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stengėsi imsižudyIT ' Pir- 
miauiioTė\įb>misišauti.-laivo 
bibliotekoj kambaryj, bet 
laivo 'o&cnp|i,. jo'. paval
diniai, iš jį suspėjo, atimti

telefono šauks
iu D.” sekančiais 
I’m afraid we are

revolveri. Tada jis iš of i 
cierių pasprūdo ir, nubė- 
gęs i kapitono stoveinę, lai 
vui grimzdant Įsidėjo revol 
verio vamzdi į burnų ir per 
siskyrė su šiltom svietu.

laivo denis prisipildė ke
liauninkais ir laivo ingula, 
tečiau tuoj nebuvo dalei- 
džiama, kad “Titanic”. tu
ris skęsti. . Taigi delei to 
ir ne visos moteris išlipo 
Įaukan iš savo kambarių?

Tųkstančiai žmonių lauke išgelbėt 
keliauninku.

siartinantĮ laivų “Carpa
thia”,- keiF-maži laiveliai su 
reporteriais nuplaukė prie
šai ir ėmė imti fotografijas. 
Taippat ir keleiviu išlipimo 
regykla buvo nutraukiama. 
Laivas “Carpathia” keliau
ninkais buvo prisikimšęs.

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

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

kapitonas pasiliko 
ant savo vietos-iki galui.

Kuomet .^Titanic” su 
žmonėmis skęndo. laivo or
kestrą grojo “Near, My 
God, to Thee”.

Poni Strauss nenorėjo ap
leisti vyro iy su juomi sy
kiu pražuvo.

Karžygiškumo priparody- 
mus parodė keliauninkai, 
kaip tai milijonierius Astor, 
Futrelle ir kiti.

Būrys kazirilojančių vy
rų išsigelbėjo, nes ant palie
pimo: “Į valtis!”, moterįs 
nebuvo pasirengusios valtis 
užimti, o vyrai anas tuojaus 
užėmė.

Daugumas žmonių, kurie 
šoko Į juras su. pagelbiniais 
diržais, pražuvo, ir jų la
vonai buvo matomi, • kaip 
vilnys juos raičįoja.

Toji ledyno dalis, į kurią 
susidaužė' laivas ‘ ‘ Titanic ’ ’ 
buvo matoma ant vandens 
paviršiaus? Laivų perskrio- 
dė pusiau taip kaip kokiuo 
peiliu. 3 • •

Tuščias pasiaukojimas.
Tragiškiausios regyklos 

buvo tarp vedusių, ty. vy
rų ir pačių, kuriuos aštrus 
prisakymai perskyrė ant vi
sados. Nebuvo laiko daug 
svarstyti, arba ieškoti savo 
artimųjų. Ingula tvirtai 
laikėsi savo teisių ir neleido 
anų peržengti. Tokiuo bu- 
du persiskyrė su savo pa
čiomis daugelis vyrų, net 
neatsisveikinę žengdami į 
šaltus kapus.

Kol dar smarkiausioji pa- 
siauba (sumišimas) nebuvo 
prasidėjus, žinomas teatri
nis magnatas Harris Įsilipo 
valtin su savo pačia.
— Women first! — suskam
bėjo staiga aštrus balsas, at
kreiptas į jį.

— All right — atsakė jis 
šaltai.

— Goodby, my dear’ —* 
tarė atsisukęs į pačių, apsi-

daine pilnai Įvairias iš to 
atsitikimo žinias.

Laivas “Carpathia” su 
išsigelbėjusiais nuo laivo 
“Titanic” keliauninkais at
plaukė New Yorko uostan 
šio mėnesio balandžio 18 
dienų 7 vai. vakare. 9 vai. 
vakare inplaukė i dokus.

kaip nutirpę. Šalep žmo 
irių išsitiesė ištisos eilės au 
tomobilių. Pribuvo dau
gybė nelaimingųjų kėliau 
ninku giminių ir draugų, c 
apie saviškius nėra nei kal

nių 
apie 
gadynėje ant vandens atsiti
kimų nebuvo galima paduo
ti. Bet dabar, kuomet lai
vas “Carpathia” parvežė 
New Yorko uostau išgelbė
tus skenduolius ir, kuoriiet 
visas tas baisus atsitikimas 
galutinai išsiaiškino, paduo-

Išlipimas an> sausžemio.
9:35 vai. vakare iš laivo 

“ Carpathia ” ėmė eiti išgel
bėtieji nuo nrirties keliau
ninkai. Užviešpatavo tuo
kart amžinoji? tyla. Visi 
žengė ant Amerikos sausže
mio praleidžijriš, savo kelio
nėje tiek daug vargo ir ken
tėjimų. Tuomet net laik
raščių reporteriai iš didelio 
gailesčio buvo? pamiršę sa
vo uždavinius.

Sprogimai gimdo pasiaubų.
Nelaimingiems keliaunin

kams pavojus suprasta tik 
tuojaus sprogus laivo kati
lams. Butą trijų sprogimų 
vieno paskui kitų. Taip da
lykui virtus padėjimas ant 
laivo persikeitė. Kas tik 
buvo gyvas puolėsi į pagel- 
bines valtis. Laivo oficie- 
riai su didžiausia sunkeny
be darė kelia į valtis mo
terims ir vaikams per susi- 
grudusius. Kas stovėjo 
ant kelio, tasai gelbėjimui 
kenkė, taigi pasinaudota re
volveriais ir tuo laiku nu
šauta nepaklusnieji trįs ita-

> Kapitonai nusižudo.
Laivo kapitonas Smith 

nusišovė kapitono. stovy
kloje iš re veiverio. Nusi
šovė ir pirmasis dficierius. 
Laike: sodinimo į valtis ke- 
1 eivius' Ižųrvo M*eierihi. nušo
vė tris italus* kurįg. veržėsi 
užimti iūbterų: vietų valtyse.

Vienas keliauninkų (R. 
Daniel iš Philadelphijos) 
pasakoja, kad ant grimzