję laikraščiųs.ir..'žval
gydamiesi
ir ko tai klauzdami, tėmijo 
į mergaitę, kuri savo šaltą 
raudoną rankytę uždėjo ant 
peties jauno žmogaus. 'y.'

— Ko nori? —.paklausė 
tas rūsčiai;’ ■

— Esu dideį alkana 
šakė Marė Elizabeth.
' — Ką aš tame kaltas? 
Eik sau šalin!

— Kiaurą dieną dar nie
ko nevalgiau — atsakė mer
gaitė. . ‘

Nors kalbant jos luputės 
drebėjo; vienok taip aiškiai 
ištarė tuos žodžius, kad vi
soj salėj jie buvo girdimi.

Visi svečiai dabar padė
jo laikraščius ir cigarus ir 
su doma tėmijosi į tą ne
paprastą regyklą.

— Šalin eik! — atkartojo 
jaunas žmogus iš nekantru
mo, — aš taipgi tris dienas 
nevalgęs — ir vėl paslėpė 
veidą delnuose.

Mergaitė- nusigandus 
žvilgterėjo į jį, pasitraukė 
porą žingsnių ir, užsimąs- 
čius, stovėjo kaip stovyla.

Dabar visų jau akįs buvo 
nukreiptos link mergaitės, 
vienok ji to nepatėmijo ir 
didei užsimąscius stovėjo 
nekrutėdama.

Tuo laiku atėjo tarnas, 
kad mergaitę išmetus iš sa
lės, bet visi ponai ženklais 
davė jam suprasti, idant 
mergaitei duoti; ramybę, .

Marė Elizabeth kiek at- 
kiutus, pradėjo žaisti del
nais su pirmiau iš vieno po
no gautu pinigu; kvapsnis 
iš valgomojo kambario vis 
labiau jautėsi. Pakėlė pi
nigą prie lupukių, buk jį 
suvalgyti norėdama, atsi
kreipė link jauno žmogaus 
ir vėl prisiartino prie jo.

Drebančia ranka palytė
jus juodus jo plaukus, pra
tarė: “labai man gaila, kad 
ponas esi alkanas. Jei po
nas tris dienas nesi valgęs, 
tai dar aršiau esi išalkęs, ne
gu aš. Gavau štai nikelį, 
meldžiu pono paimti jį. Aš 
tik vieną dieną nesu val
gius. Už jį ponas galit nu
sipirkt vakarienės, o aš... 
gal... gausiu kur trupučiu
ką. Da kartą meldžiu, po
no, paimkit, o aš ir taip ap
sieisiu.”

Marė Elizabeth stovėjo, 
laikydama ištiestoj rankoj 
nikelį ir nesuprazdama prie
žasties pakilusio bruzdėji
mo kambaryj; nesuprato, 
delko tūli ponai,, šluostyda
mi akinius, pradėjo kosėti. 
Nesuprato taippat, delko 
anasai jaunas žmogus taip 
staiga pakilo nuo kėdės ir 
užraudo. Nesuprato net ir 
to, delko jis paduotą jos ni
kelį numetė ant stalo ir, 
paėmęs ją ant rankų, griau- 
dingai ėmė ašaroti.

Ir stebėjosi jinai, delko 
nieks iš tb nesijuokė, ste
bėjosi, kad tas ponas, kuris, 
pirmiau jai buyo dovanojęs 
nikelį ir daugelis kitų, prisi
artinę link jos, maloniai su 
ja kalbėjo ir kad tas jau
nas ponas, meiliai ją glaiiz- 
damas prie savęs, pratarė:

“Šis vaikelis sugėdino 
mane ir visus kitus, Nie-

zTąsa ant 5-to pusi.). .
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nuo jo nį^kn hjfogo negirdėjau. O Viešpate Jėzau Kris
tau! tai jau p'astaro teismo diena ateina.

Bėt.Heisriias neatkreipė atidžios ant jos žodžių ir 
šauksmo,B išėjo taip, kad Ropė su Ropiene nieko neišlo- 
šė ,bet dhr rftikentėjo; teismas,-norėdamas apginti Ro- 
pienę ir jos kūdikį nuo pavojaus, nusprendė Ropei dvi 
dieni atsėdėti šaltojoj viršaičio tvarte, ir, kad toliaus 
nebūtų jafn noro gązdinti savo žmoną, dar pinigiškai 
nubautsi, tai yra Ropė turėjo užmokėti pabaudos kan
celiarijos naudai 2 r. 50 kap.

Išgirdęs tuos žodžius, Ropė šoko kaip įgeltas ir 
tarė, kad kaip gyvai neis viršaičio tvartan, — kaslink 
pinigiškos pabaudos, tai jis rietik, kad du rubliu ir pen
kiasdešimtį kapeikų, bet visus penkiasdešimtį rublių, 
gautus nuo viršaičio, atiduoda, — tai taręs metė pinigus 
ant grindų tardamas:

— Imkit, kas norit!
Pasidarė didelis trukšmas. -
Sargas šoko ant Ropės, pradėjo jį tempti; Rope 

drožė jam kumščia, tas jam atgal. Tai regėdama, Ro
pienė pradėjo balsiai šaukti, vienas išrinktųjų sugriebė 
ją už apykaklės ir išstūmė pro duris laukan, suduoda
mas kelis kartus kumščia nugaron; kiti vėl puolė pa
dėti sargui išvilkti Ropę, traukė jį už plaukų tiesiog vir
šaičio tvartan. Tuo tarpu raštininkas rašė: “Iš Ro
pės kanceliarijos naudai įplaukė vienas rublis ii’ dvi- 
dešimtis kapeikų”.

Ropienė ėjo namo gana greitai, visai sumišus, ėjo 
ji nieko nematydama, ir delei to ant kiekvieno žingsnio 
klupo, ir lauždama rankas aimanavo: Oi, — oi — oi!!...

Viršaitis, matoma, geros širdies žmogus buvo, nes 
eidamas su Rudakiu karčemon taip kalbėjo: ,

— Ištiesi; gaila mano bobos, ar nereikėtų dar jiems 
pridėti, nors puspūrį žirnių!...

VI.
Tikiuos, kad skaitytojas suprato ir įkainavo sulyg 

vertės geniališką pieną mano simpatiško didvyrio. Zol
zikevičia ylave, kaip vadinasi, šachą Ropei ir po mote- 
rei. Įrašyti jį naujokų sąrašuose, nedidelis daiktas, bet 
kas iš to butų išėję? Bet nugirdyti jį ir padaryti taip, 
kad jis pats pasirašytų po sąkalba ir, kad priimtų pi
nigus, — tai darbas sumanus; tas darbas galėjo būti pa
vyzdžiu nepaprasto gąbubo Zolzikevičios, kuris prie ki
tų sąlygų butų lošęs rolę. Viršaitis, kuris prisiruošęs 
buvo tiž savo sunų iduoti net aštuonis šimtus rublių, su 
džiaugsmų sutiko ant tokio užmanymo, nes kaip genia- 
liškąs, tarp ir. mažai godus Zolzikevičia paėmė iš vir- 
šaičio tjkjdyidėšimt penkis rublius. Paėmė jis tubs pi
nigus ne iš godumo, ries ir kanceliariškus pinigus jis 
ėmė ne iš godumo. Ką ir bekalbėti; Zolzikevičia am
žinai skolingas buvo siuvėjui Šruliui, kuris patiekdavo 
jam naujus kostiumus, tam Sruliui, kuris visai apylin
kei patiekdavo pagal naujausios Paryžiaus mados kos
tiumus.

Vieną krtą atvirai kalbėti pradėjęs, negaliu užslėp
ti ir ta, kodėl Zolzikevičia taip rūpinosi savo kostiumais. 
Priežastis buvo ta, kad jis buvo įsimylėjęs. Te nemano 
skaitytojas, kad jis pamylėjo Rppienę. . Prie jos, jis 
kaip pats sakydavo, jautė tik “apetitą”. Jis buvo su- 
gabus ir ant prakilnesnių jausmų. Skaitytojas turbut 
jau dasiprotėjo, kad jo išrinktoji buvo pana Jadvyga 
Skorabevskąitė. Daug kartų, kada mėnulis pasirody
davo’ dangaus aukštybėse, Zolzikevičia imdavo armoni
ką, sėzdavos ant kėdės ir, žiūrėdamas į Skorabevskio 
dvarą, dainuodavo melancholišku balsu kokį jausmingą 
romansą. Jis dainavo, o romanso balsas plūdo per lau
ką nakties tylumoje. Bet jei kas nors panorėtų kal
tinti Zolzįkeyičią kaipo santimentalą, tai aš iš aukšto 
pasakau, kad jis labai apsiriktų. Jis buvo labai pro
tingas. Jo svajonėje pana Jadvyga persikeizdavo į 
Izabelą, jis-gi į Serano arba Marforio. O nes svajonė 
toli nuo teisybės, tai ir šis geležinis žmogus vieną kartą 
vakaro laike, eidamas pas Skorabevskius, patėmijo jis 
ant virvės prie malkinės sijoną su inicialais J. G. ir su 
karūna ant jų. Zolzikevičia dasiprotėjo, kad priguli 
panai Jadvygai. Ar-gi galima buvo susilaikyti? Ir 
jis nesusilaikė,,— priėjo prie sijono, ir pradėjo karštai 
jį bučiuoti. Pamačius tai, tarnaitė Margarita, nubėgo 
pas paną Jadvygą ir pasakė, kad raštininkas nosį nu
sišluostė jos sijonam Ant laimės tam pranešimui ne- 
intikėjo, b<ęt įr jausmai jo nebuvo suprasti, tik jam vie
nam žinonjų.. r

Ar tupėjo .jis kokią norint viltį? — paklaus skaity
tojai. Taįp jįsj turėjo, bet neniekinkite jo už tai. Kiek
vieną kastą, kada jis eidavo pas Skorabevskius, kokis 
tai viduriais,,;Įiorint ir silpnas balsas, kalbėdavo jam: 
“O ką, jeį šiandien pana Jadvyga savo koja užmitų 
tavo koją.po;stalu?”

— Hm! Negaila butų ir lakeruotų batelių — kal
bėdavo jisijausmingai.

Skaitydamas romanus Breslauerio leidžiamus, jis 
taip į juos įsigilino, kad net tikėdavo kojų užminimu.

Bet kas gali suprasti moteriškę? Pana Jadvyga 
netik kad nespaudė jam kojos, bet žiurėjo į jį taip šal
tai, kaip kad žiūrėtų į tvorą, akmenį, sieną arba į kitą. 
Kiek jis triūso padėjo, kad atkreipti jos atidžią į sa
ve! Dažnai kaklaraištį užrišdamas neapsakomo mar
gumo, arba apsitekdamas išgražintą visokiais pasamo- 
nais kostiumą, jis manė: “Dabar tai jau patėmįs ji ma

Puolė ji kniūpsčia 
savęs. Jei rodėsi

/ H. SIENKIEWICZ. ne”. Dar-gi Srulius, atnešęs jam tą kostiumą, pasakė: 
“Su tokiomis kelinėmis galima ir pas grafienę eiti”. 
Bet nelaimė.- Pribuvo jis ant pietų; — įeina pana Jad- 
vyga, kai puiki karalienė—neprieinama, ji tik šlama sa
vo puikiuose rūbuose, sėdasi štalan, ima šaukštą savo 
plonais piršteliais, neatkreipdama į jį nei mažiausios 
atidžios.

Nejau-gi ji neišmano, kad tai, ant galo, kad tas vis
kas reikalauja pinigų!” — nusiminęs manė jis, bet vil
ties vis-gi nepametė.

— O kad taip, — manė nusiminęs Zolzikevičia, —* 
gavus viršininko pagelbininko vietą, tai kitas dalykas 
butų, jog tada ir lig viršininko nebetoli. Pasirūpinčiau 
aš tada dvejatą žirgų, ekipažą, tai pana Jadvyga neat
būtinai paspaustų man ranką po stalu. Jo svajonė dar 
toliau jį nunešė, bet apie tai nekalbėsiu, tai jau jo šir
dies paslaptis.

Zolzikevičia, iš prigimimo apdovanotas tokiais pra
kilniais jausmais, kokius jis jautė prie panos Jadvygos, 
jame tilpo ir “apetitas” prie Ropienės. Tiesa, tai buvo 
skaisti moteriškė pilnoje to žodžio prasmėje, bet dė
lei to nebūtų jis leidęs savęs taip daug kankinti, jei 
nebūtų Ropienė jo paniekinusi ir atstumusi. Jis neno
rėjo ir tos minties dasileisti, kad tokia prasta ūkininkė 
atsidrąsino tai padaryti, — kam? — Jam, Zolzikevičiui! 
Norint iš tos pačios priežasties ir Ropienė pagimdė jame 
užginto vaisiaus geidulį. Jis davė sau žodį nubausti 
ją; atsitikimas-gi su Rudžiu padrutino tą mintį. Jis 
žinojo, kad auka gįsis, delei to jis ir sumanė tą liuosą 
sąkalbį su viršaičiu, kuris iš dalies padarė Ropę ir Ro- 
pienę nuo jo prigulmingais — tai yra, galėjo juos nu
bausti, arba ant jų susimylėti.

Ropienė tečiaus nenustojo vilties, norints valsčiaus 
teismas ir pasielgė su jais negerai, ji tikėjosi kitur rasti 
užtarėjus. Ant rytojaus, tai yra nedėldienyje, ji nu
sprendė nueiti bažnyčion ant mišių ir ten pasikalbėti su 
kunigu. Jų buvo du: klebonas-kanauninkas Ulanovs- 
kis, visai jau pasenęs, nes nuo senumo net akįs jam bu
vo viršum iš savo vietų, išėjusios, kaip kad žuvies, gal- 
va-gi sukinėjos į visas puses. Ne pas jį Ropienė norėjo 
nueiti, ne; ji turėjo omenėje kunigą Čiželį. Tai buvo 
žmogus išmintingas, dievobaimingas ir galėjo tokiame 
atsitikime suraminti žmogų. Su juo tai Ropienė ii- no
rėjo pasikalbėti dar prieš mišias, o nes ji namie daug 
darbo turėjo, kol ji išvirė pusryčius, pašėrė arklį, karvę, 
paršelius, ir nunešė savo vyrui valgį, sėdinčiam vir
šaičio tvarte, saulė jau gerokai pasikėlė. Kada-gi ji 
atėjo bažnyčion, mišios jau buvo prasidėjusios. Mote- 
rįs, apsirėdžiusios žaliais drabužiais, susėdusios ant ■ 
bažnyčios laiptų, avės kojas batais, kuriuos ligi bažny
čios nešėsi rankose. Tą patį darė ir Ropienė, apsia
vus kojas ji įėjo bažnyčion.

Tą valandą kunigas Ciželis sakė pamokslą, klcbo- 
nas-kanaunįnkas sėdėjo kedėje išplėtęs akis ir kaip vi
sada; taip ir dabar lingavo, galva. Kunigas . Gizelis ne
žinia iš kokios priežasties kalbėjo apie viduramžių at
skalūnus, aiškino klausytojams, kaip reikia žiūrėti į 
tas atsalas, taippat ir į bulią, atskalūnų paniekinimui ir 
išpeikimui išleistą. Paskui jis puikiai ir jausmingai 
persergėjo savo ganomąsias avis-žmonesv. prastuolius, 
idant jie visokiais gudragalviais ir netikrais pranašais 
netikėtų. Priminė jis tarp kitų ir vardus Kondiljako, 
Volterio, Russo ir Ochrovičiaus, neatrazdamas tarp jų 
skirtumo. Galop priminė taip-gi ir tą, kokias kančias 
reikės kentėti tiems, kurie pametę tikrąjį tikėjimą, pe
reiti; į atskalunystę. Klausytojai, tokio pamokslo su
graudinti, raudojo, dūsavo, ir rodėsi taip, kad štai, tuoj, 
tuoj išleis paskutinį kvapą ir numirs. Ropienė, klausy
dama to pamokslo pajuto savyje kokį tai palengvinimą, 
nors ji ir neišmanė, apie ką kunigas kalbėjo, ji tik ma
nė, kad kalbėjo apie kokį tai labai svarbų dalyką, nes 
sakydamas labai rėkė, kad net jį prakaitas išmušė. Pa
mokslui pasibaigus, prasidėjo mišios. Karštai meldėsi 
Ropienė, jai rodėsi, kad ji savo gyvenime nekados ne
buvo taip meldžiusi, ji jautė, kad kas valanda jai leng
viau ir lengviau darosi.

Užstojo svarbiausia valanda. -
Baltas, kaip sniegas kunigas, išėmė iš cimborijos 

monstranciją su Šv. Sakramentu, atsikreipė į žmones 
ir, laikydamas drebančiose rankose, žibančią kaip saulė 
monstranciją, nekurį laiką turėdamas užmerktas akis 
ir nulenktą galvą stovėjo. Galop užgiedojo:

“Prieš taip didį Sakramentą”.
Tūkstantis balsų pagavo tą giesmę:
“Pulkim prieš Jo veidą šventą!”
Giesmė ta taip balsiai skambėjo, kad net langai 

drebėjo, iškilmingai pritarė vargonai, graudžiai varpai 
skambėjo, prieš bažnyčią bubnas dundėjo, o prie alto
riaus, iš tribulioriaus kėlėsi aukštyn durnai, saulės spin
duliai, prasimušę pro langus, apšvietė durnus ir sutvėrė 
įvairias vaivorykštes. Tarpais tarp durnų ir saulės spin
dulių, žibėjo monstrancija, kurią kunigas, žmones lai
mindamas, kėlė aukštyn, tai leido žemyn. Pats-gi ku
nigas, būdamas senas, baltas, tarp durnų rodėsi, kaip 
kokia dangiška esybė, nuo kurios plusta visokios malo
nės ir tikinčiųjų širdžių suraminimas. Lygiai tokį ra-* 
mumą jautė ir Ropienė. Jos sužeista širdis, lyg, tar
tum, kokių balsamu aplieta, jai pasidarė taip lengva, 
taip gera, kaip kad nekado. Ji meldėsi:

— Viešpate Jėzau Kristau, švenčiausiame Sakra
mente užslėptas, neapleisk manęs nelaimingos!

Iš jos akių riedėjo ašaros, bet jau nebėtokios, ko
kios buvo prie viršaičio, dabar buvo lengvos, didelės, 
malonios, lyg brangus žemčiūgai, 
prieš altorių ir tuoj pati nebejautė

(Toliaus bus)
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Iš Lietuviškų Dirvų.

y Bayonne, N. J.
Musų mieste atsibuvo 

prakalbos, kuriąs parengė 
L. S. S. 36-ta kuopa'ūš Ba
yonne, N. J., nedėlioj 3-čią 
vai. po piet, 24 d. kovo š. m., 
p. Maidošio svetainėje, po 
num. 94 E. 21 gat. ir F. avė. 
Parsikviesta J. Perkūnas 
iš m. New Yorko kalbėto- 
jum. Publikos prisirinko į 
150 asmeną abieją lyčią, 
įžanga buvo dykai. Pra
kalbos prasidėjo 3:30. Iš-, 
ėjęs minėtos kuopos prezi
dentas, perstatė susirinku
siems kalbėtoją, kuris tuoj 
ir pradėjo savo prakalbą. 
P. Perkūnas tuoj prabilo 
šiais žodžiais: — tai aš Per
kūnas, kas manęs nepažįsta
te, tai dabar galite prisi- 
žiurėt į mane, o paskui pa- 
žįsite.
’daug: apie darbininkus, ją 
būvį, apie religiją, unijas, 
socijalistus ir tt., ir tt. Na, 
ir pradėjo litaniją! Susi
rinkusieji čia tikėjosi daug 
ko naudingesnio, pamoki
nančio išgirsti, tečiau apsi
riko — nieko panašaus ne
buvo girdėtis. Taigi p. Per
kūnas perbėgo , Rusiją, 
Franciją, Angliją ir kitas 
viešpatystes, primindamas, 
jog visur esą didis skurdas; 
Amerikoje taipgi, sako, ne
kas geriau, nes kapitalistai, 
valdžia 
slogina.
rūkykit 
kad aš 
tai tokiam kavalieriui, ku
ris ruko, nei į akis nežiū
rėčiau, o kad inoterė bučiau 
— tai su savo vyru, rūkan
čiu tabaką, neičiau nei į lo
vą gulti!... Mes, sako, esa
me skri audžiami visą, ir 
kuone verkdamas tarė: val
džios, kapitalistą ir kunigi
jos... Čia jau p. Perkūnas 
kaip tarė ‘‘kunigijos išnau
dojami”, tai netik verkda
mas, bet net susirietęs į ka
muolį ištarė tuos žodžius. 
O rankomis vis niekas ne
plojo, išskiriant kelis drau- 
gus-narius minėtos kuopos. 
Dar pradžioje kalbos kalbė
tojas pasakojo, kaip seniau 
žmonės su medžio šaka ir 
medžiojo, ir nuo užpuoliką 
gynėsi, ir laukus apdirbda
vo ir tt. Dabar gi, sako, 
mes turime mašinas, šautu
vus, laivus, fonografus ir kt. 
Sako: mes padirbame ma
šinas, pastatom nuirus, til
tus, geležinkelius — žodžiu 
sakant, viską mes padir- 
bam, bet viskas nuo mąs 
atimta, viskas ne musą. 
Kaip tatai yra, kas man at
sakys? Kol dar niekas 
neatsiliepė, tai p. Perkūnas 
prabilo: A... a!... aš jau
čiu, ką jus manote! Tik 
štai viena iš publikos mer
gina, Zuzana Pareigiute, 
pakilus nuo kėdės, atsilie
pia: “Todėl, kad mes dar 
nesusipratę”. Na, ir ga
vo kalbėtojo pagirimą. To
liau kalbėtojas pradėjo 
smarkiai spjaudyti ant ku
nigą ir ją apsiėjimą, tikė
jimo ir bažnyčią. Pakilo 
net neramumas publikoje, 
ir pradėjo išmetinėti pa
čiam kalbėtojui. Mat, šia
me mieste šilką dirbtuvėj 
straikuoja — viso į 800 
merginą, tai socijalistai ir 
turėjo progą tuo pasinau
doti. Prakalbose buvo su
sirinkę daugiausiai katali
kai ir katalikės — vyrai, 
moterįs ir merginos, tikė
damiesi ką nors naujo, . 
svarbaus išgirsti apie esan-

Sako* aš kalbesiu

tį straiką, tečiau apsiriko, 
nes apie tai p. Perkūnas nei 
neužsiminė, jam užteko pa
keikti bažnyčią ir kunigus. 
Bet kad p. Perkūnas nega
na keikė bažnyčią ir kuni
gus, — tai minėtos kuopos 
pirmininkas užsilipęs patai
sė. Jis pirštus išskėtęs ir 
rankomis mosuodamas, kad 
ims rėžti (o dar vyrukas 
šveplas) buk kunigai gun
do darbininkus, kad eitą 
dirbti-skebauti, kad neko
votą su darbdaviais ir tt. 
Taigi čia ir pasirodė p. pir
mininko melagystė, nes aš 
pats tą dieną esu buvęs išry
to 11 v. bažnyčioj, girdėjau 
kaip vietinis klebonas kun. 
M. Šedvydis po pamokslui 
paaiškino apie vietinį strai
ką ir patarė merginoms lai
kytis vienybės, neit ske- 
baut ir tt. Tai mat, kaip 
socijalistai mus . mokina. 
Lietuviai katalikai priva
lo lenkties ir šalinties nuo 
tokią geradėją, kurie pa
tįs tamsiais būdami, nori 
kitus apšviesti, nes ir p. 
Perkūnas pasakojo apie vi
sokį skurdą, kuris visiems 
yra žinomas, tečiau nepa
sakė kaip reikia iš jo išsi
risti, kokiuo budu to skur
do apsisaugoti ir ką turime 
daryti, kad pagerinus musą 
būvį — apie tai nieko nepa-

ir dvasiškija mus
Toliau, sako, nc- 

ir negerkit; sako, 
bučiau mergina —

važiavo ;4š^tOmahą & kitus 
miestus ant Velykų, ture j o 
sugrįžt atgal, nes privažiuot 
vietomis per vandenius ne
buvo galima.

A. A. Žagrabalo.

Kensington, Ill.
Velyką pirmą dieną čia 

buvo toks atsitikimas: Vie
nai! saliunan buvo prisi
rinkę pusėtinas būrys vy
ru, mėgstančią išsigerti, o 
kad tai buvo linksma šven
tė, na, tai ir ėmė linksmin- 
ties. Štai vienas jų, pusėti
nai inkaušęs, prikimba prie 
antrojo, norėdamas jį su
mušti, ir sako į visus: “vy
rai, tas žmogus man kaltas 
pinigą ir nenor’ atiduot, aš 
jį noriu sumušti; aš jums 
visiems gerai užpundysiu, 
tik jąs nesikiškit”. Taip 
ir padarė; tas sumušė ge
rai savo skolininką, o visi 
dailiai pasijuokė; kada anas 
apsidirbo, pratarė į žiūrėto
jus, kad eisiąs į privatišką 
ruimą ir tuoj sugrįšiąs, bet 
kaip nuėjo tai daugiau ir 
nebegrįžo. Taip ir pasili
ko visi, trokštanti veltui gė
rimo, apviltais.

Gėda mus broliams taip 
elgtis. A. Žiluka.

6 mylios, kur ;<$ pa£s asme
niškai buvau pažiūrėti.

i Vincent Zubris.

Atherton, Ind. 
re s[.

Čia yra apsigyvenę ke
letas lietuvią —į 3 ar 4 šei
mynos ir apie tązinąp pavie- 
nią. Apsieina į visi gražiai 
ir padoriai, tik nekurie per
daug myli pantukes, slan
kioja pastubėmis, praleidžia 
liuosą laiką vėjais, užuot ap
vertus jį savo apsišvietimui. 
— Kada nors susipras, bet 
po laikui. Verbą rytą du 
jauni vaikinai besiplakdami 
iš pradžios verbomis, pas
kui dirželiais taip susiniovė, 
kad viens jų paliko su iš
sukti! ranka.

A. Rasimavičius.

MARĖ ELIZABETH.

(Pabaiga nuo 4-to pusi.).

25 d. kovo, š. m., 11 vai. 
išryto pasimirė dar jaunas 
vyras, lietuvis smuklinin
kas, a. a. Jurgis Jasiulio
nis, turėjęs apie 35 m. am
žiaus, vedęs; paliko keletą 
vaikelių. Paėjo iš Kauno 
gub., Rumšiškių pąrap. Pa
laidotas seredoj, 27 d. kovo 
š. m., su mišiomis ir kito
mis bažnytinėmis apeigomis 
ant katalikišką kapinių m. 
Jersey City. A. a. velionis 
sirgo tik apie 3 savaites- vi
duriu liga.

Lai buna jam lengva sve
timoji žemelė.

Tamošiaus Sūnūs.

So. Omaha, Neb.
Iš Oaklen, Cal. buvo at

sišaukus su paieškojimu 
per laikraščius savo vy
ro nekoki S. A. Duota bu
vo tai moterei žinia, kad jos 
vyras- Motiejus gyvena So, 
Omahoj, Neb. su kita mo
terimi. Prijaučianti ne
laimei vietiniai lietuviai 
tuojau sukolektavo pinigą 
ant kelio ir nusiuntė į 
Oaklen, Cal. S. A., kad ji
nai galėtą atvažiuoti į Oma
ha pas savo vyrą. Mote
rėlė pribuvo į So. Omaha 1 
d. balandžio š. m. Abidvi 
moteris dabar stojo prieš 
savo vyrą M. A., kuris bu
vo kalėjime, ant tardymo, 
su kuriaja jis norįs gyven
ti. Mat, A. pirmos nenori 
pripažint, tik vaiką pripa
žino, kad jo. Galą gale 
M. A. pasakė, kad reiktą 
gyvent su pirmąją pačia, 
bet jam gaila moterystės 
stoną sulaužyti ir su antra
ja. Taigi dabar nėr’ žinios 
su kuriaja pačia gyvens, o 
tuo tarpu abidvi moterįs už 
jį varžosi.

Čia, So. Omahoj, yra ke
lios gyvulią skerdyklos. 
Nuo 1 d. balandžio darbai 
sumažėjo; dienoje dirbama 
3 — 4 vai. delei stokos gy
vulią, kurią iš pietinią val
stiją negali privežti, nes, iš
kilus daugelyje vietą pot
vyniams, gelžkeliai ir tiltai 
sugadyti ir traukiniai nebė
gioja. Net keleiviai, kurie

Rockford, Ill.
Darbai čia šiuo laiku eina 

gerai ir iš kitur pribuvu
siam nesunku darbas gau
ti, ypač jei kas moka kokį 
nors amatą. Lietuviu gy
vena pusėtinas būrelis ir 
tarp ją randasi visokiu. 24 
d. kovo čia pas vieną žmo
gelį buvo balius — kėlė var
duves. Buvo suprašyta 
daugelis svečią. Visi su
sėdo, kaip draugai, bet ka
da išmaukė koletą stikliniu 
alaus, tai pradėjo vaidintis, 
tais pačiais stiklais, į gal
vas siekti, apykakles praus
ti. Pasekmės to buvo to
kios, kad reikėjo ne vieną 
prievarta prašalinti iš kam
bario; išmestieji, eidami 
namo, labai plūdo ant pa
silikusiųjų, bet tie nebojo 
ir tolinus linksminosi, srėb
dami alutį ii- baltakę. Tas 
viskas darėsi gavėnios me
tu, kada, 
nuo tokįą 
turėti.

- Broliai, 
ru inprotį

P. Piampiala.

rodos, privalėtu 
linksmybių susi-

meskim tą biau-

East Arlington, Vt.
i Kaip mąs miestelyj smu
kliu nėra, tai neretai aplan
ko mus visokie agentai nuo 
smuklininkų iš kitu vietą, 
kad pasipelnijus. Daugiau
sia atvažiuoja iš Hocšick 
Falls smuklininkai rinkti 
orderius ant gėrimu. Ir 
kaip tik prieš žymesnes 
šventes, tai kaip viesulą 
čion juos atneša. Taip ir 
šiuo kartu buvo atsibeldė 
orderių rinkti, manydami 
gerokai pasipelnyt. Bet šį 
žygį nekaip pavyko — vos 
30 dol. surinko ir tai gerai 
reikėjo jiems pasidarbuoti.

Galime pasigirti, kad ir 
tarp musą jau kįla susipra
timas, nors prieš tą pasmir
dusią girtuoklystę.

Peštukas.

Big Four, W. Va.
Angį eka sykio j Jeed, W. 

Va. 26 d. kovo 8 vai. iš ryto 
atsitiko baisi nelaimė. Nuo 
gazą plyšimo žuvo 92 angle- 
kasiai, tarp kurią nemažai 
žuvo ir lietuviu. Kol kas 
nieko tikro negalima suži
noti, nes tarp žuyusiąją šei
myną ir giminią baisus su
mišimas. Tos kasyklos ran
dasi atstu nuo Big Four tik

kad nepamiršiu to pamoky
mo, kokį girdėjau nuo to 
elgetos kūdikio, nepamiršiu 
kol gyvas busiu”.

Pasakęs tai, atsisėdo, pa
ėmė mergaitę ant kelią ir 
paklausė kaip vadinasi.

— Marė Elizabeth, ponuli,
— atsakė mergaitė,.

— Kuomet buvau tokiuo 
kūdikių kaip tu — kalbėjo 
jaunas žmogus — tuomet 
visus vardus, šv.r. Biblijoj 
paminėtus, žinojau' ką jie 
reiškia. Vardas “Marė Eli
zabeth”, tai reiškia: Anio- 
las suramin to jas”,

— Ką ponas kalbi? — pa
klausė mergaitė.

— Nieko, nięko, vaikeli, 
meldžiu man pasakyti, kur 
gvveni?”

— Niekur, ponas!
— Kur miegį,' priprastai ?
— Tvarte ponios Flynn, 

neš ten jos karvei peršalta, 
o kaip ponia Flynn yra la
bai geros širdies moteriškė, 
tai ir leido mums gulėti ten.

— O su kuomi drauge 
miegi ?

— Su lo.
— Ar I<> tai tavo brolis?
— Ne, ponas, lo yra sve

tima mergaitė, savąją ne
turi.

— O kaip gyvena lo?
— Jinai... vagia, ponas!
— O ką tu veiki, Mare 

Elizabeth ?
— Aš... elgetauju, nes el

getavimas tik nėra toks blo
gas darbas, kaip vagystė, ar 
netiesa ?

— Kame tavo įnotiha ?
— Numirė, ponas.
— Kas buvo priežasčia 

jos mirties?
— Iš girtuoklystės — at

sakė balsiai!
— O tėvą ar turi?
— Taipgi nėr gyvo — ka

lėjime pasimirė.
— O už ką gi ten pakliu

vo ?
— Už girtuoklystę.
— O-o-o!...
— Turėjau ddr brolį, kal

bėjo mergaitė, vaikas buvo 
paaugęs, sveiks 'ir protingas, 
bet... ir tas pasimirė nuo 
nusigėrimo. Bet, dabai jau 
noris ką nors pavalgyti. Kur 
aš dabar esu, Į sate kalbė
dama tęsė toliau, gal lo ne
žino. 1 r

—Palauk, vaikelį pratarė 
jaunas ponas,, pasistengsiu, 
gal pasiseks kiek nors su
rinkti tau del vakarienės.

— Ach, aš .numaniau, kad 
čia šį-tą gausiu! — sukliko 
iš džiaugsmo suplodama 
delnais mergaitė, tikėdamo
si, kad dar kitą nikelį gaus.

Ir ištikro! Jaunas po- l
nas inmetė tą jos nikelį sa-įsėdėjo tarp visą poną, ku- 
vo skrybėlėn, išsiėmęs iš ki- Irie labai buvo jai mandagąs 
senės kokį tai auksinį pini-*ir valgė viską.

- ... ri..; - ......... ' .

dole-

nusi-

gą inmetė ten pat, apėjo vi
sus svęčius, iš kurią nei vie
nas neatsisako ką nors in- 
mesti ir kada, pabaigus tą 
rinkliavą, suskaitė, j 
ponas balsiai pratarė:

— Keturiasdešimts 
riu!

Marė Elizabeth net 
gando. O *

— Tai viskas tavo! — 
pratarė į mergaitę. — Bet 
dar pirmiaus turi pavalgyti 
vakarienės. O toliau klau
syk: tas ponas, kurs pir
miausia davė nikelį, bus 
globėju tą pinigų, — gali 
jam užsitikėt, nes turi gerą 
žmoną. Tai taip, o dabar 
valgysim.

— Taip, taip, prakalbėjo 
tas ponas, kurio globon pa
vedė pinigus, mano pati ži
no ir globėja ne vieną šio 
miesto našlaitį ir taippat ži
nos, kas tau bus reikalinga. 
Buk rami, pasirupįs tavimi.

— Vienok mano draugė 
lo didei nusistebės, maloniai 
pratarė Marė Elizabeth, aš 
negaliu pamiršti lo, taippat 
negaliu pasilikt nepadėko
jus p. Flynn už nakvynę.

— Gerai, gerai! bus vis
kas aprūpinta ir lo drau
go su tavimi galės gyventi, 
— pasakė senas ponas; jei 
maža mergaite turi 40 do
lerių — tai neprivalo gulėt 
tvarte. Bet ar tu ne alka
na? paklausė mergaitės.

—O. ir labai!... atsake 
Marė Elizabeth.

Jaunas ponas tąsyk paėmė 
ją už vienos rankutės, o tas, 
kurio žmona turėjo savo 
globoj daugel miesto našlai
čių, už kitos ir taip drauge 
su visais kitais svečiais nu
ėjo valgomajan kambarin, 
pasodino mergaitę prie dai
liai užtiesto stalo ir paklau
sė ką norėtą valgyti.

— Puoduką pieno ir ga
balėlį duonos, pratarė kūdi
kis, labai norėčiau to, — čia 
visi švelniai nusijuokė, o ji 
nusistebėjo, iš ko taip juo
kiasi ?

Užsakė pirmiausiai del 
mergaitės kumpio su kiau
šiniais, mėsos su sriuba, 
kompoto, bulkutę ir da dau
giau, ko tik galima buvo 
gauti. Mergaitė linksmai

Cairo, UI. apylinkėse potvinis

Jei maža mergaitė po to
kiai vakarienei nesusirgo 
tai stebėtina, vienok ji ne
susirgo.

Jaunas ponas su dailiais 
plaukais žiūrėdamas į Marę 
Elizabeth pratarė visiems.

— Šis kūdikis suteikė 
man geresnį pamokymą, ne
gu visi mano draugai, nes 
sugrąžino man tikėjimą ir 
meilę į esybes jos lyties, ku
riąs pirmiau didei niekinau 
iš kitokios priežasties. Te
gul ją Viešpats laimina. 
Geisčiau, kad šiame saumei- 
lės sviete but daugiau tokią 
gerą žmonių kaip ji, tąsyk 
mažiau butą vargdieniu.

sija, kuriai toji Mongolijos 
ueprigulmybė labai paran 
ki.

RED. ATSAKYMAI.

J. Zujus. — Korespon
dencijoje metu ir kitko pa
taisymas nėra svarbu ir tas 
dalykas jau pasenęs. Ne
dėsime.

Agn. Švogeris. — Apie 
evangeliją skaitymą kores
pondencijos nedėsime, ka
dangi tas dalykas tegali ap
eiti tik vietinius lietuvius, 
bet ne visuomenę. Tas klau
simas gali but išrištas be lai
kraščiu maišimosi, nes vie
niems vienaip patinka, gi 
kitiems kitaip.

MORGANAS — SANTAI 
KOS ANIOLAS.

Iš Rymo rašoma štai kas 
J. Pierpont Morgan regis 
darbuojasi, kad greičiau pa
baigus italą-turką karas 
Jisai su Italijos karaliumi 
atbuvęs kelias konferenci- 
-cijas ir be to dar pasklydęs 
gandas, kad jis pasimaty
siąs su Vokietijos kaizeriu 
mieste Venecijoje, balan
džio 26 dieną.

Kaizeris atkeliausiąs Ve
necijon nuo salos Kortu, 
gulinčios Graikijos pakraš
čiuose, kur jis turįs savo 
privatinius rumus. Neku- 
rie pasakoja, kad Morga
nui esą todėl parupęs kare 
pabaigimas, kadangi jis iš 
to dabar turįs savo reika
luose nemenkus nuostolius. 
Tečiau Rymo valdiškieji ra
teliai tvirtina, kad tasai pi
niguočius šiaip sau iš žmo
niškumo norįs užraukti ka
rą. Tegu jis sau nori kiek 
tik reikia, bet tas atsiekti 
nelengva, jei turkai nenu
sileidžia.

MONGOLIJA ESANTI 
NEPRIGULMINGA.

Iš Pekino Londono dien
raščiams pranešta, kad Chi- 
ną provincijoje Shensi už
gimę smarkus judėjimai 
prieš svetimžemius. Neku- 
riose vietose išžudyta chinai 
mahometonai.

Iš Mongolijos sostainės 
Urga pranešta Peterbur
gan žinia, kad Chinu respu
blikos prezidentas Yuan Shi 
Kai pakvietęs pas save 
Mongolijos chaną ir parei
kalavęs, idant Mongolija 
butą prijungta prie Chinu. 
Chanas prezidentui atsakęs, 
jog jis to pats padaryti ne
galįs, nes tai esanti gyven
toją valia, o pastarieji jau 
senai apskelbę Mongolijos 
neprigulmybę nuo Chiną. 
Chanas tečiau pataręs, 
idant tą klausimą išrišti; ta
me interesuotos viešpatys
tės, žinoma pirmoj eilėj Ru-

MEKSIKAN GRĮSTA DE 
LA BARRA.

Meksike plačioji visuome
nė šiandie tiek daug nesirū
pina savo krašte esančiomis 
suirutėmis, kiek parkelia- 
vimu iš Europos buvusio 
prezidento de la Barra, ku
ris buvo iškeliavęs Europon 
tuojaus apėmus prezidento 
valdvietę dabartiniam Ma
dero. Visuose politiniuose 
rateliuose galvojama, kas 
dėsis Meksike sugrįžus to
kiam intekmingam vyrui, 
buvusiam valdininkui. Vie
ni sako, kad pribuvęs de la 
Barra Meksiko politikai tik 
dar labiau užkenksiąs, o ki
ti tvirtina, kad jis tą šalį, 
nuramįsiąs. Jam parvykus, 
ar kartais nepasidarys ten 
ankštoka ir dabartiniam 
prezidentui Madero, kuomet 
jo priešininkai sudarys cen
trum su la Barra priešakyj.

Gerai atsakė.
— Tamstos pamatymas 

mane visai apsvaigino!
— Tai eik tamsta grei

čiau namo ir išsimiegoki.
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bet ne “Keleiviui ” ir “Lais
vei”, kadangi šituodu lai
kraščiu organauja ne soči- 
jalistams, bet cicilikams. O 
“Keleivis” su “Laisve“ ei- 
eilikueiii gana.jau priveisė 
ir vis dar veisia. Mes ger
biame socijalistišką mokslą, 
gerbiame visus išmintingus 
socijalistus, kadir lietuvius, 
bet apsaugok mus Dieve 
nuo “Keleivio” ir “Lais
vės” veisiamų cieilikučių- 
fanatikų, tarp kurių ima 
rasties jau net bombistų, 
anot paties “KeL” prane
šimo.

Ką “Keleivis” su “Lais
ve” Lawrence darbininkų 
labui nuveikė, parodo kad- 
ir šiame numeryj indėtas 
Lawrence lietuvių darbinin
kų protestas.

Palytėta širšių kamuolys.
Lietuviškiems cieiliku- 

čiams nepatinka ir jie labai 
širsta, jei pasakoma viešai 
tikroji teisybė apie jų pa
sielgimus. Jie rustinasi už 
tai, kad jie mažai arba vi
sai nieko negelbėję Lawren- 
co audėjams streikinin
kams. Ir kam dar rustin- 
ties už primetamą teisybę? 
Bet jau toksai jų paprastas 
inprotis sukauti: mes vieni 
darbininkų geradariai, mes 
vieni kovojame už jų būvį, 
mums vieniems priklauso 
straiko laimėjimo nuopel
nai! Kuomet “Katalikas” 
numeriu 14 tuos rėksnius 
subarė, “Laisvė” su “Ke
leiviu” stulpan šoko. Kaip 
tai, girdi, jie ten Lawrence 
pašonėje gyveną ir jie bu
tų palikę kurčiais į audėjų- 
straikininkų aimanavimus? 
Girdi, tai negalimas daik
tas! O vienok faktas pa
silieka faktu, kad jiems tas 
buvo ir perdaug galimas 
daiktas. Pirm pradėsiant 
audėjų streiką, “Keleivio” 
ir “Laisvės” auklėtinių 
mieste Lawrence tik neišė
jo. Ten valkiotas! ir 
agentų, ir agitatorių, ir Die
vas žino dar kokių atstovų. 
Ir visi uoliai kiršino darbi
ninkus prieš darbdavius. 
Darbininkams pagaliau su
streikavus ir pasirodžius 
miesto gavėse milicijos gin
kluotam burini, lietuviškie
ji agitatoriai-cicilikai kaip 
kamparas iš lietuvių tarpo 
išnyko. Jiems dailu ir 
smagu ramiuoju laiku agi
tacijas savon naudon skleis
ti, bet tegu jie pamatys gin
kluotą milicijantą — tai 
dums kaip pakaustyti už 
kelių desėtkų mylių. Juk 
kailis mielesnis ir už pa
čios partijos naudą. Taip 
išpradžių jie elgėsi; tik pas
kui, kuomet jie pabarta, 
suskato ne tiek streikinin
kams nešti pagalbą, kiek 
plūsti visus tuos, kurie drį
so juos užkabinti, barti.

Tikra tiesa, kad svetim
taučių socijalistų vadai su
skubo į Lawrence prasidė
jus streikui; tiesa, kad jie 
ten agitavo laikyties stip
riai prieš kapitalistus; tie
sa, dar, kad nekurie soci
jalistų aukojo straikininkų 
labui ir išsiuntinėjo vaikus 
į kitus miestus. Bet reikė
tų but naivu, jei nežinotum, 
kam jie tą visa darė. Dar
bavosi išimtinai tik savo 
partijai, idant sužvejojus 
sau daugiau šalininkų ir 
paskui pavergus savon 
“liuosybėn”. O pas soci- 
jalistus giriamoji “liuosy- 
bė” labai gerai žinoma, kad- 
ir pav. pagarsėjusios lietu
viškų socijalistų “instruk
cijos”, išsiuntinėtos Sąjun
gos nariams. Štai kame tų 
darbininkų “geradarių” už 
darbininkus kovojimo bran
duolys! Juo labiau darbi
ninkai badmiriauja, juo 
daugiau juos šaudo arba 
karsto — tada socijalistams 
buna tikras pintis. Taigi 
jie prie to priveda ir pas
kui naudojasi savo partijos 
tikslams.

Kam jau kam su šocija- 
listiškais darbais girties, Iresnes seseris.

Nesenai tasai “autokra
tas” savo vyresiiiai seserei 
Gigai uždavęs veidan. Ta
tai Olga nusimovus panta- 
plį, pasitiesus “ jo impera
toriškąją augštenybę” ir sa
votiškai nuba adžius. Vai
kas ėmęs taip bliauti, kad 
ant riksmo atbėgęs pats ca
ras. -■ J

— Atiduoti ją karo lauko 
teisman! — šaukė visa ger
klė earukas — aš ją turiu 
pamokinti, kaip ji turi ma
ne mušti!

Vaikas pareikalavęs, 
idant jo sesuo tuojau butų 
uždaryta namų kalėjiman. 
Ir caras, sakoma, išpildęs jo 
reikalavimą, uždaręs Gigą 
kalėjiman.

Ko Rusija gali sulaukti iš 
panašiai auklėjamų carukų?

baigusius W|?O"dieną 
•1911 m. Tmilaiko peri jo
du į Suvienytai ‘Valstijas 
atkako 878.587 žmonių, ty. 
165.000 daugiau už pirm- 
buvusius metus©Daugiau-

Apie vaikų laikraštėlį.
“Tėvynėje” (No. 14) K. 

Vairas vėl pajudina klausi
mą apie inkurimą laikraš
tėlio vaikams. Seniau tas 
klausimas buvo apkalbamas 
laikraštininkų suvažiavime, 
bet po ilgesnių svarstymų 
palikta išrišti bile vienam 
dabartinių laikraščių leidė
jų, panašiai kai kad palikta 
dienraščio klausimas. Pas
kiau vaikų laikraštėlio klau
simą vienas ir kitas paju
dino “Vien. Liet.” bet grei
tai paprastuoju budu viskas 
ir nutilo. Dabar tą patį 
klausimą užsimena — kaip 
augščiau minėta — K. Vai
ras. Jis tą laikraštėlio 
klausimą palieka išrišti pa
tiems laikraščiams ir anų 
skaitytojams, o jei ne — tai 
nors pačioms organizaci
joms, būtent T. M. D., ar
ba S. L, A,

“Kad vaikams laikraštė
lis yra reikalingas, nega
lima užginti, bet šis klausi
mas nėra ir opus. Viena, 
turime svarbesnius reikalus, 
o antra — pagaminkime 
ideališkesnius laikraščius 
suaugusiems, tėvams, o tik 
paskui bus galima pasirū
pinti vaikais, kuomet patįs 
tėvai bus šviesesni, geriau 
apsitašę. Nūdien kur ga
lima gauti tam tikslui iš
laidas, jei dar daugumas 
suaugusiųjų nesupranta lai
kraščių vertės ir jų neskai
to.

Mums regis, tasai klau
simas nepamatuotas ir jis 
negalima išrišti, jei vien- 
tik išleidžiant vaikams vel
tui kokį-nors priedą prie bi
le vieno savaitinių laikraš
čių. Bet ir tokiam leidėjui 
butų reikalinga nemažas pa
sišventimas.

Tiek apie vaikų laikraš
tėlio klausimą.

* * *
Caro inpėdinio auklėjimas.

Rusijos caras Nikalojus 
Romanov mano, kad jo in- 
pėdinis turįs aplaikyti kuo
geriausi išauklėjimą. Tuo 
tikslu caras savo tarnams 
įsako pildyti visus to vai
ko norus ir nekuomet jam 
anaiptol nesipriešinti. Tai
gi busimasis autokratas vi
suomet ir visur sutinka sau- 
pilną pagarbą ir paklusnu-

Septynių metų . caro sū
nūs, Aleksiei, labai gerai 
jau esąs supratęs tuos savo 
tėvo įsakymus. Jis visuo
met pas dvariškius reika
laująs, idant jam butų ati
duodama prigulinti garbė ir 
liepiąs save vadinti “jūsų 
imperatoriškoji augšteny- 
bė”. Tasai vaikas to paties 
reikalaująs ir pas savo vy-

* *
Visotinasai “Saulės” drau

gijos susirinkimas.
Kaune nesenai atsibuvęs 

visuotinasai “Saulės” drau
gijos skyrių atstovų susi
rinkimas. Posėdį atidaręs 
dr-jos pirmininkas, kun. 01- 
šauksis, ir į susirinkimo pir
mininkus pasiūlęs kun. 
Staugaitį, kuris ir priimta. 
Iš pranešimo pasirodė, kad 
“Saulė” dabar turinti 60 
skyrių. Vieni skyriai iš
laiką mokyklas, kiti skai
tyklas, o dar kiti vienas ir 
kitas. “Saulės” dr-jos bu- 
jojimą trukdanti valdžia. 
Jei kame nors lieka pav. 
atidaryta “Saulės” moky
kla ir jei tenpat sumano sa
vą mokyklą inkurti valdžia, 
tai “Saulės” mokyklai mok
slo globėjas liepiąs išsikrau
styti. “Saulės” dr-ja, ma
tydama tokius varžymus, 
rūpinasi pereiti prie kitokių 
mokyklų, būtent mano pra
dėti steigti ūkio ir prame
ni jos mokyklas.,,

“Saulė” visoj Kauno gu
bernijoj dabar turinti 19 
mokyklų, kuriose mokosi 
565 bernaičiai ir 620 mergai
čių. Be to turi 20 skaityklų, 
kuriose yra 7.300 knygų. 
“Saulė” šiemet pradėsianti 
statyti savo namus Kaune, 
kurie atsieisianti 120.000 
rublių.

* * #
Už Vėluvos išniekinimą.
Nesenai angliškuose lai

kraščiuose patėmyta iš San 
Diego, Cal. sekančio turi
nio telegrama:

“Apie 100 vyrų, priklau
sančių į organizaciją “In
dustrial Workers of the 
World, kurie save vadino 
anarchistais, privalėjo su
klaupti ant žemės-ir pabu
čiuoti žvaigždėtą Suvien. 
Valtsijų Vėluvą, prisakius 
apsiginklavusiems pilie
čiams. Toji indomi regy
kla buvus arti San Onufre, 
ties pav. Orange siena. Nu
sižeminti žvaigždėtai Vėlu
vai, kurią tie žmonės ne sy
kį buvo išniekinę, priver
tė juos 45 ginkluoti konsta- 
beliai ir minia ginkluotų pi
liečių. Po tai iškilmei visi 
padalinta į dalis ir nuvesta 
už pav. San Diego sienos, 
pirmiau įsakius jiems atgal 
jau nebegrįšti”.

Taip tai nubausta už Vė
luvos išniekinimą. Indo- 
mus atsitikimas, bet reikia 
žinoti, kad viršminėtoj or
ganizacijoje yra aršesnių 
narių už mūsiškius ciciliku- 
čius, gašliai skaitančius: 
“Keleivį” et Co.

francuzų, y^i^čių ir skan
dinavų (200.099 asmenų), 
paskui anuos seką italai, 
graikai, žydai, lietuviai, len
kai ir kitos slavių tautos 
(266.242 asm.). Kiekviena 
Europos šalis Suvienytoms 
Valstijoms suteikus nema
žiau kaip po 10.000 išeivių.

Patėmytina mažu nuošim
čiu mokančių skaityti ir ra
šyti pasigerinimas. 1910 m. 
bemokslių imigrantų butą 
28 nuošimčiai, o 1911 m. — 
24 nuoš.

1910 metais išeivių atgal 
sugrąžinta 15.927 asmenų, o 
1011 m.
gracijos departamento už
laikymui pereitais metais 
išleista $1.300.000, gi iš iš
eivių surinkta $3.655.513.

12.048. Immi-

“Appeal to Reason’’ einąs”
Socijalistiškas laikraštis 

“Appeal to Reas.”, kaip se
niau buvo rašyta, visai ne
sustojęs eiti ir to laikraščio 
leidėjas-redaktorius andai 
pranešęs, kad laikraštis 
šiais laikais puikiai pasilai
kąs. Pasakojama be to, kad 
laikraščiui laidotuves iškė
lę kapitalistai, kurie jo la
bai neapkerfČianti už grynos 
teisybės rašymus.

i ''

Gedimino pilies kalnas.
Iš Vilniaus rašo: Jau ne

statys ant Gedimino pilies 
kalno mašinų vandeniui 
traukti, kaip tai seniau 
miesto valdyba buvo norė
jus.. Uždraudė tai daryti* 
Peterburgo ciesoriškoji ar
cheologijos dr-ja. Taigi 
Vilniaus lenkų endekų no
ras, sugadinti brangų lietu
vių senovės paminklą, taip 
ir neįvyko.

SMARKUS SOCIJALIS- 
TŲ NUPUOLIMAS.

• #
Iš išeivių judėjimo.

Jmmigracijos komišijo-i 
nierius nesenai apskelbė, 
sąskaitą iš išeivių judėjimo 
už apskritus mėtus; pasi-.

“Kataliko” skaitytojams 
perėitą sykį pranešėme, kad 
mieste Milwaukee, Wis. 
miesto rinkimuose socijalis- 
tai smarkiai pralaimėjo ir 
miesto valdybos styras te
ko bepartijiniams vy
rams, nepriklausantiems jo
kiai partijai. Tieji beparti- 
jiniai yra susidarę iš demo
kratų ir republikonų. Du 
metu socijalistai miestą val
dė, bet, regis, su savo val
dymu piliečiams įgriso, jei 
nuo jų viena diena nusi
kreipta šalin ir išrinkta to
kie, kokie visuomenei pati
ko, kokie jiems buvo ge
riausi, nepaisant to, kad jie 
prigulėjo kuomet nors de
mokratų, ar republikonų 
partijai. '■ TO?

Socijalistų kandidatas į 
majorus, EitiiRSeidel, kuris 
du metu valdininkavo, rin
kimuose gavo * 13.000 balsų 
mažiau už bepartijinį kan
didatą, dr. Baditogą. Tokia 
balsų daughmžf1 tame mies
te nebuvo ‘išrinkta dar nei 
vienas majėTaš^taigi ir Sei- 
del’iui pasifkJdė'Jdidesnis dė
lei to smūgis: Ir miesto ta
ryboje iš 37 aldermanų so
cijalistai turės vostik jų 11, 
o visi kiti bepartijiniai.

Tokiam socijalistų smū
giui daugiausiai prisitarna
vo jų pačių šeimininkavi
mas, kurio “gerumą*’ per 
du metu turėjo progą iš
rėdyti. Jie patįs galutinai 
persitikrino, kad tarp te-

ofŲds Ir praktikos guli di
dis skirtumas. Galima pav. 
žadėti piliečiams labai daug, 
galima turėti kuopuikiau- 
sius programus ir platfo’r- 
mas, bet kuomet prisieina 
išpildyti tuos prižadėjimus, 
tai praktikoje pasirodo, kad 
nekurie jų visai negali but 
išpildomi.

Pav. jei Rautas pažada 
Andriui dovanoti geras liau
jąs drapanas, tai jis priva
lo tokias nupirkti už savo 
locnus pinigus, arba kito
kiu© kokiuo nors budu su
rinkti tam tikslui atsako
mą pinigų sumą, jei nori iš
pildyti - savo pažadėjimą. 
Tas pat atsitiko ir su po
nais socijalistais Milwau
kee.

Pažadėjo jie piliečiams 
pagerinti ir nušvarinti mie
sto gatves, papuošti miestą 
skaitlingais parkais, suteik
ti švarų, sveiką vandenį, 
įvesti reformas policijoje ir 
kituose miesto valdymo de
partamentuose ir daug kitų 
gražių ir reikalingų daiktų, 
bet kas svarbiausia nepa
galvojo apie tai, kad norint 
tą visa išpildyti, reikia tu
rėti pakaktinai gryno pini
go. O kur imti tie pini
gai? Na, iš tų pačių pilie
čių, užkrovus jiems dides
nes mokestis.

Taip ir atsitiko! Refor
muodami departamentus, so
cijalistai padidino valdinin
kams mokestis ir taip šei
mininkavo tuose departa
mentuose, kad į du metu iš
leido daugiau milijono dole
rių nei kad kitos pirmbuvu- 
sios mieste valdybos. Pa
didino miesto valdininkų 
personalą ir, kas tiesa, daug 
vietų suteikė savo šalinin
kams, bet toksai darbas 
miestui daug ir apsiėjo, ?

Žinomas dalykas, imamų 
iš piliečių mokesčių nepaka
ko padidintoms išlaidoms, 
taigi ilgai nelaukus pilie
čiams mokestįs padidinta, 
kas, žinoma, pagimdė nepa- 
siganėdinimą ir tas dalykas 
daugiausiai jiems užkenkė 
rinkimuose. Rinkimuose pa
aiškėjo, kad visuomenė so
cijalistais nepasitiki ir ne
pakakinta, taigi juos visus 
ir atmetė šalin.

Milwaukees piliečiai se
niau buvo išmėginę demo
kratus ir republikonus ir iš 
jų nebuvo užganėdinti; tai
gi pirm poros metų jie krei
pėsi į socijalistų partiją, ku
ri tame mieste skaitlinga 
savo nariais ir šalininkais, 
ir laukė iš tos partijos ko 
gero, kadangi socijalistai 
pilni visuomet įvairių “ma
lonių” ir “pažadėjimų”. 
Bet po dviejų metų išmėgi
nimo persitikrino, kad jų 
ir socijalistai negali paka
kinti, kadangi jie praktiko
je yra aršesni už kitas par
tijas.

Bet nėra nieko blogo, kad 
neišeitų geran. Socijalistų 
tasai mėginimas pagimdė 
mintį, kad valdybon reikia 
rinkti ne partijas, bet lais
vus žmones. Kiekviena ka
dangi partija visuomet daug 
pažada, bet paskui mažai su
teikia; politikų taip vadina
mų mašinų kontroliuojama 
irgi negali sąžiniškai valdy
boje darbuoties ir nuo to 
daug turi nukęsti visuome
nė.

Taigi bepartijinio už kan
didatus balsavimo mėgini
mai šiemet atlikta Milwau
kee ir, regis, tame dalyke 
piliečiai turėtų sau daug ge
ro; Nerinkta taip vadinami 
mašininiai politikai, bet vi
suomenė pati pasninko sau 
kandidatus iš tų

kįus matė geriausiai, ne- 
žiūrint partijų. Taigi buvo 
reikalinga minėtam miestui 
soči jautiškoji valdybą,
idant pertikrinus piliečius, 
kad ne partijos neša mies
tui gerbūvį, bet pavieniai 
žmonės, kurie užima pas
kirtas jiems vąldvietes.

Tokie rinkimai butų labai 
reikalinga įvesti visur Su
vienytose Valstijose. Ir, 
regis, tasai laikas jau netoli.

Z.

APIE AUGS TĄ MUITŲ 
TARIFĄ.

...... ........ .
gos. ir dar su jais apsieina
ma iiei šu gyvuliais.

Yra. kadangi sužinota, 
kad pav. Europos audiny- 
čiose darbininkai daug ge
riau apmokami, nei kad tos 
pačios rųšies darbininkai 
Suvienytose Valstijose. Tai 
koks jau čia darbininkų 
“užtarymas”, arba “myla
vimas”, jei jie begėdiškai 
išnaudojami? O jie išnau
dojami dvilinkai, nes jiems 
fabrike mažai mokama, o už 
valgį, drapanas, kurą, butus 
ir tt. išlupama iš jų labai 
sūriai. J ei prezidentas 
Taft uždėtų savo veto ant 
biliaus vilnonių išdirbinių, 
įvežamų be muito, kaip tai 
kitus kartus yra padaręs, 
tai paaiškėtų, kad jis dau
giau rūpinasi trustais, nei 
kad žmonių gerove. Tatai 
ilgiau žmonėms akių muily
ti butų jau negalima, bū
tent, kad muitų tarifa “ap- 
saugojanti” darbininką. J

šalyse, 
muitai

neima

Kaip tai daug kankinanti 
yra augšta muitų tarifa Su
vienytų Valstijų visuome
nei, parodo faktas, kad jei 
čionai perkasi kokios nors 
vilnonės drapanos už $10.00, 
tai tikroji tų drapanų kai
na yra tik $4.87. Taigi 
$5.13 prarįja muitas, kurį 
užmoka ne kas kitas, kaip 
tik mes patįs, ir iš bėdos tai 
daryti esame priversti, ka
dangi pliki vaikščioti nega
lime. Toji pati jupa, kuri 
Suvienytose Valstijose lė- 
šuoja $10.00, Anglijoje ga
li but nupirkta tik už $4.87. 
Bet Anglija pas save netu
ri apdraudžiančios tarifos, 
savo šalin įleidžia viską be 
muito, taigi ten ir prekės 
perpus pigiau pardavinėja
ma nei kur kitose 
kur užkrauti dideli 
ant įvežami! prekių.

Ir nors Anglija
muitų už partraukiamas iš 
užsienio prekes, tečiau ji 
yra turtinga ir išlaiko kon
kurenciją, užliedama savo 
išdirbiniais viso svieto tur
gavietes. Ji neima muitų 
už kitų viešpatysčių atga
benamas prekes, taigi ir jos 
prekės į visas viešpatystes 
įleidžiamos be muitų. Tik
tai vienos Suvienytos Vals
tijos nuo viso svieto apsis
tatę taip vadinamu chinišku 
muru," kadangi trustai su 
pagalba savo šalininkų, sė
dinčių kongrese, pasistengė 
uždėti augštus muitus ant 
kiekvienos smulkiausios 
prekes, iš kitur atgabena- 

, mos, kad tuo budu nesuti
kus sau konkurentų ir sa
vitai plėšus visuomenę.

Tuo budu apvagiama vi
suomenė ėmė jau vis gar
siau ir smarkiau murmėti 
ant tokių santykių ir įsta
tymų, taigi kongresas, susi
dedąs savo diduma iš de
mokratų, priešingų augš- 
tiems muitams, sumažino 
40 nuošimčiais muitą nuo 
vilnonių išdirbinių. Gera 
tuo tarpu ir tas, kadangi 
drapanos nuo šio laiko tu
rės kiek-nors atpigti, tečiau 
kongresui pravertėtų ženg
ti kiek toliau ir panaikinti 
muitus nuo įvežamų valgo
mų produktų, kadangi val
gių brangumas baigia 
smaugti darbininkų luomą. 
Nors valstybės išdas tuo 
muitų panaikinimu, žinoma, 
neteks kas metai kelių de
sėtkų milijonų, bet tuo pa
čiu žygiu bus nauda visuo
menei — daugiausiai darbi
ninkams, kuriems uždarbių 
jau nepakanka šeimynų už
laikymui. Trustų šalinin
kai tvirtina, kad augštas 
muitas turįs būti, nes tuo 
budu, esą, 
amerikoniški 
nuo Europos darbininkų 
konkurencijos.
tasai paprastas trustų “už
tarymas” už savo darbinin
kus yra juokingas, kadangi 
fabrikantai savo darbinin
kus tiek daug “mylauja”, 
kad jiems mokama bado al-

apsaugodama 
darbininkai

Tuo tarpu

PARLAMENTŲ RES
TAURACIJOS.

Londone pasakojama, 
iad kas nori pigiai ir gerai 
pavalgyti, tegu eina parla
mentam Bet parlamento 
restauracijon įėjimas nėra - 
engvas. Ne atstovas te

nai gali ineiti tik su bile 
vienu atstovu. Pereitais 
metais Anglijos parlamen
to restauracija (valgykla) 
turėjus 30.000 frankų defi
cito, nors buvo gavus dau
giau 40.000 frankų subven
cijos. Deficitas pasidaręs 
iš to, kad kuogeriausi val
giai pigiai pardavinėta at
stovams. 1911 metais val
gykloje išduota 38.818 už
kandžių, 53.701 pietų, 90- 
522 arbatų, 1.222 vakari''"' 
nių, 1.060 pusryčių ir 4.368 
specialių pietų. Restaura
cijos komiteto pirmininkas 
apreiškė, kad valgių kainos 
turį but padidintos. Jei 
tas bus padaryta, atstovams 
prisieis tam tikslui išleisti 
daugiau pinigų.

Franci jos parlamente res
tauracija lošianti labai 
svarbią rolę, juo labiau, 
kuomet apeinama gėralai, 
kadangi tarnai priversti ži
noti, katras atstovas ką ge
ria, ką jis būtent myli.

Pav. ministerių pirminin
kas Clemenceau, jam išėjus 
kalbėti, turįs ant tribūnos 
turėti vieną stiklą su van
deniu, o antrą su vynu, iš 
kurių permainomis geria. 
Kiti atstovai geria pieną, 
juodą be cukraus kavą, vėl 
kiti įvairius vynus, arba 
vandenį. Ir tie visi gėralai 
jiems veltui iš restauraci
jos duodama.

Indomu žinoti, ar tokie 
pat gėralai laisvai suteikia
ma Rusijos durnos atsto
vams, jiems nuo tribūnos 
kalbant?

MĮSLIAI.
Giedroje kertėj stovi, po 

lietų vaikščioja.

Su dviem pupom visą lau
ką apsėja. Akys. 4^

Žiba žibutis pelenuos, ke- 
kerėžis vandenyj, trupingal- 
vis ant dangaus.

Ugnis, žuvis, mėnuo.^L
Tūkstančiai tūkstančių su 

viena juosta susijuosia.
Šiaudų kūlys. Ą

Kas kalba be liežuvio?
Knyga. <

Vasara eglaitė,, žiema kar
vaitė. Kanapė.;

Kas yra tuščiame kiše- 
nyj? Skylė. *

Kad turėtų liežuvį — 
daug ką pasakytų, kad ran
kas turėtų — yagį sugautų ,

v4 ” •Kelias.^ , .4

s

6



Lazdynų Pelėda

SVEIKI, SULAUKĘ
VELYKŲ! *

SV.

(Pabaiga). s
Nuo to laiko Petrukas ne- 

kados nebedegino nei mieto 
inbėdęs į skruzdyną, nebe- 
ardydavo jo. Skruzdynas 
rodėsi jam dabar lyg dide
lis miestas, gudrių, nors ma
žyčių gyventojų apgyven
tas. Yr daug dalykų, ku
rie Petrukui pirma labai 
tikdavo daryti, dabar išrodė 
biaurųs, nežmoniški darbai.

Kitą syk labai mėgdavo 
ardyti paukščių lizdus; iš
metus plikus paukštelius, 
būrys piemenų juoku kvato
josi, kaip didieji čiauškėda
mi, puldavo vaikus ginti. 
Ponaitis už tą labai juos su
barė :

— Klausyk! ar gera butų 
tavo tėvams, kad jei taip 
parvažiavę iš kur rastų ko
kio milžino išardytą savo 
trobą ir tave, ir Juzę, ir El
zikę išmestus, beverkian
čius? — kalbėjo ponaitis, o 
Petrukui kaito — kaito šir
dis ir griaudžiai apsiverkė.

— Nedarysiu taip dau
giau! — tarė.

Vieną sykį tarė jam po
naitis:

— Žinai Petruk? Jaigu 
tu nori būti geras žmogus, 
tu kasdien atsigulęs apmąs- 
tyk savo dienos darbus. Mat 
kiekviename žmoguje yra 
toks balsas, sąžine vadinasi. 
Jaigu ką pikta padarysi, ji 
tave subars; jaigu gera — 
pats savim džiaugsies: taip 
miela tau bus! Ot, ir kam 
atsitikus nedaryk nieko, to

Įso nepasiklausęs!
“Tr taip Petrukas darė, o 
paskui ir suaugęs Petras. 
Žmonės jį gerbė, kaimynai 
mylėjo. Jis gi jautė, kad 
tokiuo tapo, sekdamas po
naičio pamokymą.

Ir šit tenai, toli būdamas, 
dažnai jį atsimindavo; da
bar štai norėjo, kaip seniau, 
pamatyti jį tame suole sė
dintį, bet suolas buvo 
čias, tuščias.

dydavo arklius, kiukt iš ve
žimo: Šveikas, brolau! ir 
kaista, kaista širdis Petrui, 
ašaros veržiasi iš akių. To
kia gera proga! Sveikas, 
sulaukęs šventų Velykų, 
“brolau”. Lyg esą vienos 
motinos vaikai.

Viena mintis džiugino- 
Petrą, kad senoji ponia jau 
mirusi: Petras, tarytum, da
bar mato augštą, nepapras
tai balto rūstaus veido žila
plaukę, kaip ilgu besivel
kančiu šilkų sijonu čiužėda- 
ma, slankioja po kambarius, 
lyg šešėlis. Labiaus atme
na tas jos liesas, baltas, šal
tas rankas, pirštus, žiedais 
apmaustytus, ir tuos ilgus, 
net užsikumpusius nagus, 
kurių nesusigistų geroka pe
lėda ar apuokas.

Vieną sykį ta baltoji ran- 
ka< tie ilgieji pirštai bai
siais nagais buvo palytėję 
Petruko kupros, nugulę, lyg 
akmuo, stumiant Petruką, 
atėjusį neliepiamą prie po
naičio. Petras atsiminęs net 
krūptelėjo. Nėra dabar, 
niekas mums netrukdys!...

stačiuko sieloje ar širdyje...
Prieš jį buvo atdaros, du

ris...
Atsisuko keistomis baisio

mis akimis mirgsėdamas, 
prabilo: Sveiki, sulaukę šv. 
Velykų! ir ėmė juokties... 
juokties...

Išsigandęs galionuotasis^ 
tarnas stūmė jį iš viso vie
ko.

— Eik po šimts... — sušu
ko užtrenkdamas paskui čia 
nesuprantamo svečio poniš
ko rūmo duris.

SVIETO ŠALIS.

tuš-

su-Alleliuja, Alleliuja! 
skambo iš tūkstančių krūti
nių ir susiliejo vienu didžiu 
iškilmių himnu, stipriu maz
gu rišančiu katalikų širdis.

Šitokią naktį nei po vie
nos šiaudų pastogės nemie
ga. Kas ir namie lieka, vos 
ima rausti saulėtekio šalis, 
paėmęs švęsto vandens to- 
rielį, naują gauruotą šlaks- 
tytuvą, eina per pastovus, 
visus keturius kampus šlak
stydamas. Viską pašlaks- 
tęs, kieme atsistojęs, šlaksto 
pasaulio keturias šalis, o so
diečio lupos šnibžda pilną 
paslapties iškilmingą žodį: 
‘Alleliuja”!

Net ligonis ant savo gul
to atsisėda, pajautęs keistą 
savyje vieką, žiuri pro tro
bos žemgalį langelį, žiuri į 
linksmosios dienos šviesią 
aušrą.

Ir mini praeitas dienas, 
kada šiuo laiku, aušrai auš
tant, linksmai giedodavo 
Alleliuja!

Burių būriais skubinasi 
žmonės namon. Petras ty
čia paliko bažnyčioj, kad 
praeitų kiek svietelis: ot, 
nenori jis nei su kuo susiei
ti; kitą mintį turi:

— Nueisiu ir pasakysiu: 
Brolau, surinkau šiek tiek,

— Ko? — paklausė Petro 
galionuotas tarnas, snaudęs 
ant kėdės prie durų. Ko? 
— rūsčiai atkartojo- — Pas 
poną!... Ar yra namie?

Tarnas pagąsčiojo pečiais, 
nuo galvos iki kojų apžiū
rinėdamas Petrą, ir, mato
mai, tarės jį permanęs, nes, 
sėzdamas ant savo kėdės, 
rimtai paklausė:

— Kokiuo reikalu?
— Et... nesirūpink; tai 

man žinoti, — tarė imdamas 
už klemkos.

Inėjęs Petras pajuto lyg 
kokį šaltį. Pūstelėjo jis iš 
visų auksuoto poniško kam
bario kampų.. Nepasiduo
damas pirmam įspūdžiui, 
ėjo toliau. Iš prieš beišei
nąs ponas susidūrė beveik 
tarpduryje; žiurėjo į save 
valandėlę.

Pono antakiai traukėsi, 
traukėsi rūsčiai.

— Ko? — paklausė. Kas 
leido taip...

— Aš, aš, tas-pats... — 
kalbėjo Petras, pats nežino
damas, ką sakąs. Aš atė
jau... Sveikas, brolau!... su
laukęs šventų Velykų!

— A-a-a! — dai’ didžiau 
raukdamos tarė ponas.

— Nu, nu... Labai gerai, 
bet dar geriau padarytumei 
nesivalkiojęs! — siekė Į ki
šenę, išėmė portmonėtę ir, 
išėmęs dvigrivinę, atkišo.

Pono ranka buvo balta, 
ilgais-ilgais pirštais, tas- 
pats žiedas žėrėjo ant vieno 
piršto ir tokie nežmoniški 
nagai, užkumpę nagai... Dvi- 
grivinis, neradęs atkištos 
saujos, nuriedėjo, barškėda
mas per grindis...

— Maža? — paklausė rau
donuodamas ponas ir pas
paudė elektros skambalėlio 
sagą sienoje.

Tarpduryje atsistojo an
goje matytas galionuotas 
tarnas.

— Taip tad saugai du
ris?! — paklausė jo rūsčiai 
ponas, pirštu rodydamas į 
Petrą. Kokiuo budu šitas 
čia atsirado? Imk jį sau!

Petro sieloje suužė, su
kaukė audra; akyse mirgė
jo raudonos, juodos dėmės, 
norėjo juokties, verkti... pa
juto ant savo peties ranką: 
stūmė jį šalin, laukan iš čia.

Rodėsi jam, kad ta bai
sioji ilgoji ranka, ilgais-il-

uždirbau, te... apmokėk sko
lininkus! Pradžiugs, kaip 
tada iš mokslo grįždamas.
Kas gali tikėti! Medžius 
bevežant Petras apdriskęs- 
paskui vežimą eidavo, o jis,

gaiš nagais. Iš jo krutinės 
išsprūdo kaži-koks keistas 
balsas, tarytum šunes suurz
gimas, tarytum sudejavi
mas^ žiudrus, staigus, trum
pas, -^tarytum nutruko kas

Viso -h >726.430.547 žmo- buvo žodžiu prirodyta J. 
nes; 19.174.906i‘ketvirtainių Gegužiui, išleistojui “Ke- 
mylių. Ai ’-Ad.8 

■■ t nr igttfc

Viename amerikoniška
me žurnale “Review of Re
views” atspaudinta vaizde
lis “Respublikų puota”. 
Aplink šeimynišką stalą su
sėdę Dėdė Samas, Francija, 
Šveicarija, Meksika ir Por
tugalija. Dėdė Šamas -— 
tai pat vyriausias republi- 
koninės šeimynos narys; 
Francija, Šveicarija ir Mek
sika — tai pagarbos mote- 
rįs: Portugalija dar tikpri- 
augėlis. Prasidėjus puotai 
atsidaro durįs ir įeina ma
žas kūdikis — Chinai. Visi 
susirinkusieji puolasi įėjusį 
kūdikį pasveikinti ištiesto
mis rankomis. Džiaugsmui 
nėra galo susilaukus tokį 
indomų svečią.

Žmonijos šeimynoje su 
jos 1.620.150.000 narių, kalų 
bančių 3.424 kalbomis, ran
dasi trįs valdimosi formos: 
respublika, apribuota mo
narchija ir absoliutinė mo
narchija. Po šitomis tri
mis formomis randasi 45 di
delės šalys, arba viešpatys
tės ir draugybė mažesniųjų. 
Štai koki indomi statistika:

Austro-Včrig?ij a 49.418- 
596 žm. — ^61.639 ketv. my
lių. v O.

Belgija 7,074.910 — 11-
373.. ' ' iz

Didžioji Britanija su ko- 
lionijomiš — 396.294.752
11.. 467.294.

Bulgarija — 4.284.844 
37.200.

Danija šū kolion. —- 
630.000 — 102 022.

Vokietija šu kolion. 
77.108.240 — 1.146.090.

Graikija — 2.433.806 — 
25.014.

Italija su kolion. — 36- 
825.253 — 449.050.

Japonija — 53.875.390 — 
147.055.

ČJernogorija — 228.000 —
3.630.

Holandija su kolion. 41- 
347.182 — 795.648.

Norvegija — 2,302.698 — 
194.129. '

Persija —* 7.653.000 — 
628.000. ■

Rumunija —- 5.912.520 — 
50.720.

Serbija — 2.493.710 —
18.630. !

Švecija —5.476.441 — 
172.876. į

Ispanija — 20.100.000 — 
425.000. j.
Turkija — 95.684.520 — 

2.179.040. A
Viso — 774.143.862 žm. 

— 18.113.810 ketv. mylių.

610.000

Republikinės valstybės:
Argentina su 7.000.000 

gyventojų ir turinti 1.135- 
840 ket. mylių.

Bolivia — 2.267.935 —l 
709.000.

Brazilija — 19.910.644 —i 
767.000.

Chile — 3.249.099 — 291- 
544.

Columbia — 4.500.000 — 
438.436. i

Costa-Rica — 351.176 — 
18.400.

Kuba — 2.048.980 — 44- 
164.

Dominion 
108.045.

Equador — 1.500.000 — 
10.204.

Francija su kolionijomis 
— 92.531.325 — 4.296.130.

Guatemala — 1.804.000 — 
48.290.

Haiti — 1.400.000 — 10- 
204.

Honduras — 553.446 — 
48.250.

Suvienytos Valstijos;
Šiaurinės Amerikos 103.992- 
757 — 3.756.884.

Uraguai — 1.111.758 — 
72.210.

Venezuelė — 2.591.000 — 
593.

Liberija — 2.060.000 — 
35.000.

Meksika — 13.607.259 — 
767.000.

Nicaragua — 600.000 — 
49.200.

Panama 
32.380.

Paraguai ą— 635.571 — 
176.349.

Peru — 4.500.000 — 697- 
640.

Portugalija su kolionijo- 
mis — 14.582.084 — 838-

360.542

421.
Salvador — 1.707.000 

7.225.
Šveicarija — 3.741.971 

15.976.
HCfeįnai — 439.214.000

2-

Absoliutinė monarchija:
Rusija — 160.095.200 gy

ventojų — 8.647.637 ketv. 
mylių.

Ant visosžęinės apskri
čio neužtiktumi nei vieno 
kampelio, kur gyventojai 
galėti! apsieiti be tam tik
rų valdovai. Nei viena dar 
šalis nepasiekė dar pilnos 
žmonių pattaldystės, nerei
kalaujant valdovų, sakysi
me, kadir pačių renkamų 
prezidentų, kurių daugu
mas elgiasi aršiau monar
chų.

Historijos įstatymai ne
permaldaujami. Žmonija 
žiūrint į savo išsivystymą, 
laipsniškai žengia neprigul- 
mybės augštumon, prašali
na susenėjusius savo val- 
dovus-despotus ir apsiren- 
ka sau lengvesnes valdymo 
formas, ty. pereina prie 
konstitucijų.

Iš 45 monarchijų likusi 
tik viena Rusija su seno
biniu despotizmu, kitose gi 
valdovai parlamentais apri- 
buojami. Laikas taigi butų 
ir Rusijai savo despotiškas 
plunksnas numesti ir pra
nešti Romanovų giminei, 
idant ji ateityj pasiieškotų 
sau pragyvenimui vietos.

PROTESTAS.
—r—

Mes, Lawreujco lietuviai 
streikininkai,; skaitydami 
laikraščiuose /‘Keleivyje”, 
‘ ‘ Laisvėje ”M ■ bl “ Kovoje ’ ’ 
korespondenpijąs ir apžval-, 
gas, randanįgj (kad ten tal
pinama sensacijos, melagys
tės ir apšiųei?ąmai ypatų, 
dirbančių del lųusų straiki- 
ninkų labo,’todėl savo susi
rinkime suvirš 1.000 asme
nų, 17 kovo š. m., Paul 
Chabis Hali, nutarėme už
protestuoti prieš neteisybes
ir šmeižimus,

Kadangi ■ musų pirmas 
straiko lietuvių komitetas 
teisingai pranešė per “Vie
nybę Lietuvninkų” link 
Bostono “ garsių kalbė

ieiyio”, ant visuotino susi
rinkimo, ir jis negalėjo išsi
teisinti. nes faktiškai buvo 
išdėstyta;

Kadangi “Keleivyje No. 
7 po straipsniu “Biaurus 
Melas” niekas nesirašė, o 
tik Michelsonas pats susi
rašė į knygutę komiteto 
vardus ir panaudojo vardus 
dar tų, kurie visai jo ir ne
matė;

Kadangi komiteto nariai 
atšaukė tą neteisybę, tai 
“Keleivis” No. 10 išvadino 
juos “juodašimčiais”, “pro
vokatoriais”, o “Laisvė”, 
“plunksnos razbaininkais” 
ir kitokiais nemalonumais, 
— tokiu yra žymiai išvadin
tas P. Čiras, kuris ir neyra 
buvęs tame susirinkime, ku
rį nurodo Michelsonas;

Kadangi mes patįs nuta
rėme ir išrinkome kartu su 
straikininkų vaikais siųsti 
p. Oną Ramanauskienę į 
New Yorką ir ją įgaliojom 
susirinkimuose ir prakalbo
se rinkti aukas musų šelpi
mui, iš ten ir gavom apie 
$600, daugiau negu iš ki
tur, o korespond. “Kel.”, 
“Laisv.” ir pačių redakcijų 
ji niekinama, nes jinai sa
vose prakalbose parodė jų 
“malonybes”;

Kadangi “šmeižikų trai- 
ce” “Keleivio”, “Laisvės” 
ir “Kovos” už musų komi
teto straipsnį tilpusį “Vien. 
Liet.” neturėjo šmeižti re
daktorių, p. Sirvydą, bet 
kalbėtis tiesiok su mumis;

Kadangi nekoks “Darbi
ninkas” užsipuola “Kovo
je” No 11 ant musų pilie
čio A. Ramanausko, mums 
geriausiai žinomo, mus pa
čių komiteto išrinkto ir įga
lioto priiminėti aukas šel
pimui;

.Taigi pranešame visai lie
tuviškai visuomenei Ameri
koje, kad laikraš. “Kelei
viui”, “Laisvei” ir ’’Ko
vai” ir jų korespondentams 
daugiau rupi apšmeižti 
išjuokti nepatinkami as- 
menįs, ir pamatome kaip 
jie tamsiai politikauja vi
sur girdami tik save, o ki
tus niekindami. Mes ma
tome, kad musų kovoje vi
sokios draugijos, kuopos ir 
asmenįs mus pinigais gelbė
jo, o tie laikraščiai ir jų ko
respondentai, vis tik save 
kaišiojo. Užbaigdami tatai 
ištariam papeikimą “trejy- 
bei” ir nutarėme neklausyti 
sensacijų tų laikraščių, ku
riems teisybė neberupi. 
Mes žinome, kas kaip dirbo 
del mus ir del labo musų 
straiko.

Susirinkimo vedėjas, 
Jonas Kibildis.

APIE AMERIKOS PILIE 
TIŠKAS POPERAS.

Aš čia manau pabriežti ke 
lis žodžius apie Amerikos 
pilietiškas poperas, ypač 
kas lytisi brolių lietuvių, 
grįštančių . į savo tėvynę. 
Mes labai gerai žinome 
įvairių lietuviškų kliubų, 
ar tai kai kurių draugijų, 
tikslus. Kliubų tikslas kal
binti savo narius ir šiaip
jau kitus lietuvius išsiimti 
sau Amerikos pilietiškas 
poperas. Tą pačią agitaci
ją varo ii* pavieniai lietu
viai ir net laikraščiai. Vi-

sau privilegijas. Reikia ži
noti, kad daugumas ir išsi
ima poperas, nors apie poli
tiku neturi jokio supratimo, 
nežino, kokios partijos pas
kui laikyties.

Tokie “amerikonai” iš
buvę Amerikoje su pilietiš
komis poperomis dar me
tus, kitus, užsimano grįžti 
tėvynėn, neatsižiurėdami į 
tai, kad jie jau priklauso 
ne kam kitam, bet tik šiai 
šaliai, kad jie, sakysim, jau 
Rusijos išsižadėjo, paliko 
Suvienytų Valstijų valdo
nais. Ir tokie žmonės ma
no, kad jie su tomis pilie- 
tystės poperomis (paspor- 
tais. Red.) gali eiti sker
sai ir išilgai visą svietą ir 
jų niekas negali kliudyti, 
kaipo galingos valstybės pi
liečių. Bet ne taip, broliai, 
yra Rusijoje, taigi ir pačioj 
Lietuvoje. Tenai tokios 
poperos jaieko negiliuoja. 
Štai aš privesiu vieną tokį 
faktą.

Man pirm kelių metų gy
venant Schenectady, N. Y. 
vienas iš Lietuvos paeinan
tis vokietis, kitiems prikal
bėjus, išsiėmė Amerikos pi
lietiškas poperas, paskui 
del menkos sveikatos suma
nė grįžti Lietuvon. Del vi- 
sako išsiėmė amerikonišką 
pasportą ir išvažiavo. Ant 
Rusijos sienos jį sargai su-, 
ėmė ir pas jį rado pilietiš
kas poperas ir pasportą. 
Paklaustas kas tai do po
peros, atsakė, kad tai ame
rikoniškos. Jį areštavo ir 
etapu ilgas laikas varinėjo 
per policijos rankas. Kiek 
tai jo iškentėta! Atvarius 
galop jį gimtiniu valsčiui!, 
iš ten policijos pastango
mis pasiųstas Peterburgan 
pas Amerikos ambasadorių. 
Tenai jam įsakyta Rusijo
je išbūti tik 3 ar tai 6 sa
vaites (gerai neatsimenu) 
ir tai dar po policijos prie
žiūra, ir paskui vėl sau ke
liauti Amerikon. Taigi ta
sai vargdienis žmogelis su 
prievarta turėjo apleisti 
gimtinę šalį ir išnaujo Ame
rikoje sunkius darbus dirb
ti, o ypač turint dar menką 
sveikatą. Sugrįžęs Ameri
kon pro ašaras keikė tuos, 
kurie jį prikalbino išsiimti 
pilietiškas poperas.

Taigi, mano nuomone, iš
eina tas, kad jei kuris ma
no kuomet nors grįžti tėvy
nėn, jokiuo būdu neprivalo 
imti pilietiškų poperų ir 
neklausyti, jei kas kalbina 
taip daryti. Juk yra gerai 
visiems žinoma, kad dviem 
ponam tarnauti negalima. 
Apie tai turėtų plačiai per 
laikraščius aiškinti tų da
lykų žinovai ir pačios re
dakcijos. Nes kitaip el- 
gianties musų broliai lietu
viai tik suvedžiojami. Tas 
dalykas yra svarbus.

K. A. Orlovski.
Red. prierašas: Be jokių 

iš savo pusės komentarių tą 
straipsnį laikraštin inde- 
dam ir tai apkalbėti palie
kam patiems gerb. skaityto
jams.

ŠIS-TAS.

Rinkimuose baisas yra 
vienatinis sviete įrankis, 
kuriuomi darbininkas ne
moka dar naudotis, kad iš
kovojus sau laimingesnio ir 
geresnio būvio teises.

r

si išvien skatina lietuvius 
imti pilietiškas poperas ir 
likties, taip sakant, “ame
rikonais”, nes tuomet esą 
galima valdininkus renkant 
balsuoti, imti dalyvumą po-

*
Prezidentas Taft nesenai 

buvo paskyręs į Delaware 
valstijos maršalkus nekokį 
C. P. Swain. Tečiau paaiš
kėjo, kad Swain užsiimdinė-

senatorių Dupont. Prezij 
dentas taigi tuojau tą Swai- 
no paskyrimą atšaukė, gi 
senatorius Dupont ir toliau 
senatoriauja. Ir kame-gi 
čia teisybė?

Prancūzai turi patarlę 
skambančią, kad prakilnu
mo ypatybe yra nesišalini- 
mas nuo bėdos. Socijalis- 
tai-gi tvirtina, kad skur
džiai — tai tikroji bajorija 
ant žemės, kadangi nekuo- 
met negali nusišalinti nuo 
bėdos, kuri jų laikosi net li
gi mirčiai ir tik mirtis juos 
nuo jos paliuosuoja. Bėda, 
tiesa, nenori apleisti žmo
nių, bet žmonės gali ap
leisti bėdą, jei tik tam tik
slui turi pakaktinai spėkų 
ir valios.

«
Statistikai apskaitė, kad 

jei Suvienytose Valstijose 
geležinkelių kiekvienas bi- 
ietas butų parduodamas už 
63 centus, ant visų gele
žinkelių, inplaukos už ke
liauninkų važinėjimus butų 
lygios dabartinėms. Kitais 
žodžiais, jei geležinkelių bi- 
letai butų pardavinėjami, 
panašiai krasos ženkleliams 
(markėms), po 63 centus 
kiekvienas, kuris butų ge
ras keliauti kaip vieną my
lią, taip ir tūkstantį mylių, 
geležinkeliams nebūtų jo
kių nuostolių. O vertėtų 
kompanijoms pamėginti 
įvesti tokį sistemą.

•
Ką skaitytojai gali ma

nyti apie amerikonų sugal
votą sekantį projektą, kas 
lytisi ateivių? Šitai kiek
vienas svetimžemis, kuris 
privalo pats užsilaikyti iš 
rankų darbo, tuokart tik 
tegalįs but Amerikon įlei
džiamas, jei jis prirodys 
kad gimtinėj šalyj mokėjęs 
ištisus metus iš savo rankų 
darbo, be pašalinės kokios 
nebūk pagalbos, užsilaikyti! 
Tikrai amerikoniškas pro
jektas !

* -
Kaip tai yra sunku žmo

nėms skirties su vergijos 
atminimais, liudija faktas, 
kad chinai, nusikirpę sau 
kasas, kurios liudijo jiems 
prigulmybę nuo mandžurų, 
jų nepardavinėja, bet palai
ko kaip kokią šventenybę. 
Tos kasos turį but su anais 
drauge indėtos į karstus 
jiems mirus.

*
Laikas su savimi atvelka 

įvairias atmainas. Pirm 
kelių-keliolikos metų Ame
rikos farmerio niekas sau 
kitaip neįsivaizdino, kaip 
tik apsivilkusį marškiniais, 
turintį “overalls” ir batus 
su aulais. Šiandie tos pa- 
rėdnės priguli praeičiai. Ši
tai Kansas valstijos farme- 
riai suvažiavę buvo apsitai
sę išeiginiais frakais ir sa
vęs kitaip nevadino kaip 
tik vertelgomis (biznesma- 
nais). Keičiasi laikai...

*
Sulyg pulkininko Roose- 

velto aršiausiuoju bėdino 
žmogaus neprieteliumi yra 
darbininkų vadovas, nežiū
rint į tai, ar jis butų filan
tropas, ar politikas, kadan
gi mokina, kad bėdinas 
žmogus yra visuomet suo
kalbio arba neteisybės au
ka.

Apautuvų fabrikantų 
konvencijoje paaiškėta, kad 
šių laikų moterių kojos ei
nančios vis didyn. Kas tai 
butų do priežastis, fabri
kantai nemoka išaiškinti. Ar 
tik nebus vienas iš priro
dymų, kad pati gamta sten-
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<|| GYVULIŲ PROTASj

Dr. G. M. Glaser

panterų, laukinę katę,

“Arelių pora tvirtai lai- 
kurioje ji pasilieka net

DALIS ANTRA.
Pajautimų susidėjimo nukrypimai pas gyvulius.

SKYRIUS XII.
Lai buna man leista šitų mintį šiek-tiek pareikšti, 

idant skaitytojui sektųs suprasti didelę išreikšto pa
dėjimo svarbų. y <

Šita masina drukuoti didesnius darbus.

i

i

Mašina laikraščio statymui, 
Model 5.

JONAS M. TANAHEVICZIA, chicaSo53 South Mor8an street

T-

DR. T. ZELL.

(Tąsa).

Vyti visos kitos gegutės, kadangi keliems skilviams iš 
tos srities neužtenka. Be to, aš nereikalingų darbų užsi- 
dėčiau sau ant sprando, kadangi kam nors pirma manęs 
šitų sritį apsirinkus, man tikrai prisieitų daugelio me
džių veltui apieškoti. Taigi laisvo lenktyniavimo suo- 
protis ligšiol sau pritaikymo pas gyvulius nerado. ,

Kad tas ištikrųjų taip yra, tai liudijo šitos aplin
kybės. Prisivaidinkime sau kokį nepaprastų gausų, sa
kykime, kad koks pakraštys yra sėte užsėtas kirminais. 
Tokiame atsitikime gyvuliai, kurie paprastai savytar- 
pėje smarkių kovų veda, gyvens viens šalę kito taikiai, 
■— nes maisto užtenka visiems. Kitų pusę parodo ši
tas apsireiškimas. Daugumas pasakoja su didžiausiu 
nusistebėjimu, kad paukščiai, kurie pataiko užlaikyti 
eavo srities nepaliečiamybę, kaip štai gyvėdžiai, paukš
čiai, savo vaikelius augina su didžiausiu atsidavimu, 
bet vos tik jie pasingi tiek, kad patys gali sau maistų 
rasti, tai senai netik iš lizdo, bet ir iš savo srities juos 
išvaro. Šitas, stebuklas išaiškinama labai prastu budu, 
jei žiurėjus į jį nuo augščau išdėtų pamatų. Tėviš
koji omė skatina juos rūpintis savo vaikais, kol jie pa
gelbės reikalauja. Bet kaip tik paukščiukai patampa 
savystais, tai jie darosi jau varžybininkais tėvams, ir 
jie būva priversti juos iš savo srities išguiti.

Iš gyvulių, apie kuriuos yra tikrai žinoma, kad jie 
niekam neleidžia eiti savo sritin, be augščiaus minėtų 
gyvėdžių paukščių ir gegužės, paminėsime dar gervę, 
kurapkų, dagilėlį, o iš pienžindžių, sakysime, dingo 
’(Australijos šuo), amerikinę 
lūšį, ir tt.

Apie arelį Brėmas rašo: 
kosi sykį pasirinktos srities, 
žiemų, jei tik tos vietos medžiosenai yra gana aps
ti, ir tt.”.

Apie sulaukėjusius rytų šunis jis pasakoja:
“Kiekviena gatvė turi savo šunis, kurie jos neap

leidžia panašiai tam, kaip musų dideliuose miestuose 
daugelis elgetų turi tam tikras buvimo vietas, ir bėda 
tam šuniui, kuris išdrįsta užeiti ant svetimos žemės: 
aš dažnai mačiau, kaip ant tokio nelaimingo šunelio už

puldavo visi kiti šunes ir plėšyje-plėšė, jei įįg ų^ęataįkė 
pabėgti”. (Brėm, t. II, psl. 90)., y ; joa,‘.

Iš to matyt, kad draugijomis gyvenų gyvuliai taip
gi, kaipo ir vienstypiai parodo, išimtinius, tam tikrų 
sričių reikalavimus, taip kaip pas žmones ^škįgbš tau
tos akylai daboja savo teritorijas. Todėl feųsgfieikiek 
nestebina tas, kad pas beždžiones, kurios arčiau* už vi
sus kitus gyvulius stovi prie žmogaus, iškyla^artais 
karšta kova už daiktų, duodantį vaisius. Brėmas to
kios rųšies indiškųjų beždžionių kovų, del paįmų gojaus 
valdymo, aprašo šitokiais žodžiais: “Išpradžįų joje da- 
lyvumų ėmė tik vadai patinai, du prieš vienų, bet kaip 
vienas iš dviejų likosi priešininko užmuštu, perkandus, 
o paskui perplėšus jam gerklę, tai pagelbon atbėgo ir 
kaikurios pataitės. Patinas, likęs pergalėtojų' nuo pir
mutinės kovos, užpuolusių buvo užmuštas.; jo būrys, 
kuris buvo silpnesnis, pasileido bėgti ir pergalėtojai, 
matyt, kaikuriuos bėgančius suėmė nelaisvėn.” (4. I, 
psl. 123). '

Tuo patim sekasi'išaiškinti nekartų matomas apsi
reiškimas, kad atskiri gyvuliai, prileidžiami prie bū
rio, paprastai sutinka labai nedraugiškų priėmimų; tas 
va atsitinka su karve, ar arkliu pirmu kartu suleidžiant 
juos su buriu. Bury, turbut, apsireiškia čia sena omė, 
kad jis yra sujungtas su tam tikra sritimi ir, kad kiek
viena nauja vienata tik maisto apštį mažina..

Bet mes šitų prisivaidinimų paliksime šaly. Šiaip 
ai’ taip mes galime skaityti priparodytu, jog mes turi
me tiesų kalbėti apie nuosavybės pajautimų pas gyvu
lius. Sulyg olos ir lizdo, sulyg grabinio ir maisto, ir. 
ypatingai sulyg srities pas gyvulius be abejonės yra 
nuosavybės pajautimas, kuris apsireiškia visame jų el
gimosi bude. Priežastis tokio pajautimo buvimo pas 
juos visai aiški, kadangi jo pamate gludo buvimo ar 
veisimosi klausimas. Netik žmonėms, bet ir gyvuliams 
tinka poeto mintis, kad “kolai filozofija nesurado dar 
visatos tvėrimo, pasaulis laikosi badu ir meile”.

Tokiu budu nuosovybės pajautimas, kuris, be abe
jo, galima rasti pas daugelį gyvulių, suteikia gana 
prastų išaiškinimų daugelio apsireiškimų gyvulių pa
saulyje, kurie iš pirmos pažiūros atrodo labai keistais.

■•T

i Ai’ galima, apskntai, kų spręsti apie kokiosnors 
esybėfi^protą, nepažinus jos pajautimų organų sudėjimo. 
Ar galima pasakyti, kad kušlas vaikas yra kvailas, nes 
jis negali matyti laikrodžio bokšte. Žinoma, negalima. 
Tame įnegali būti jokios abejonės.

Dabar paklausime savęs, ar mes gerai ištyrėme 
gyvulių pajautimų organų sudėjimų? - To mes visai 
nedarėme. Net toksai žmogus, kaip Darvinas, negali 
pasįliuosuoti nuo minties, kad gyvuliai tokį pat sudė
jimų turi, kaip ir žmogus. Šita, jo pažvalga, kaip pa
matysime toliaus (žr. sk. 28), nuvedė jį prie klaidin
giausių išdavų. ’

Ir čia aš matau tinkamiausiu pradėti nuo pavyz
džio, kurį kiekvienas skaitytojas gali patikrinti.

Netoli nuo mano busto yra sankrovėlė, kurioje par
davinėjama paukščiai ir smulkus gyvūnai — gaila, kad 
ji yra rūsyje ir nukreipta į šiaurius! Kiekvienų kartų, 
kuomet pro jų eina katė, galima matyti, kaip jos akys 
blykščioja. Kaip jai malonu butų pasilepinti kokia 
paukštaite! —Daugybės šunų, kurie gal šimtais kas
dien pro šitų sankrovelę prabėga, neatkreipia į gyvu
lius jokios atidžios, nors per langų galima. matyti traš
kiai, jurų kiaulaitės ir tt.

Kaip išalkinus šitas skirtumas tarp šunies ir ka
tės, nors ir šuo ir katė buvo kadaisia gyvėdžiais gy
vuliais !

Kad katė nėra tiek išmintingesnė už šunį, tai alei- 
vienas žino. Negalima šitos buities aiškinti taipgi 
augščiau nurodytu skirtumu tarp salinančių ir bėgan
čių gyvėdžių gyvulių.

Ne, šita buitis yra išaiškinama šunies ir katės pa
matinių pajautimų skirtumu, kų skaitytojas gal jau ir 
spėja...

Pas katę pamatiniu pajautimu yra, kaip ir pas 
žmogų, regėjimas, nors ji išpradžių buvo naktiniu gy
vuliu (žr. sk. 20); pas šunį gi pamatiniu pajautimu yra 
uoslė."

Kad šuo turi geriaus išlavintų uoslę kaip žmogus, 
tai tas visiems yra žinoma. Bet priimta nuomonė visai 
klaidingai sako, kad šunies regėjimas savo aštrumu ne- 
užsileidžia vidurinio žmogaus regėjimui. Tiesa, yra 
daug šunų savininkų, kurie senai jau atėjo prie to, kad 
su šunų regėjimu toli šaukia prisivaidinimas apie ge
ras šunų akis.

Po teisybei, gamtoje visur yra ekonomijos dėsnis. 
Nei vienas raguotas gyvulys neturi gerų dantų. Šitas 
padėjimas turi taipgi ir atvirkščių pusę. Nei vienas 
geras laipikas nemoka gerai bėgti, nei vienas geras 
bėgikas nemoka gerai laipioti (slg. dalį IV).

(Toliaus bus).

TEL. YARDS 1PO4

ST. ANUČAUSKIS, 
Karpenderis

Kontraktorius.
Budavoję visokius karau?, m. rimas 

ir ! medinius, atlieku darbą greitai, 
stipriai, gražiai ir pigiai. Kreipkitės 
pas savąjį po nutuerię

4559 S. Hermitage Ave., 
Chicago, Illinois.

šinomi aprelšklu pakočiotai visuo- 
menial, jog 5sn seniaaslas gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 20 
matę, perkėliau saro ofisą ir gyvedi
ni ą j savo locną namą po numeriu

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

Mano ofisas aprūpinta', uar austais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip Ir ligšol. Pasi
tikėdamas, jog gerbiame publika Ir to
limus mane, rems, eslu namie ant kiek
vieno pareikalavimo dieną Ir naktj. 
Eslu specialistas ligose vaikę, moterų 
Ir vyrų Ir užsendintose ligose. Darau 
visokių operacijų. Liekuosi pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street.

Kertė 32-ros gatvės.

DR. J. L. ABT
FaMkmingiausiai gydo visokias vyri J- 

kas. moteriškas ir vaikę ligas. 
VALAiiOGS:

Nuo 8 iki 9;30 ryte, nuo 4 iki 5 po 
pietę ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare. Ne- 
dėlicmis nuo 8 iki 10 ryte.

DR. JOSEPH L. ABT,
1833 So. Halsted St, Chicago, QL 

Telephone Canal 87

d. H. OLSON
Z’'' E AKU ir karštuva- 

■ ndeniu šildymo 
pi ietaisij įvedimas 
ii pataisymas.

4012
State Street
9 d.Oakland 1441

Kataliko” Spaudos Skyrius

Drukoriškų darbų statymui 
mašina, Model 8.

<j “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, i Mes atliekame visokius spaudos darbus. Draugijoms konstitucijas, kvitarijušus, 
tikietus baliams ir perstatymams, vizitines korčiukes, antgalvius ant laiškų ir konvertų, uzkvįetimus veselijon, plekatus ir visokius kitokius drukoriškus darbus. <J Visokį darbų 
atliekame greitai, pigiai ir techniškai, todėl kad musų spaustuvė yra įrengta pagal naujausią ir geriausių metodų. <J Draugijos, reikalaudamos atspausti konstitucijas, kitokius dru- 
kus, kreipkitės prie mus, o gausite gražų techniškų darbų už prieinamų kainų. <1 Norėdami sužinoti kiek kaštuos atspaudimas jūsų konstitucijos, prisiųskite mums savo senųjų 
konstitucijų, parašydami, kiek egzempliorių norite spausti ir kokiais apdarais, o mes paduosite jums savo kainų. Jaigu naujų konstitucijų rengiate, tai prisiųskite jos rankraštį, 
pagal kurį mes kaštus apskaitysime. Taigi ir apie kitokių drukų kainas klausdami visada prisiųskite kopijų, poperos prabų ir mierų, kokio didumo, kad mes galėtume kaštus ap
skaityti. Rašant mums visados reikia adresuoti šitaip: _ i8’ *

ILLINOIS.
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SVEIKATA
Nesenai “Kataliko” išleistuvėje išleista nauja knyga, kokios lietuviu kal

boje ligšiol dar nebuvo, vardu:

Sveikata arba Tiesus ir trumpas 
kelias į sveikatą.

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 sudėjimų ir kitokių.

Štai kas SVEIKATOJE dailia ir visiems prieinama kalba aprašyta? '< 
Kūnas — kam mums reikia apie jį žinoti.
. 1. Valgis ir kas iš jo pasidaro. a-

2. Valgymo budai ir virimas. JaML
3. Virškinimas.

W 4. Valgio rūgimas arba fermentacija. W
5. Kas yra alkoholis.

w 6. Kraujo cirkuliacija. BL
W 7. Alsavimas (kvėpavimas)1. . y
■ 8. Kūno pielčiai ir judėjimas. 4
ft* 9. Inkstai bei oda ir jų priedermes. ft*
/I f 10. Dirksniai. /|Į

11. Pajautimai. ii
|i| 12. Sveikata ir liga. 111

13. Parazitai. N
M 14. Privatinė ir vieša sveikata. M
MJI 15. Kaip išplėtojus kūnas. Mil
Igf 16. Balsas. tat

17. Kūdikių ir vaikų prižiūrėjimas.
. 18. Džiova.

19. Kaip sveikatai užkenkia vabalai.
Vis tai mokslas ir tai kiekveinam mokančiam lietuviškai skaityti priei

namas mokslas už labai prieinamų kainų. SVEIKATA nematytas lietuvių kalboje 
brangus veikalas, nes pirmiau jis buvo spauzdinamas tik svetimose kalbose.

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

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

Štai kas tarp kitko
‘ ‘ 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 
apio savo kūną ir kaip jį užlaikyti 
sveikatoje.” (“Draugas”).

'•'Knyga yra viena iš svarbiau- 
b;ų, 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.” 
(“Parb. Viltis”).

'.‘ši knyga pasirodė musų lite
ratūroje kaip tik į laiką: neturi-

apie SVEIKATĄ rašoma: 
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, i nąmuosė . šį 
reikalingą rankvedį 'į branginu
sįjį žmogui turtą — sveikatą.” 
(“Tėvynė”).

‘ ‘ Knyga daro labai gerą įspū
dį. Ji yra labai pilnas rankve- 
dis, tinkamas mokykloms. Para
šytas populeriškai. Iliustracijos 
yra labai gražios. Abelnai imant,7

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).

‘ ‘ Be pagirimo ir pataikavimo sa
kant, SVEIKATĄ skaičiau sų tokia 
atyda ir žingeidumu bei pasigerė
jimu, kaip labai retą knygą.”. 
(S. Biežis).

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

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

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

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

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

pagerinimui, ką liudija žymesnių ašmenų ir laikraščių prielankus atsinešimai/
O TOJI AUKSO KNYGA SVEIKATA LĖŠUOJA TIK 2 DOLERlU SU 

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

13 A2SAKIMČLIAI. keturi pul- 
apsakyiMlĮAlį^T Surinko ir 

išvertė Siūleliai TūąL 75. Kai- ... 
na c.......'.v;T.;.Tr....<.... 25c.

S3 AFSIRIKIM^^kbsfĖDI JA. At. 
sitlkimas iš Amerikoniško gyveni
mo. H. Slenkievič. Išguldė Lap
kaus vaikas. fiįAntrp laida. La
bai juokingas aprašymas apie 
užsidėjimą vienb Anierlkos mies
telio. Pusi. 32., Kaina ...... 15c.

.4 BROLIS LB ’ŠĖSUvk Apysaka. 
Parašė Vaikau. ;L^bal užimanti 
šių dienų atsitikimų apysaka, 

verta perskaityti . vienam lie
tu viui-tėvynainiuL Pusk 57.

Kaina v*...Lyžt.......... .. 25c.

15 CIECOBIUS DOMlČlJONAS IR

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

’u; WOBCHESTER, MASS.
M. Paltanaviče, 15 Millbury St.

SWOYRS, PA.
G. K, Antanaitis, P. O. Box 22.

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

SCRANTON, PA.
J. Petrikis, 1514 Ross Av.
J. Digrys, 1213 Philo St.

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

KASĖJAI KATAKUMBOSE. Is
toriškas apsakymas Laikuose 
Krikščionių Persekiojimo. Pa
gal lenkų ks.Ibą sutaisė P. B. La
bai puikus aprašymas apie perse
kiojimą pirmutinių krikščionių 
Ryme, viešpataujant decoriui Do
mic! jonui. Aprašyta, kaip pir- 
miejie katalikai, vengdami perse
kiojimų, susirinkdavo ant pamal
dų į požeminius urvus, katakum- 
borais vedinamus, kurie ir Šian
die dar tebrandarl Ryme. Pusi.
217. Kaina 35c.
Ta pati apdaryta...........................50c.

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

yų gELžKELih. Pagai svclimur. 
rašinius parašė K Stiklelis. Čia 
labai aiškiai parodyta išradimas 
pirmutinio gelžkelio Anglijoje, ir 
kliutįs, kokias turėjo jo išradėjas.
Pus. 21. Kaina ....................... 10c.

18 GRAŽI DOVANELĖ LIETUVOS 
ARTOJAMS. Eilės. K. Stikle
lis. Joje telpa keliolika puikių 
tėvynainiškų eilių garsaus mūsų 
poeto K. S. Pusi. 21. Kaina 10c.

19 GRAUDUS VERKSMAI, arba
' pasibudinimas prie apmiiilyjimo 

Kančios Viešpaties Jėzaus Kito- 
3*ns. Pusi. 20. Kaina .....

Ž0 GULIVERO KELIONĖS , neži-
i nomas šalis. Vertė P. žemutis. 

Yra tai labai puikus ir juokingas 
aprašymas apie ^įtikimus ke
liaujant po išsvajotas šalis. Už
imanti ir podraug pamokinanti 
knyga. Su paveikslėliais. Pusi. 
98. Kaina .. .......................... 40c.
Apdaryta ....................................... b5c.

• GYVENIMO GABALĖLIAI. Jo
je telpa 13 įvairių puikių pasi
skaitymų ypatingai apie Lietu
vos vargus ir visokias nelaimes. 
Skaitytojas atras labai daug ge- 
nijalžškų minčių apie vargdienių 
padėjimą. Pusi. 50. Kaina .. 25e.

S2 HUMORAS IR SATYRA. ■>--- 
taisė P. B. Puikiausia !?t' vrų 
Kalboje humoro ir pajuokos Kny
ga. Jei busi nuliūdęs paimk tą 
Knygą, b ji tave prajuokįs. Pusi. 
158. Kaina ................ 50c, 
Su apdarais ...... .. ..................... 75c.

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

24 KAIP ATSIRADO- JUNGTINĖS 
AMERIKOS VAfifflfcČBHS,. " Aiš
kiai parodo, kokios kolonijos bu
vo pirma ir kaip iš jų susitvėrė 
šiandieninės Jungtinės Valstybės. 
Pusi. 35. Kaina ................ -• • 10c.

£5 KAIP IŠSIRINKTI ŽMONĄ IŠ 
PANŲ MILIJONO Brolių jau- 
nikių, naudai parengė K. Stiklius.

j. Čia aprašyta ant ko žadantis vesti
■ ■ jaunikaitis turi atkreipti daugiau

sia domumo. .Pusi 22. Kaina 10c.
26 KATORGON. Atsitikimas Mu-
J 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 
apysakaitė Br. Vargšo iš šių dienų 
atsitikimų Lietuvoje. Kaina .. 15c.

’A
■28 LIETUVAITĖ. ^’Apysaka Juozo 

Kvietkauskiogz. Gn|dojP. ’G. La
ibai pulki jįįjyšalįįįriš gyvenimo ;

Lietuvių Lietevojji'i^ipib pusėje de- 
, vynioiikto amžlauteįi-Skaitydamas
■ šią -knygą. iįįį- tiktai į ką smagiai
■ praleisi laik^ betį.dąr įgysi sau

naudą ir paėipažįlįį sti gyvenimo 
budu mūsųĄ:'įehuipj. į> Pusi.' £96.- 
Kaina •... ....... 50c.
įSu apdarais ’į-.-V.• • •• • • • • 75c.

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

Chicago Hl. j

U

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

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

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

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

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

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

ROCHESTER, N.
A. Kasparas, 19
Jos. Bickis, » 781

Y.
Stoke St.

Cliford Av.

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

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

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

WxXiivKM-JBAKBE, FA.
Kaz. Kučinskas, 
A. šeškeviče, 
W. Adominas, 
J. Kučinskas,

141 Park Ave.
501 New Grant St.

34 Logan St.
238 Slocum Av.

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

John Skinder, R. F. D. N. 1 Box 35 A. 
CLINTON, IND.

KELIAUJANTIS AGENTAS NAUJO
JE ANGLIJOJE IR APIELINKĖJE, 

SO. BOSTON, MASS.
Paul P, Mikaliauckas, 248 W. 4E St.

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS.
LAWRENCE, MASS.

A. F. Svirta, 31 Union St.
A. Ramanoski, 99% Oak St.

LOWELL, MASS.
L. Stakeliunas, 69 Charles St.

PHILADELPHIA, PA.
V. Kairys, 322 "Wharton St.

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

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

BROCKTON, MASS.
Ch. Tamuleviee, Box 108 Montelo Sta. 
B. P. Miszkinls Co., 25 Arthu St. 
■Jehu- J.-Roman,- - - 135 Ames. St.

BROOKLYN, N. Y.
A. Plachocky, 87 Grand St.

ROCKFORD, ILL.
C. Miklas. 1011 Samford St.

SO. BOSTON, MASS.
IT. Gendrolis, 224 Arherus St.

NORWOOD, MASS.
J. Pakarklis, 23 Dean St.

GRAND RAPIDS, MICH.
V. Stasevicze, 1351 Hamilton St. 
Kaz. Brazaitis, 581 Broadway St.

CHICAGO! D, ILL.
?L J. Tananeviče 670 W. 18 St. 
J1. M. Kaitis. 1607 M. Ashland Av. 
John Dabulskis. 262 So. Morgan St.. 
Jonas Visockis, 8132 Vincennes Rt. 
Antanas Visbar-,, 3019 Parnell Av.
"Vine. Linka, 1834 Blair Ave.

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

DB

LEWISTON/ ME.
Kazys Vilaniškm,' . Box 36.

CICERO.-;ill.
A. Golubickfą’ J412 —
Szarka, . į ; . 10 ■M.

KATAL.IOGAS
Knygų Išleistų

“Kataliko ”
del Lietuviškų Mokslainių 

ir taip kitokių vi
sokių knygų.

Taipgi ir kitų Išleistų lie
tuviškų spaustuvių Ameri
koj ir Lietuvoj.
No. x Kaina
1 GRAMATIKA. Trumpa Lietuvių

Kalbos Gramatika” del Lietuviš
kų mokyklų šiaurinėje Ameriko
je. Pagal Stuobrį ir kitus pa- 

ig^rengė S. P. Tananeviėla. . Yra tai 
wgeriausia sutaisyta Gramatika del 

lietuviškų mokykit!. Ji paranki 
ir tiems kurie noth gerai išmokti 
lietuvišką kalbą ir rašybą. Pusi. 
102. Kaina dmtuose audekli
niuose apdaruose ...................... 35c.

2 LEMENTORIUS. Lietuvių Pa
rapijų Mokykloms šiaurinėje Ame
rikoje. Sutaisė S. P. Tananevi- 
8a. Yra tai parankiausias praal- 
moklnimui skaitymo ir rašymo 
rankvedis, sutaisytas mo'rlnlmui 
vaikų. Pusi. 76. Kaina drūtuose 
audekliniuose apdaruose 20c,

3 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.

4 NAUJA CHRESTOMATIJA del
Lietuviškų Mokslainių 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.

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

6 NAUJA SKAITYMO KNYGA Lie
tuviškoms Mokslainėms Amerikb- . 
je. Dalis III. Su paveikslais. - 
Tai yra trečia Chresto na t Įjos da
lis, a r be tolesnis lavinimasis jau 
mokantiems rkaltytl vaikams ar
ba Ir Lua’igunsiems. Joje telpa 
daugiau moksliškų apsakymų ir 
eilių. Puti. 148. Kaina druotuo- t 
se apdaruose ...............   50c,

/ ŠVENTA ISTORIJA. Senojo ir 
Naujojo Įstatymo. Parašė Vys
kupas Motiejus Valančauskas. 
Trečias su pataisymu išdavimas. 
Su daugel paveikslėlių. Yra tai 
aiškiai ir kiekvienam supran i Amai 
aprašyta visa istorija nuo sutvė
rimo pasaulio ligi pradžiai krikš- 
8onybes. Pusi. 180. Kaina 
drūtuose apdaruose ................ 40c.

BELETRISTIKA.
8 ADYNOS APIE GIRTUOKLIUS. 

Davatkų Gadzinkos ir Davatka. 
Labai juokingi aprašymai, geri 
smagiai praleisti laiką. Pus’. 
24. Kaina ............. .................. 10c.

C AMALUNGA arba- Tyro duktė. 
Labai graži apysal-% apie balt- 
veidžius ir indijonus, kurie Ame
rikoje mušėsi už savo tėvynę. 
Pusi. 91. Kaina ................... 25c.
Ta pati su audeklo apdarais.. 50c.

10 ANTRAS KRIKŠTAS. Šių lai
kų apysaka. Parašė Be. Varg
šas. Labai žingeidi apysaka 
apie padėjimą šių dienų Rusijoje 
ir buvusią revoliuciją. Pusi. 83. 
Kaina ...................... 25c. 
Ta pati apdaryta ....................... 50c.

11 APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai 
norintiems suprasti teisybę. ' P; ;- 
B. šioje knygelėje aprašo koki 
pavojų atgabena žmogui rūkymas 
ir alkoūollški gerymal Pusi.

1ŪUUA lOC,

P. Monkus, 
A. Gembutas, 
Kaz. Jamontas, 
Jonas A. Rimkus,

49 th Av.
- 49th

CHICAGO,? ILL.

Ct.

2345 W. 20 St. 
‘ 3036 Union St. 
3952 W. Lake St.

708 W. 17th St.
M. Andruškeviče, 1521 N. Ashland Av.
P. Laikar, , W. 14 Place.
V Stulpinas., - ~ S21 — 33rd PI.
K. Steponaitis, 2341 Ulinois Ct. 
Dom. Venckus, 3222 Auburn Av. 
Jos. Kulis, 3255 S. Halsted St-
Jos. Braknis, c ■ W9 Parnell Av.

“Aušros” Draugijos Skaitykla
3149 So. HalMcd St.

GRAND RArilfe, MICH.
Jonas Brazaitis,., - 5M Eroadway St.

TORONTO, CANADA,
P. A. ■ Capas, i ?246I>Bellwood Ave.

BROCKEN,^MASS.

R. P. Meškinis,da,.'’ J 35 Arthur St.
John Ramanauckas, 135 James St.

BAYONNE, N. J.
J, Zujus, 500 Broadway St.

SO. OMAHA, NEBB.
P. Versaeki, 261 So. 33rd St.

CLEVELAND, OHIO.
P. Szukie, 2115 St. Clair Av.

CAMBRIDGE,, MASS.
P; B-rfrkeviče, ^77 Cambridge St.'

RUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine St.

ihj Klauskit
Ch open 10c 
cigarą, nes 
padirbti iš 
geriausio

JOS. BARTKOWIAK
Išdirbėjus

4934 So. Paulina Chicago, HL 
Phone Yards 4154.

RUSIŠKA LAIVŲ LINIJA Į 
CANADA.

šiuomi pranešam godotinai visuome- 
niai, kad pastaromis dienomis gene- 
rališki agentai Rssian-American linijos 
New Yorke A. E. Johnson & Co. ga
vo oficiališką parėdymą, kad laivai 
minėtos linijos sustotų prieplaukoj Ha
lifax, Can., tuomi įsteigdami nuola
tinį susinešimą Rusijos su Canada. 
Tą padarom pasidėkojant dideliam 
skaitliui Rusijos gyventojų, norinčių 
tiesiai pasiekti Canadą — del ko ,tą 
liniją 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- 
terdamo ar Libavoa.

“SI

XNEWYORK

IN-EXPELLE
Re&us.atoff. 1

«9%ALCOHOL1
EAiRICHTER&Co.

2l5NaHStr.

SLOGA |Gripasl
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’o

PAIN-EXPELLER 
pagal nurodymą apvyniojime

. apie buteliuką.
j Taipgi naudingas ant Reuma
tizmo, Neuralgijos ir šalčio.

Saugokitės pamegzdžiojimą ir 
žiūrėkit kad luobinė popiera iš
rūdytų kaip čia parodyta ir galai 
užpečėtyti mus pečėtim su An- 
cheru. Kitaip, gaunat netikras, 

i nuduotas.
25 ir 50 centų aptiekose ir pas

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

Telephone Yards 3547

kontraktierius

Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd Pl. Chicago, III

************************** 
* *
J DR. O. C. HEINE $
* DENTISTAS Ž
8 Kamp. 31mos jr Halsted gatvių £
* Ofisas viršuj Aptiekos *
ft 15 metų vienoje apygardoje. į
* -t **************************

Telephone Yards 2711
Ura visi pas

Hoflhui. B.U r.iiAdr,

ABELLS
Memorial Bella a Specialty.

GERIAUSIA LIETUVIŠKA UŽEIGA!
Viena iš geriausių užėjimo vietų 

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

G. GEISTAB,
1440 Arnold St., Chicago Heights, m.

Telephone 2853. , (14—17).

D. FRIEDMAN, 
Išpardavimo storas.

Moteriškų ir vyrišką drabužių. Ta- 
voras puikiausias, kainos prieinamos, 
gorsetai po 59c. ir kiti daigtai pigiai. 
Už gerumą tavoro gvarantyruojame. 
1726 So. Halsted st.

Telephone W. Pullman 1739

Lietuviška Registruota 
AKUŠERĖ 

ELEON. S. SUTKUVIENĖ 
148 East 107 Street, 

Roseland, Ill.

JUOZAPA RIDIKĄ. 
3253 Illinois Ct, kertė 33-člcs gatvės

Turiu didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt.

3253 Ulinois Ct., kertė 33 g

Tel. Lawndale 3670

W. POLCYN
msoHCOHTmcTon

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

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

Vyrų pavasariniai Statai
Naujausios Mados ir geriausio darbo

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

$6-50 iki $18
Vaikų 2 šmotų siutai 
su plačiom kelnaitėm

PO

$|.98 iki $|0

Kampas Blue Island Ave. ir 18tos gatves
ST. KUCZIS Lietuvys Manažeris.
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K. J. FILLIPOVICH
General Agentas

Apsaugos gjsĮMgjįies ir taupiuimo pinigų senatvei 
Apsaugoja namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir 
Gary, indįrtiž labai žemas kainas, taipogi parsiduodu 
farmas labai pigei. Kolcktuoju bilas visokios notu- 
ros, taipogi prisiunčiu kamarninkus del išmiėravimo 
lotų ir fa'rmų.' Imu .visokias provas civilnas ir kri- 
minališkas ir priduodu goriausiems advokatams. Rei
kalauju agentų Chicagoj. Mokantiems vyrams 
raštų geras uždarbis.

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

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

j

Skaityk, Mislyk, Daryk
Nervuoti Vyrai

Ar jautiesi silpnas? Ar greit 
L pailsti? Ar tavo pomietis ma- 
žinasi? Ar turi silpnus ar skau
dančius pečius? Ar nustoji ener
gijos ir garbgodystę?
Ar jautiesi pailsusi nuo ryto? Ar 
tamsu akyse?.........................."
šaus žemyn?

Ar 
ner- 
dar-

Sergančios Moterys
Ar turi sukius jausmus?
skauda galvų? Ar esi 
vuptas? Ar tavo namų 
bas gretiai tavę pailssina?
sukasi tavo galva? Ar darosi 

Ar slenka karštis ant tavo pečių pradedant nuo vir- 
Ar tavo širdis dreba? Ar skauda galvų? Ar jautiesi 

pailsusiu ir ar negali miegoti naktimis? Ar esi liūdnas?
Ar sergi kokioms chroniškomis ligomis kaip tai: kraujo užnuodiji- • 
mu, škorfuliu, votimis, niežais, ištekėjmu, raudonąja gysla, patru
kime, inkstų ir pūsles negerumas arba bile kokioms ligoms. Jaigu 
sergi toms arba kokioms kitoms ligoms, ateik į The Hot Springs 
Medical Institute, o gausi X-Ray egzaminavimų visiškai dykai. 
Musų išsireiškimas: jaigu sergi, mes išgydysim, jaigu nepasakysi
me tau. Mes turime specialistų del kiekvienos ligos, kurie gydo 
pagal naujausios metodos medicinoj, chirurgijoj ir electro-teropijoj. 
Nebūk nusiminęs, jaigu kiti daktarai atsisakė tave išgydyti ir ne
lauk ilgai, tuojaus ateik pas mus, mes išgydysim tave kur kiti 
negalėjo. Nereikalauji važiuoti Į šiltus kraštus išsigydyti, ateik
pas The Hot Springs Medical Institute, nes vartojam tas pačias 
metodas.

J. LA PORTE, M. D. vyriausias gydytojas prie
HOT SPRINGS MEDICAL INSTITUTE

110-12 South State Street
Viršuj Orpheum Teatro. Priešai Palmer House. Chicago, Hl. 
TEL. RANDOLPH 5541 Ofiso vai. 9 ryto iki 9 vak. kasdien, Ned. 9 ryto iki 4 vak.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

Jonas Budrikas
Savininkas

3252-54 So. Morgan St. Chicago, Ill.
Užlaiko krautuvę vyriškų apredalų, skrybėlių, čeverykų ir 

batų, del moterų, vyrų ir vaikų, taipg ir vyriškų siutų. Taba" 
ką ir cigaretus išsiunčiame visose dalyse Amerikos.

Duodame tikietus prie pirkinių. Po išpirkimui už 
$15 tavoro, mes duosime už 50c tavoro dykai.

Išsiunčiame drabužius ir j kitus miestus.

Apsaugotam nuo Ugnies
Pranešame visiems lietuviams ant Bridgeporto ir apielinkej 

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

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

Geriausias Bankvedis Išsimokinimui
ANGLIŠKOS KALBOS’

Jos vardas yra.’

“Vienatinis savo rųšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis”

PavasarinisAtidarytas
Suvirs $100 000 vertes naujų pa
vasarinių tavorų bus pąclėįta ant 
pardavimo ypatingai pigiąį. : :
Tnmy|nf Mes turim didžiausią skaitlii^ir atšaka- 
I will J Uli ntį lietuvių pardavėjų patarnavimą.

klHNBIiOt
5 I B HALSTED; 2OIM ST’S awo 1 
MJL CANALPORT AVE MF

SIUT I—worsted ir 
w a. A materijos, ge- 
rai pasiūti, su šil
ko pamušalu, viso
kio koloro, vertes 
$20, dabar parsi-.i 
duos po

$14-75 •
MOTERŲ JEKES 

šimtai įvairių ma
dų sheer lawn, su 
mezginiais ir apsiu- 
vinejimais, su že
ma apikakle, $1,50 
vertes, tik

$|.00
PUIKUS SIUTAI $25.00 
; paprasto ar whip- 
; cord ir gražaus ser- 
; žo, šilko peau de 
i cygne pamušalu, 
i su apsiuvinėtu si-. 
! jonu vertes $32.00

i $25-o<*

Puikios Szliublnes 
Dreses tik $19.98— 
čysto messaline šil
ko, puikiai su mez 
giniais išsiuvinėtos 
visokio didumo, 
$25 vertes po

$19-98
I ] /Sk Szilkines Dieses —

Uralraria! 'Takhoma piragučiai ItlcKerial naujai pakepti, 
už pakeli tik ............  fcG
Szluotos 4 kartus siūtos.. 14c
Staliukai cbT.b„°k“S,”23c

Chiffon, taffeta ir 
Į messaline šilko, 
lt puikiai pasiūtos, 
K naujos mados kal- 
||nierius, mezginių 
j api kakle, $15 verte 

!l $9-98
Szventadieniniai Sijo
nai— čystos viinos 
manish seržo mate
rijos, su guzikais 
padailinti, tiktai

$5-50

Daugelis Atidarymo Pigumu.
Rolesailininiai:su gera i_ 
tiktai po....... .  . .? . .............izšc
Kretančias feftSS..8c
Paniiakos £l'SWi”:.5c

Vestuvėms Szilkas
Messaline šilkas 36 colių pločio viso
kio įvairaus koloro, labai puikios jua- 
terijos, labai puiki materija del šliu- 
binių d resių jardas

$1.00
Japonišnas šilkas 36 col. ekstra sun
kaus gatunko, gAarantuotas jardas 
tiktai po

79c

rlB v u!: 'S * '— 
;■ * • ▼ ?. .- -

Parlor Selai^TSoiTSS 
medžio setai su skūra aptraukta, yra 
daug kurie yra verti iki 850 $29.95

Klein Bros, naudingos Markes Dykai!

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

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

Telephone Yards 4527.

eCaina drūtuose audeklo apdaruose tiktai $1.25
Kiekvienas supranta kaip yra reikalinga angliška 

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

Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteipę)

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

H

The American Life 
Insurance Company of Illinois. 
Po priežiūra Valstijos rando 

$100.000.00 
sudėta Illinois Valstybos kasoje.

Visokį apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami. 
COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG. 

72 West Adams St., kampas Clark gat. 
NETURI NIEKUR FILIJU.

Kalėdų dovana, kuri turi vertę per visą metą 

Aprupinkit savo namą su 
Elektros Šviesa

THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. sutei
kia šviesą tūkstančiams namą ir tukstančią arklių 
pajiegos fabrikams perdėm visą pietvakarinę dalį 
Chicagos.

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

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

general Contract Agent įj, n-
General Offices, (Peoples’1 Gas Bldg)

„ 122 So. Michigan Blvd, i-
__ ( Randolph 3341 --
P ones: | Autom. 64612? >.■

Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektriką 
šviesos ir pajiegos. ,/

del

------ iii--nr—si?—
W mi

Telefonas Canal 3263

Daktaras S. Wissig
Iš SENO KRAJAUS.

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligis 
terų, kad ir užsisenėjusias. Jei, kiti jus neišgydė nueikit 
jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėt.

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

dėliotais nuo 10 iki 12' ryto. ■ -
1759 West 18 Štr* Corner Wood. Str.

vyrų ir mo-
pae jj, o jis

-“j:-? <
-a. n;

į Įr- -‘f'•'M3

KAIP LIKTI TURTINGU?
Miestas GARY turi 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 kasinėtai ant jų padidinimo.

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

GARY randasi jau sekančios dirbtuvės: American Bridge Co., kur dirba 
jau 5000 darbininkų; American Sheet and Tin Co., kur dirba 7000 darbinin
kų; Portlant Cement Co., kuri išdirba 27.000 bačkų cemento į dieną; Šriubau- 
nė (Nut & Bolt Works) kur dirba 1000 darbininkų vyrų ir moterų; Kokso, 
gązo ir smalos išdirbystė gamina 5000 tonų kasdieną; American Locomotyve 
Works, kur dirba 15.000 darbininkų; American Car & Foundry Co. stato už 
10 mill. dol. savo naujas dirbtuves; National Tube Works, kur dirba 6000 dar
bininkų; Danville Scale. Co., kur dirbs 5000 darbininkų; Brooks Locomotive 
Works iš Brooklyno, kur dirbs 25.000 darbininkų; Relių dirbtuvės su 28 atvi
rais pečiais, kur išlieja 4000 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 dirbtuvių 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, Jos. Skinderis. 
koki agentai. Susirgus ar nelaimėje mes palaukiame pakol pasveiksi ir galėsi 
išmokėti. Nelauk ilgiau ir neleisk prabėgti tokiai puikiai progai, bet tuojaus j 
važiuok arba rašyk šituo adresu: ' |

JOS. SKINDERIS (SL CO., E
Ofisas 1214 Broadway, Gary, Ind. Gyvenimas 3362 S. Halsted St., Chicago, Ill. I

Bet miestas 
tuo greičiaus galėsi likti 
turtingu ir uždirbti gerus 
pinigus ant nupirktos že- 
mes. — Mes darome bizni 
jau per daugeli metų su 

s: įvairiomis žemėmis ir vie- 
: tomis ir visi žmonės, kurie 
į 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

$

H
U

**************************
* Telephone Canal 2118 * 

t DR. A. LEONARDAS JUŠKA į
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. J

* 1749 So. Halsted St., Chicago, Illinois. *
5 PRIĖMIMO VALANDOS: , # #

Nuo 9 ryto iki 11: po pietnuo 3 iki 5 ir #
mz vakare nuo 7 iki 9.

/ THE FALCON CIGAR FACT.
Co vardu SAKALAS Cigaru Fabrixas

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

4644 So. Marshfield Av., 
Chicago, III.

Tel. Yards 175

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

Didmiesčio ofisas: Keener Building, 
kertė Wabash Ave. ir Madison St., 
15-tas flioras, ruimo numeris 1512. 
Priėmimo vai. nuo 2 iki 4 po pietų. 
N. West ofisas: Heme Bank Building, 
kertė Milwaukee ir A.jbland 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 
gčrymų. nuteikiu kiekvienam drau- 
^. šką patarnavimą visokiuose reikaluo
se. Jeigu atsilankysi į musų miestų, 
užeik pirmiausia pas mane, o dasiži- 
nosi ko tik norėsi. Phone Kilnoch 103.

(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, l'_-dies, reumatizmo, užnuodi
jamą kraujo ir ligas akių, ausų, nosjes 
ir gerklės, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 9 
valandai vakaro.

Tel. Drover 2266

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

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

3301 S. Morgan St., Chicago.

Telephone Canal 285
KAZ. KATUTIS

L1ETUVISZKAS GRABORIUS
Persamdo kereczina ant 
pagrabų, veselijq ir tt.

710 W. 18th St. Chicago, Ill.

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

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

mi keliauninkų, kurie turi daboti lai
ką-. Specijališkas pasiulijimas. Mes 
nusiųsime šitą laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. už $5.75 ir expreso kaštus 
del peržiūrėjimo. ' ’
mokėk nei eento. 
ketum $35. 14k.
gelis dovanai prie 

EXCELSIOR
804 Athsnasum Bldg.,

■ ■- ■ ■ . '

i.

Jei nepatiks, ne- 
Už jį kitur mo- 

paauksuotas lenctu- 
laikrodėlio.
WATCH" CO.,

Chicago, HL

4

Telephone Yards 1454

# ̂ xe*^^*^^^**^^#*****^*  ̂*
# Telefonas Yards 1533 #

I DR. J. KŪLIS *
TV — w# Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. tf
# 3255 So. Halsted St., Chicago, Illinois. *
5 PRIĖMIMO VALANDOS:
,'jz Nuo 9 ryto iki 12; 6 iki 9 vakare.
M. Nedel. nuo 9 iki 12 po piet; nuo 6 iki 8 vak 
% ^«jjE«>K*^^#XE*^***«********

WM. E. FURLONG
FIRE INSURANCE

3502 So. Halsted Street Chicago, Hi.

■ M

s

I Hili i'ilįiTii’frfK" lįflr* ' '

J. ILGAUDAS, 1613

Dovanai Knyga
Kiekvienam prisiusime Dovanai pirmą sąsiu- 
vą naujo gražaus romano parašytą garsaus fran- 
cūzų raštininko Emile Zola “DARBAS”. 
Iš šito romano daugiau pasimokysi negu iš ke
lią moksliškų knygų. Jame aprašoma tikroji 
meile, baisioji kova darbininkų su kapitalis
tais, parodomas visas darbininkų skurdas ir 
vargas už darbą, o turčių perteki ūmas 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 vieną sąsiuvą dovanai.

So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

VYRAI!=Dr. ZINS
Senu patyrus5ii ir pasekmingiausiu specijalistu Chicagoje, kuris 

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

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

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

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ 
atsilankykite į mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kal
bomis. Tamista gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, įgytu per 14 metų 

-esant specialistų vyrų ligų. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai as tamstai parody
siu kaip išsigydyti ir

Išgydau visiškai ligas skilvio, plaučių, kepenų ir inkstų. 
Nemokėk už nepasekmingą gydymą—HEISZCYDO, NEMOKĖK.

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir

Inkstų
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų IŠty- 
simas, Kraujo Užnuodijimas, 
SzJapumo Nubegimai,

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą. Szir- 
dies ligos.
VISISZKO ISZGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamista 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. fRODA DOVANAI.) Kalbamo Liotuviszkai.

Dr.ZINS, 183^5-CHICAGO
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak. Nedėtiems nuo 8 ryto iki 4 po p?

Išgydo, kad hulura sveikas

Specialistas 
Vyru ir Moterų Li£u.

(Ištyrimas Dovanai)

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

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

ADMl 1.28TRACIJA LIET. TEATEAL 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA SV 

MARTINO.
Petr. Andrejauckas, Pirm., 

918 — 33rd St.
’ Stan. Stonevieze, Viee-prez., 

3206 Auburn Ave. 
Kasparas, Prot. Raštin., 
3416 Auburn Ave. 
Kadzekski, Fin. Rasti., 

1900 W. 17th St.
Kadzievski, Išdininkas. 

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

3244 S. Mrgan St.

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

gi ausiai atsilankyti, nes bus kur 
smagiai laiką praleisti. Balius pra
sidės 5 vai. po pietų. Užprašo

(16—17) KOMITETAS.

Ant.
Dom.
Mart.

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

4527 Marshfield Ave.
Mot. Randis Pagelbininkas, 

4521 S. Marshfield Ave.
'aulius P. Baltutis, Prot. Raštin., 

3249 S Morgan St.
Jurgis Brazauckas, Pin. Rast., 

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.
Administracija d. l. k. Vy

tauto politiško kliubo. 
VILKE-BARRE, PA. 

J. Laukis, Pirmininkas, 
425 S. Grant St. 

J. Ažis, Pagelbininkas, 
130 Stauton St.

K. Kučinskas, Pin. Rast., 
141 Park Ave.

P. Aceviče, Raštin. Prot., 
58 Sheridan St.

J. Rokus, Kasierius, 
138 S. Meade St.

J. Aušura, Glob. Kasos, 
159 Reese St.

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Techery St.

KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIC.

J. V. Zacharevice, Prez.,
917 — c3rd St.

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

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

Kun. M. Kraučunas, Kapclonas, 
32nd Pl. and Auburn Av j.

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

Juazapas Zalandauekas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

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

Juozapas Palekas, Prot. Rašt.
4559 So. Hermitage Av.

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

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

ADMINT.jTRACIJA l. l. u. 
KLIUBO.

<EE PARK, WILKES-BARRE, PA.
Adomas čikanauskas, Pimsėdia, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

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

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

446 Main St.
hipnas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.
sv.ADMINISTRACIJA DB-STĖS 

MATEUŠO APAŠTALO.
Petr. Andrejauckas, Pirm.,

918 — 33rd St.
Antanas Mazelauskis, Pagebininkas,

3244 S. Morgan St.
Nikodimas Overlingas, Rašt. Prot.,

3245 S. Morgan St.
Antanas Kasparavičia Rašt. Fin.,

3416 Auburn Ave.
Kazimieras P. Sirus, Išdininkas,

918 — 33rd Street.
Ignacas Brazanskis, Knygius,

3220 Illinois Court.

SV. MYKOLO DB-STĖS WILKES- 
BARRE, PA. ADMINISTRACIJA. 

Silvestras r-iiecaas, Frezidentas, 
462 E. South St.

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

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

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

tflUS Liaukas, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 S. Grant Sv.

Juozas Šnipas, Kasierius, 
! 386 New Grove St

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
SV. JURGIO KAREIVIO K.

WILKES-BARRE, PA.
Ląukus, Prezidenteri, 
425 S. Grant . t.

Stanciką, Vice-prezid., 
57 Oak Lane.

Pieckis, Prot. Sekr., 
462 E. South St.

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

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

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

J.
7.

s.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS..

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
843 — 33rd St.

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

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

Draugysčių Reikalai
TEMOKITE

- LIETU VIAI!
TAUPYKI! PINIGUS!

“Keistute” Paskolijimo ir Budavo
jimo Dr-stc (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 33čios 
gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą ak
cijų. Akcijos užsibaigia už 6)4 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 lietuviški: Spulkų Chicagoje.

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

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

Su guodone,
Ben. Butkus, Prezidentas, 

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

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

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

DIDELIS BALIUS!
Parengtas rūpesčiu Lietuvių 

donos Rožės Kliubo, atsibus 21 
landžio 1912 m. svetainėj J. L. 
lūs, po No. 4819 So. 48 Court 
gatvės, Cicero, III. ~ 
vakare. Inžanga 25c. porai.

Užkviečiame visus lietuvius ir lietu
vaites jaunus ir senus atsilankyti ant 
taip puikaus baliaus.

KOMITETAS.

Rau- 
d. ba 
Buck- 
ir 12 

Prasidės 5 vai.

Reikalauja: vyrų* ir moterų kaipč 
agentų^ kurie prjJalbpĮėtų savo drau 
gus ir pažįstamus atvažiuoti į Gary, 
tnd. ir pardavinėtų >jjepns mus miesto 
Jotus statymui namų _ ant labai leng
vų išmokesčių. Viekas tokis mus 

; agentas (lietuvis)1,- kin-ts -pirmiau dir
bo pas Armour čįjCų.^gtock Varduose, 
yra uždirbantįs nuo. 75. iki 100 dol. į 
savaitę, o vi'enąl motelis, pirmiau dir
bus pas Rothschild & Co. store, o da
bar kaipo mus ‘agehte uždirba savai
tėje nuo 40 .iki '50 -dol. Kas nori 
įturėt lengvą dartB.Įggįarerai uždirbti, 
‘tai tuoj atsišauKitpdk' rašykit šiuo 
adresu: .<

SOUTH BRQADWAY LAND CO., 
Bridge Road & Broadway, Gary, Ind.

- - ■

NAUJOS KNYGOS “KATALIKO” 
f ej* SPAUDOS.

L IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI 
arba Atėjimas- ir Gyvenimas ant 
žemės Jėzaus Kristaus. . Teatri
nis vaidinimas su gaidomis. Su- 
dėsė V. Juozas K...S. šis vadina
mas “IŠGANYMO APSIREIŠKI
MAI” turi savyj dešimtį skyrių 
su 32 atidengimais, ty. pradedant 
nuo Zakarijo, Šv. Jono tėvo, lig 
Jėzaus kristaus į dangų užžengi-

.. mų. . Pusi. 105. Kaina .......... 75c.

. Apdaruose >. .. ..........  • • .......... $1.00
JONAS M. TANANEVIČIA,

3249-S So. Morgan St., Chicago, Hl.

Jūsų Namuose

BU

2200.

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. žemaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po ke
letą akcijų ,ir mokant po kelius cen
tus arba dolerius į savaitę, galima 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožna akcija užsibaigia už 6)4 metų 
ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti.

Virš minėta Dravgija (Spulka) yra 
po priežiūra valstijos Illinois :r 
vedama pagal tiesas valstijos. . _

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

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

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

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

yra

2200.

TĖMYKIT NARIAI.
Lietuviška Teatrališka Draugystė 

šv. Martino turės savo čvertinį susi
rinkimą, Nedėliojo, 21 d. Balandžio 

................ " valandą 
parapijos 
Place ir

(April) 1912 met., 1-iąą 
po pietų, švento Jurgio K. 
svetainėj, No. 16, ant 32
Auburn Av. Kiekvienas narys pri
valo pribūti ant šio susirinkimo, nes 
bus labai svarbių dalykų ant apsvars
tymo. Už nepribuvimą bausmė pa
gal nutarimą narių. Su godone,

A. J. Kasparas, Prot. Raštin., 
3416 Auburn Av. ,

NAUDINGA.
šiuomi turime už garbę pranešti 

Lietuvaims Rymo-Katalikams, kad 
Dr-ja šv. Antano iš Padvos, kuri yra 
viena iš tvirčiausių ir turtingiausių lie
tuviškų draugijų Chicago, kurios tur
tas neša $4.574.88, sumažino mokestį 
posmertinės nariams, tai yra, posmer- 
tinė bus mokama iš kasos kolei da- 

ši draugija yrasieks $3.000.00.
12 metų senumo.

Susirinkimai atsibūva pirmą ne) 
dėldienj po 15-tos kiekvieno mėnesio, 
bažnytinėj svetainėj Apveizdos Dievo, 
parapijos, kampas 18-tos ir Union 
gatvių.

Todėl kviečiame prisirašyti į šią 
draugiją, nes dar yra gera proga.

Reikalaujanti daugiaus informacijų 
kas link prisirašimo šion draugijon, 
atsišaukite ant žemiaus padėto antra
šo. Su godone,

J. P. Ewaldas, Prezidentas,
3236 S. Morgan St.,

A. Pečiukaitis, Prot. Rašt., 
1533 So. 50. Av.,

(16—17) Cicero, Illinois.

Malūnininkas ’1

DARBININKŲ VAKARAS!
Dr-stė D. L. K. Keistučio parengė 

vakare 1 d. Gegužio 1912 m. 
prakalbas, deklemaeijas ir 

‘ ‘ Stepuko Dekoraciją^ ’, atsi- 
Mieldažio svetainėje po No.

W. 23rd Place. Svetainė atsi
darys 6 vai. vakare, 
ir 35c. asmeniui. Ant 
karo užprašom visus 
darbininkes — senus, 
žus atsilankyti kuoskaitlingiausiai. 
Muzykė net iš Paryžiaus griež lietu
viškus ir kitokius šokius, kad net 
viskas skambės. Kas atsilankys ant 
šio vakaro — tai nesigraudys, nes to
kio vakaro dar nebuvo Chicagoj. 
Dr-stū D. L. K. Keistučio stengsis tą 
vakarą atlikti kuopuikiausiai, kad 
svečius užganėdinti. Pelnas nuo vaka
ro skiriamas ant viešojo knygyno. Su 
godone. KOMITETAS.

ANT PARDAVIMO.
seredos 
puikias' 
juokėsį 
bus M. 
2242-44

- Inžanga 25c. 
šio puikaus va- 
darbininkus ir 
jaunus ir ma-

PBELEKCIJA SU PAVEIKSLAIS
ant temos “GYVENIMAS”. Ne
dėlioj 21 d. Balandžio, 1912 m., 3 
vai. po pietų svetainėje Davis Square 
45th ir Paulina Strs. Skaitys Chi- 
eagos Universiteto studentas A. Pet- 
ratis. Inžanga visiems veltui. Už
prašomi, visi lietuviai kuoskaitlingiau
siai susirinkti.

PAIEŠKOJIMAI.
m.VARGONININKAS, nevedęs, 24 

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.

Reikalauja į Storą merginos; nuo
latinis darbas ir gera mokestis. At- 
sišąukit. 3207 So. Morgan St., Chi
cago, Ill.

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

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

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

Paieškau savo draugą Domininką 
Gurklą, paeina iš Kauno gub., Vilk
mergės pav., Kupiškio parap., Giva- 
karų sodžiaus. Septyni metai kaip 
gyvena Amerikoj, bet nežinau kur 
randasi. Turiu daug svarbių reikalų 
ir norėčiau su juomi pasimatyti. Ma
loniai prašau jo paties ar kitų, kurie 
apie ji žino pranešti man šiuo adresu:

Juozapas Inčiura,
P. O. Box 236, Lewiston, Me.

Paieškau savo pusbrolį Kazimierą 
Stuką, paeina iš Kauno gub., Užpalių 
volosties. Kaip Amerike jau bus 
penki metai. Girdėjau, kad gyvena 
Boston, Mass. Meldžiu jo paties, ar 
kas kitas, kurs apie jį žino pranešti 
man šiuo adresu: ,

Juozapas Inčiura,
P. O. Box 236, Lewinston, Me.

. Parsiduoda karčiama (Saliunas) 
bai pigiai, nes pats noriu pereitį 
Gegužio 1 dienos kitan biznin. C.

la- 
nuo 

Gegužio 1 dienos kitan biznin. Saliu
nas randasi ant kampo gatvės ,letiu- 
viais apgyventoje vietoj. Kontraktas 
(lease) yra dar ant vieni; metų, bet 
jei nori galima pailginti ant kiek no
ri laiko. Bravarą galima mainyti 
kada nori. Bizni® gerai išdirbtas. 
Perkančiam paaiškįsiu kaip reikalin
ga su bravarais vaizba vesti. Pasi
žinokite šiuo adresu: 3437 So. Mor
gan St.. Chicago, Ill. (14—16).

Telephotih Yardš 2750
TIBMOS KLIASOS SALIUNAS

; Š. RADAVICZE,
Linksminkis:; brolau .pas mane atėjęs, nes 

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

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

visados turėtą rastis zopostos gėrės-, 
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.

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

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

Ant išrandavojimo fliatas su 5 kam
bariais pagal modernišką pabudavoji- 
mą. Atsišaukite į Jono M. Tanane- 
vičio Banką.

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 pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

GATAVAS PINIGAS
Sučedyti 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 $3 met.

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, 1620 So. Union St., (kam
pas 17 St.), Chicago, Ill.

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—1")

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. Nedėliotais, utar
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

DU-KABT NEDELINIS LAIKRAŠTIS

“SAUL
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

TĖMYKIT LIETUVIAI!
Prieinama kaina parsiduoda saliu

nas gyvuojantis, suvirš 10 metų, tarp 
lietuvių ir lenkų apgyventoj vietoj ar
ti lietuviškos bažnyčios ir bankos. 
Biznis išdirbtas kuopuikiausiai.. Prie
žastis pardavimo 4 trųtopų laiką 
noriu išvažiuoti Lietuvon jr ten apsi
gyventi. Kas ateis pirmutines — tam 
parduosiu pigiau. Atsišaukite šiuo 
adresu: 3256 So. Morgan St., Chica
go, III.

Parsiduoda saliunas labai geroj vie
toj, tarpe lietuvių ir lenkų. Priežas
tis pardavimo savininkas yra sveti
mos tautos, taigi tarpe musų sunkų 
biznis išlaikyti. Norintieji tegul tuo
jau atsišaukia: Rudolp Kastner, 2588 
Blue Island Av., Chicago, Ill.

Parsiduoda saliunas tarpe lietuvių 
ir labai 
parduoti 
kanda is, 
Lietuvą, 
kite: K.

patogioje vietoje. Noriu 
greitame laike su visais ra- 
kadangi taisausi važiuoti į 

Norintieji pirkti atsišau- 
R., 1800 W. 46 St.

Ant pardavimo geras automobilius 
ir pijanas, grojantis su elektriką ir 
rankomis; gera proga kam reikalin
ga. John P. Rashinski, 3200 So. 
Halsted St. Tel. Drover 2342.

(16—18)

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

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

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

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

Moka $3.0u nuo šimto už padėtus pi
nigus. Skolina 
pirkimui namų, 
iš kitų bankų, 
skryneles (boxes) apsaugotas nuo ug
nies ir vagių po $3.00 metams. Per
ka ir parduoda lotus ir namus. Par
duoda šipkortes ant visų linijų. Siun
čia pinigus į visas dalis svieto. No- 
tarijalnam skyriuje padirba visokias 
rejeutališkas ir legsliškas, popieras ir 
dovierenastis ir užtvirtina pas kon- 
sulį.

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

pinigus statymui ir 
Partraukia pinigus 
Parsamdo bankines

$3.00 metams. Per-

Išeina kas utarninkas Ir potnųčia.

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

AMERIKOJ f”1e‘Xspusei
KTTPOPOT fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-ElhVfUJ joj ir Škotijoj 15 Prūsuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Go.
520-522 W. South All Mahanoy Gii^ Pa.

rav & sigidm

VYRIAUSYBĖ GVARDIJOS DIDŽ. 
U KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
EAITELIŲ ANT TOWN OP 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. čiapas, Finansų Raštin., 
4436 So. Hermitage Ave.
V. Jasulaitis, Kasierius, 
4552 So. Ashland Avė.

LTrakšelis, Gvardijos Jenerolas, 
1852 W. 45 St.

F. Jasulaitis, Gvardijos Adjutantas, 
L. Boniaviče, Gvardijos Maršalga.
VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ.

J. M Tananeviče, Pirmininkas, 
3244 S. Morgan St.

J. Ridikas, ivasierius, 
3200 Illinois Ct.

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

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS
, ĖV. JURGIO R. ir K.
Kaz. Naųgžemis, Pirmsėdis, 

3202 Auburn Ave,.
Joe. Gurinskas, Pagelbininkue, 

3347 Auburn Ave.
Ign. Mateliunas, Prot. Raštin., 
1424 So. 49 Ave., Cicero- Ill. ' - 
T. S. Palyansfias, Fin. Raštin., 

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

2834 — 29 St.

“BIRUTĖS” VAKARAS!
Scenoje statoma M. Petrausko Ope

retė “KAMINAKRĖTIS ir MALŪNI
NINKAS, nedėlioję, 28 d. Balandžio 
(April), 1912 m. M. Meldažio svetai
nėje, 2242-44 W. 23rd Plaice. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Tikietai 25c. 
ir aukščiau.

“Kaminakrėtis ir
nors yra jau girdėtas kuone visiems 
lietuviams Chicagoje, o vienok, 
rinti pamatyti malonėkite tikietus nu
sipirkti iš kalno, nes kaip pirmiaus 
buvo gal ir dabar trečdalis turės gryš- 
ti nuo durių, del pritrukimo tikietų. 
Tikietus galima gauti šiose vietose: J. 
Ilgaudas, 1613 So. Halsted St., J. 
Bagdžiunas, 2334 So. Oakley Av. ir 
A. Olševskio bankoj. Po teatrui 
bus dainos, deklemacijos ir monolo
gas. Po viskam puikus balius.

(16—17)

no-

Paieškau Jono Norkaus apie 30 me
tų amžiaus, sakė jog paeina iš Kau
no rėdybos, Viekšnių parapijos. Kal
ba lietuviškai ir latviškai, angliškai 
visai mažai. Pailgo veido, biskuti 
raupuotas. Buvo pas mane priimtas 
kaip pavargėlis ir paskui, pasitaikius 
surasti darbą, nekurį laiką buvo pas 
mane, apie mėnesį ir pusę. Atsitikus 
progai, kada namiškių nebuvo, Jonas 
Norkus pasirinkdamas sau patinka
mus daiktus iškeliavo nuo manęs, pa
darydamas man nuostolio apie $100.00. 
Todėl pranešu visiems savo tautie
čiams, kad apsisaukotumėt tokių ne
geistinų svečių. Gal kas dažinos 
apie tą poną, tegul tuojaus douda 
man žinoti, nes aplaikys gerą atlygi
nimą po antrašu:

Juozapas Juodis,
928 — 33rd St., Chicago, Ill.

(16—18)

Parsiduoda saliunas -geroj lietuviais 
Parduodu su vi- 

Priežastis 
savininko 

Atsi- 
3338 Auburn ir

apgyvento.; vietoj.
sais rakandais ir laisniu.
pardavimo nesveikta
norinčio išvažiuoti j Lietuvą, 
šaukit po antrašu:
cor. 33rd Place, Petkas Adomaitis.

Ant pardavimo grosernė ir bučernė, 
labai geroj vietoj tarp lietuvių apgy- 
ventoj. Priežastis pardavimo savinin
kas išvažiuoja Lietuvon. Atsišauki
te: Antanas Montrimis, 925 W. 20th 
St., Chicago, Ill.

Ant pardavimo grosernė ir bučernė. 
Priežastis pardavimo savininkas nori 
važiuoti į Europą. Yra biznis gerai 
išdirbta. Jos. Smre, 1703 S. Halsted 
St. (16—18)

NEW CITY SAVINGS 
BANK

G. L. Ukso prez., St. Marsinkievič 
viee-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 naujus ir lotus. Esam- 
do bankines skryneles (boxes) po 
$2.50 metams. Parduoda šifkortes ir 
siunčia pinigus į visas svieto dab's.

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.

ARCHITEKTAI

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

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617

CHICAGO, ILLINOIS

ANTRAS IŠKILMINGAS METINIS 
BALIUS!

Parengtas Draugystės Lietuvių Jau
nikaičių Dainos Mylėtojų, nedėlioj, 21 
d. Balandžio (April), 1912 m., M. 
Meldažio svetainėje, 2242-44 W. 23rd 
Place. Svetainė atsidarys 4 valandą 
po pietų. Inžanga 25c. porai.

Ant šio puikaus 
liaus užprašome visus 
tuvaites atsilankyti 
šiai. Muzika grieš 
Todėl visi atsilankiusieji galėsite link
smai vakarą praleisti. O mes iš sa
vo puses stengsimės visus svečius šir
dingai užganėdinti. Su godone, 

KOMITETAS.

Paieškau savo pusbrolį Juozapą 
Barzdą paeinantį iš Kauno gub., Šiau
lių pav., Narutačių kaimo. Keturi 
metai kaip iš Lietuvos, du metu gy
veno Dugusne, Pa. , potam išvažiavo 
Chicagon, III. ir dabar nežinau kur 
randasi. Gavau iš Lietuvos laišką 
ir turiu svarbų reikalą į jį. Ma
lonės ar jis pats ar kits, kuris jį 
žino, pranešti man šiuo adresu:

Frank Pampikas, 
1118Talbot Ave., Braddock, Pa.

Pasiskubinkit! Nes labai pigiai 
parduodu saliuną dailioj vietoj, arti 
lenkiškos sostainės ir lietuviško ban
ko. Biznis išdirbtas gerai, nes gy
vuoja 9 metus. Gera proga lietuviui 
arba lenkui. Už dviejų savaičių turiu 
išvažiuoti 
mas ateis 
Atsišaukit 
3302 So.

į kitą miestą. Kas pir- 
— tam parduosiu pigiau, 
šiuo adresu: U. Babič, 

Morgan St., Chicago, Hl.
(14—16))'

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

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

3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Parka ir parduodu namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes' 
po $3.50 metams. Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.

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

B 20 metų senas laikraštis
(“LIETUVA”

Išeina kas Pčtnyčia Chicago, Ill.

iškilmingo ba- 
lietuvius ir lie- 
kuoskaitlingiau- 
puikius šokius.

Paieškau savo pažįstamo draugo Ci- 
prijono Tarulio, paeina iš Kauno gub., 
Aleksandravo pav., Daugelių mieste
lio. Pirmiau gyveno DeKalb, Įll. 
Pareitą rudenį išvažiavo į Rockford; 
HI. ir nežinau kur dabar gyvena. Kas 
apie jį žino malonės pranešti man, 
bes turiu svarbų reikalą. Adresas:

J. Karieta, 1
1015 Market Str., De Kalb, Bl.

DIDELIS PASILINKSMINIMO 
■ ; VAKARAS.

Su išlaimėjimų auksinio laikrodėlio 
vertės $50.00 paaukoto išleistojo 
J; M. TaųąncTičiaii“, ant. naudos drau
gystės šv. Stanislovo, V. ir K., atsi
bus nedėlioję, 28 d. Balandžio (April) 
1912 m., J. J. Elias svetainėje, 46 ir 
Weed gatvės. Užkviečia kuoskaitlin- 817 Lake Avė.

i■ z

Paieškau savo švogerį Juozapą Ba- 
kuče, paeina iš Kauno gub.., Raseinių 
pav., Girkalnės parap., Grenzų so- 
žįaus. 24 metų amžiaus, šviesiais 
plaukais, balto veido, nemažo ūgio. 
Pirmiau gyveno pas mane Kenoshoj, 
Wis., potam dirbo kėlės savaites Wau
kegan, Ill., iš ten nežinau į kur išva- 
ževo. Girdėjau buk dirbęs Gary, 
"tnd. kur anam sužeidė koją , pareitą 
rudenį. Kas apie jį žino, ar jis pats 
malonės pranešti man šiuo adresu:

J. Rudzenskis,
Kenosha, Wis.

KOLIEKOS IR SUŽEISTIEJI 
SKAITYKPqe!

Aš esu lietuviškas advokatas ir 
priimu provas iš visų kraštų už sužei
dimus: mainose, dįęJjtuXPBe, ant gele
žinkelių arba trainų. __ Vedžiau pro
vas už sužeidimus ‘daugelį metų. Ku
rie esat sužeisti žmikrtėB pas mane, 
o busit man dėkingi. 4a Tūkstančius 
provų išlaimėjau tiems, kurie buvo 
pražudę rankas, arba kojas. Pranešu, 
jogei žmonės su didelėm koliėstvom 
gali desėtkus tūkstančių išlaimėt:. 
Bet kompanijos šuneliai už kelis de
sėtkus dolerių sumulkina. Apznai- 
minu lietuviams, kad kompanijos sam
do lietuvius ne tikrus advokatus, kad 
save apsigarsintų ir jūsų -provas pri
imtų ir tokiuo budu tęsia ir vilkina 
lig laikąs skundimo išąibąigia ir dau
giau skųsti negali. Bodas doudu už 
dyką, prisiunčiant markę atsakymui.

Rašykit pas advokatu Tankaus 
šiUom adresu: ^-•

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

(13—27)

IZIDOR NAUSIEDAS
917 West 33rd st., Chicago.

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

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

P. M. HAITIS
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 
8 vakaro.

Laikraštis, “Lietuva”, 8 poslapių, didelio 
Į' formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tal

pina raštus geriausių raštininkų fcr 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 pašelpinių, teatra
liškų, bizniškų ir kitokių draugysčių.

“Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Val- 
stijuose Siaurines Amerikos: — 
Metams $2.00, pusei metų $1.00.

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

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

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

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

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted St., Chicago, 111.

11
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Angliški laikraščiai paskel
bs sensacijas apie lietuvius.

Chicagos -angliški laikraš
čiai andai pranešė nebutnie- 
kius apie. vietiniu lietuvių 
padėjimą. Buvo štai kas 
rašyta: ■ --

“Keli desetkai lietuvių, 
negali gauti pilietiškų po- 
perių, kadangi jų pažįstami 
atsisako eiti jiems į liudi- 
nuikus. “ _ _ z .

■ |To atsisakinėjimo prie
žastis — tai Wiirie, kad ne- 
prarastų savo locnų pilietiS- 
kų poperių, 'jei kartais ne
atsakytų ant klausinių, ko
kius jiems suteikia teisėjas.

Sulyg naujų įstatymų 
kiekvienas aplikantas pri
valo su savimi nusivesti du 
piliečiu, kaipo liudininku, 
kuriuodu turi paliudyti, kad 
aplikantas gyvenąs Suvie
nytose Valstijose penkerius 
metus.

Indomu žinoti, iš kur už
gimė tasai gandas apie lie
tuvius piliečius, nenorin
čius liudyti už savo tėvynai
nius. Šitai pirm kelių sa
vaičių vienas lietuvių buvo 
tokiuo pat liudininku savo 
tautiečiui. Teisėjas apli- 
kantui buvo davęs daug 
įvairių klausimų ir jis labai 
gerai atsakinėjo.

Ant galo teisėjas paklau
sė, kokios yra didžiausios 
dvi politinės partijos Suvie
nytose Valstijose?

Aplikantas ant to klausi
mo neatsakė, taigi teisėjas 
to dalyko paklausė pas liu
dininką.

— Progresyvinė ir atža- 
gareiviškoji — skambėjo 

į liudininko atsakymas.
Teisėjas iš to atsakymo 

ėmė širdingai juokties, o pa
skui kokis tai juokdaris 
liudininkui pasakė, kad jis 
už tokį savo atsakymą galįs 
netekti pilietiškų poperių.

Liudininkas parėjęs na
mo apie tai papasakojęs sa
vo kaimynams, ties 12 gatve 
gyvenantiems. Toji žinia 
visus lietuvius labai sujudi
no ir jie saviems tautie
čiams bijosi eiti į liudinin
kus išsiimti pilietiškas po- 
peras.

Dabar vyresnybė per sa
vo advokatą J. F. Jordan 
skelbia, kad jei kas turi pi
lietiškas poperas, tai anų 
niekas negali jam atimti, iš
ėmus du dalyku: poperių 
gali netekti šalies išdavikas, 
arba papildęs kriminališką 
darbą.

Kas turi pilietiškas pope
ras — tai gali but ramus 
ir niekam nei ne galvoje, ar 
jis gali atsakyti ant už
klausimų, ar ne. Pagaliau 
apie tai negali but nei kal
bos. Gi esant liudininku 
reikia tik paliudyti, ar apli
kantas išgyvenęs penkerius 
metus Suvienytose Valsti
jose”.

Tokie tai nebutniekiai ra
šoma apie lietuvius. Sve
timtaučiai, ypač-gi ameri
konai mano, kad lietuviai 
esą tamsus ir be supratimo. 
Bet kiek, supratimo turi pav. 
angliškų laikraščių repor
teriai — tokių niekniekių 
rašėjai, tai liudija faktas, 
kad jie šv. Mykolo Ark. lie
tuvišką bažnyčią štai kaip 
Chicago-Examinere užvar
dino: “Roman-Catholic Lu
theran Church”! (Rymo 
katalikų liuteroniška baž
nyčia). Jau tiek apsvaigę, 
kad tikėjimų vienų nuo ki- 
tų negali atskirti. O tokie 
taigi “raštininkai” lietu
vius labai moka pajuokti,

pasityčioti. Tokių zaunų į 
lietuviams, pridera neklau
syti. 1 r

Baimė turi dideles akis.
Andai seredoj apie 11 vai. 

nakčia prie namų po num. 
4252 Prairie avė. atlošta la
bai juokingas teatras.

Tuose namuose gyvena A. 
Goldsfėinų šeimyna. Po- 
jias Goldstein, skaitantis 
nuo pradžios ligi galui vie
tinius angliškus dienraščius, 
iš jų patirdavo apie visokius 
drąsius vogimus, užpuoli
mus ir plėšimus, taigi pasi
darė labai nerviškas ir bile 
koks netikėtas bildėšis jam 
baimę įvarydavo.

Pas ponus Goldstėinus už 
virėją tarnavo nekokį Rožė 
Lorence, kuri taip kaip ir 
kiekviena mergina ' norėjo 
susitaisyti sau locną lizdelį, 
jai krito akin nekoksai pa
togus Jonas Fiala, kuriam 
Rožė taigi ir buvo jau pa
vedus savo širdį.

Kaipo sužadėtiniu turėjo 
sau daug ko pasipasakoti. 
Seredoš vakare atėjo Joniu
kas pas savo Rožytę ir pra
dėjo abudu ramiai kušdė- 
ties.

Ponas Goldstein jaunos 
porutės kušdėjimų nesupra
to, pagaliau nei Jono nebu
vo matęs, taigi paklausęs ir 
pagalvojęs nusprendė, kad 
virtuvėje turi rasties ne kas 
kitas, kaip tik plėšikai, no
rintieji apiplėšti jo namus. 
Tuoj puolėsi prie telefono ir 
pakvietė policiją, kad pas
taroji kuogreičiausiai pri
būtų ir suimtų plėšikus.

Policija, kuriai visokie 
nenaudėliai neleidžia nei 
naktimis atsilsio., neapsako
mai nudžiugo, kadangi tu
rėjo suimti plėšikus arba 
gyvus arba stoti aštrion ko- 
von su anais. . Atvažiavo 
patrol-vežimas ties p-no 
Goldsteino namais pilnas 
ginkluotų policijantų.

Išlipę iš vežimo pirmiau
siai pagalvojo apie apsisau
gojimo budus. Apstojo vi
sas namų duris ir langus 
su revolveriais rankose, o 
keli inėjo vidun daryti kra
tą. Su didžiausia doma 
laukta pasekmių.

Viduryj esanti policijan- 
tai su namų šeimininku 
priešakyj vaikščiojo iš kam
bario į kambarį ieškodami 
drąsių plėšikų, bet ant lai
mės niekur nieko nesurasta. 
Likosi neapžiurėtas dar vie
nas kambarys, ty. virtuvė.

Bet virtuvėje ir gi blogas 
buvo padėjimas.

Jausmingoji porutė apie 
tai nieko iškalno nežinoda
ma, staiga buvo apimta di
džiausia baime, kuomet iš
girdo skaitlingus besiarti
nančių į duris žingsnius.

Rožytė tuo tarpu nebuvo 
norėjus, kad ponai žinotų, 
jogei jos širdis jau užimta, 
o Jonas taippat geidė būti 
nematomu.

Durįs į virtuvę buvo už
kabintos. Tik staiga išsi* 
girdo šeimininko balsas: 
Rožiuk, atidaryk! Nėra iš
ėjimo. Tasai šeimininko 
paliepimas reikia išpildyti.

Rožė nublankusį iš bai
mės Joną pastūmė po savo 
lova, o pati atidarė duris.

Šeimininkas su policija 
inėjo virtuvėn. Polici j an
tai savo smagiomis akimis 
tuojaus apžiurėjo visus vir
tuvės pasienius ir kertes, vi
sus baldus, bet niekur ne
mato to, kokį nori paimti. 
Kad staiga vienas policijan-

tij savo smagias akis nu
kreipė žemyn, į grindis. 
Yra! Žiūrėkite, matyties 
kojos. Neišpasakytas 
džiaugsmas.

Tuo tarpu Jonas, kuris 
matomai turėjo perilgas ko
jas, stengėsi visas po lova 
susivarangoti, bet tas pada
ryti btivo jau - vėlų. Poli- 
cijantai pagriebę už kojų ir 
išlupo visą virpantį.

Jis visai nesigynė, nes ži
nojo, kad jam tas nieko ne
gelbės. Nuvesta jis patrol- 
vežiman ir nugabenta poli
cijos nuovadom-' r ;

Ant rytojaus teisėjas 
Scully tą “byląV iššaukė. 
Teisman pribuvo Goldstein 

i ir polici j antai, bęt taippat 
iatėjo ir pati Rožė.
! Pasibaigus šeimininko ir 
policijos liudijimams, Rožė 
pareikalavo kadir ji butų iš
klausinėta ir prašė teisėjo 
nebausti Jono, kadangi jis 
nesąs jokis “plėšikas”, bet 
ramus jaunikaitis ir jos su
žadėtinis.

Jonas patvirtino tuos Ro
žės žodžius ir pasakė dar 
daugiau teisėjui, būtent 
kad jis su savo širdies jaus
mais jau nelandžios po lova, 
nes greitai imsiąs šliubą. 
Teisėjas nusišypsojo ir Jo
ną paleido.

kalavę, kad kontraktoriai^ 
pertrauktų^ visokius reika
lus su dirbtuvėmis, kuriose 
dirba neuaistai, ypač dir
banti namų statymui me
džiagą, teeiąui tas reikala
vimas atmesta: ir nuspręsta 
imti medžiagą .ten, kur kam. 
patinka ir yirav parankiau.

Pieno išvežiotojai nestrai- 
1 uos.

Tomis diąpomis su savo 
darbdaviais susitaikė pieno 
išvežiotojai, kurie reikalavo 
mokesties pakėlimo ir gra
sino straikuoti, jei jų tasai 
reikalavimas nebus išpildy
tas. Pirm to jie gaudavo 
18 doh savaitėje ir reikala
vo pridėti dar 3 doL Darb
daviai jiems pasiūlė 1 dol., 
ty. 19 dol. savaitėje ir savo 
to nuosprendžio visas laikas 
neatmainomai laikėsi, kol 
darbininkai ant galo nesuti
ko.

S. L. A. 36 kuopos susi
rinkimas.

Pereitoj nedėlioj, balan
džio 14 dieną, S. L. A. 36 
kuopa turėjo savo mėnesinį 
susirinkimą, kuriame rink
ta kandidatai į centro val
dybą. Daugiausiai balsų 
gavo sekanti Susiv. L. A. 
nariai: į prezidentus P. Mi- 
kolainis iš New Yorko, į 
išdininkus J. Skritulskis iš 
New Britain, į išdo globojus 
J. J. Paukštis iš Brooklyn, 
N. Y., į daktarus-kvotęjus 
dr. A. L. Graičunas iš Chi
cago. S. P. T.

“Birutės” vakaras.
Balandžio 14 d., nedėlios 

vakare, šv. Jurgio K. para
pijinėj salėj “Birutės” 
draugija statė scenoje dvi 
juokingas komedijas: “Pęr- 
skirų teisėjas” ir ’’Jauna
vedžių naktis”. Abidvi ko
medijos trumpokos, bet juo
kų susirinkusieji turėjo pa
kaktinai, ypač lošiant ant
rąją. Aktoriai savo roles 
atliko labai gerai. Po te
atrui p. Brusokas pasakė 
monologą “Nenauda taba
ko”, kuris visiems labai pa
tiko. Ant galo “Birutės” 
choras sudainavo šias dai
neles: Kaitink šviesi saulu
tė, Lėk sakalėli, Gegužinė. 
Chorą vedė p. S. Sarpalius.

Taippat šokta nauji šo
kiai, kurių vedė j u buvo p. 
B. Vaitekūnas. Viso vaka
ro vedėju buvo p. A. Stan- 
kauskas. Viskas atsibuvo 
kuogražiausiai.

Jurginas.

Dailidės pabaigę straikavę.
Nesenai vietinėse žiniose 

buvom pranešę, kad daili
dės jau nestraikuoja, kad 
jau su savo darbdaviais su
sitaikę, bet dabar paaiškė
jo, kad jie galutinai straiką 
pabaigė tik pereitą ketver
gę, susitaikindami su kont- 
raktoriais. k

Dailidžių su kontrakto- 
riais susirinkime pirminin
kavo teislys Newcomer. De
rybos tesėsi tris valandas. 
Kontraktoriai galutinai pri
ėmė straikininkų žymesnius 
reikalavimus ir ginčai pasi
baigė. Nuo šio laiko mais
tai dailidės gaus po 65 cen
tus už darbą valandoje. 
Unistai dailidės buvo paref-

Tarp demokratų trukšmas.
Pereito panedėlio dieną 

Seventh Regiment Armory 
salėje, kertė 34-tos gat. ir 
Wentworth avė., laikyta 
Cook pavieto demokratų 
konvencija. Kadangi pa
vieto Cook demokratai pasi
dalinę į dvi sau priešingas 
partijas, tai išėjo nepapras
tas skandalas. Viena parti
jos dalis susirinko minėton 
salėn ii* užsirakino duris; 
antroji partija atėjo su po
licija ir sukapojo duris. Ka
dangi bustas, kuriame ran
dasi ta sale,; priklauso vals
tijos milicijai, tatai dabar 
už durų kapojimą prisieis 
kam nors atsakyti. Atsiti
kimo vieton žada atkeliauti 
gubernatorius Deneen. Tai 
pavyzdingi politikierių pa
sielgimai.

Draudžiamai spiaudyti.
Mieste: sveikatos' viršinin

kas nusprendė į tramvajus 
nusamdyti specialius detek
tyvus, kurie turės areštuoti 
kiekvieną, kas tik drįs 
tramvajuose spiaudyti. No
rima publiką atpratinti nuo 
spiaudymo publiškose vie-' 
tose. Be to tie patįs de
tektyvai prižiurinės, idant 
kompanijos užlaikytų šva
riau savo tramvajus.

“Aušros” prelekcija.
21 balandžio, 

pietų, “Aušros” 
3149 S. Halsted 
veskis skaitys
temoj: “Nauda iš mokslo 
ir kaip mokintis”.

3 vai. po 
svetainėje, 
st., J. Le- 
prelekciją

Ar turi nuosavybę?
Kiekvienas turi kokią- 

nors nuosavybę. ? Tie, kurie 
gerai tos nuosavybės neda
boja, paprastai ją praranda. 
Geriausia kiekvieno nuosa
vybė yra jo sveikata. Jai- 
gu jis neapleidžia jos be 
priežiūros ir jaigu jis grei
tai pataiso netikėtą sirgu- 
liavimą, toks gali tikėtis il
go ir laimingo gyvenimo. 
Pirmi ženklai sirguliavimo 
paprastai yra: pilnas, arba 
dalinis nustosimas apetito, 
kaip lyginai^ jėgos ir ener
gijos; taip ir -galvos skau
dulys, blogas skonis burno
je ,apvilktas, liežuvis ir už
kietėjimas. i Tokiuose atsi
tikimuose . vartok iš sykio 
Trinerio Kartaus Vyno 
Elixirą, kuris ^pravalys vi
są grumuliavimo sistemą, 
sustiprins irpajudins jį pri# 
jo reguliariško'darbo. Tas 
yra labai geras pilvui, jak- 
nom, prie reumatiškų ir ne- 
uralgiškų skausmų, kaip ly
ginai gavus dieglių. Jis pa
taisys apetitą ir sustiprins 
kūną. Gaunamas visose 
aptiekose. Jos. Triner, 1333 
— 1339 So. Ashland avė., 
Chicago, I1L ... •

JaįaMSHgĮEB

off- Ib ®

SipkortesirPinigu Siuntimas*
Dabartines šipkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti Europon 

yra sekančios:

Hamburg American Line iš Hamburgo per Philad’a eina 12 d. 
North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Exp. eina 7 d. 
North German Lloyd iš Bremen per New Yorką, regul. eina 9 d. 
North German Lloyd iš Bremen per Baltimore, eina 12 d. 
Red Star Line iš Antverpen per New Yorką, eina 8 d.
Holland American Line iš Rotterdam per New Yorką, eina 9 d. 
Russian American Line Libava per New Yorką, eina 10 d. 
Canadian Northern Antv. arba Rotterdam per Halifax, eina 9 d.

40.50 
45.00 
42.50 
40.00 
43.00 
43.00
45.00 
41.00 
43.^| 
41.00 
41.00 
41.00
41.00

Į krajų. Čia paduodame kainą kelio per vandenį: Iš krajaus.
$35.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per New Yorką eina 9 d. $43.00 
33.00 
40.00 
35.00 
33.00 
35.00 
35.00 
35.00 
35.00
40.00 Cunard Line iš Hamburgo per New York eina 7 dienas 
35.00 White Star Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 
35.00 American Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 
33.00 Anchor Line iš Antv. arba Rotterdam per New Yorką, eina 9 d. 
33.00 White Star Dominion iš Hamburg per Portland, eina 8 dienas

Apart šitų kainu kiekvienas atvažiuojantis, kuris neturi Amerikonišku Citizens 
popleru, turi mokėti $4.00 Head Tax.

Apart šitų linijų mes turime ir daug kitų į visas dalis svieto, jeigu reikalas 
parašyk iš kur i į kur nori važiuoti, o mes kainas paduosime koteisingiausiai.

Kainos Europos Geležinkelių: 
ir Tilžės 
$5.20 
$4.85 
$6.95 
$6.90

Tarp 
Bremen 
Hamburg 
Antverpen 
Rotterdam

Eydkunų.
$5.25
$5.00
$7.10
$7.05

RUBLIU KAINOS

Prie kiekvieno siuntinio reik pridėti 25 centus ant pačto kaštu.

Rublių S c Rublių $ c Rublių $ c Rublių $ c
1 .52^ 29 15.23 57 29.93 85 44.63
2 1.05 30 15.75 58 30.45 86 45.15
3 1.58 31 16.28 59 30.98 87 45.68
4 2.10 32 16.80 60 31.50 88 46.20
5 2.63 33 17.33 61 32.03 89 46.73
6 3.15 34 17.85 62 32.55 90 47.25
7 3.68 35 18.38 63 33.08 91 47.78
8 4.20 36 18.90 64 33.60 92 48.30
9 4.73 37 19.43 65 34.13 93 48.85

10 5.25 38 19.95 66 34.65 94 49.38
11 5.78 39 20.48 67 35.18 95 49.83
12 6.30 40 - 21.00 68 35.70 96 50.40
13 6.83 41 21.53 69 36.23 97 50.93
14 7.35 42 22.05 70 36.75 98 51.45
15 7.88 43 22.58 71 37.28 99 51.98
16 8.40 44 23.10 72 37.80 100 52.25
17 8.93 45 23.63 73 38.33 150 78.38
18 9.45 46 24.15 74 38.85 200 104.50
19 9.98 - 47 24.68 75 39.38 300 156.75
20 10.50 48 25.20 76 39.90 400 209.00
21 11.03 49 25.73 77 40.43 500 260.00
22 11.55 50 26.25 78 40.95 600 312.00
23 12.08 51 26.78 79 41.48 700 364.00
24 12.60 52 27.30 80 42.00 800 416.00
25 13.13 53 27.83 81 42.53 900 468.00
26r ' 13.65 54 28.35 82 43.05 1000 519.50
27 14.18 55 28.88 83 43.58 2000 1039.00
28 14.70 56

’ <
29.40 84 44.10 3000 1558.50

Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo Rosijos konsulio, 
taip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per rubežių policijos netrukdomas.

Reikalaujanti šipkorčių į kitus miestus, rašykite mums į kur norite išva
žiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu su vaikais, paduokite mums visų vaikų metus, 
o mes atgal 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

__________ ___________________________ ____________' „ . ■ "■ _______________________________________________________________________ ______________
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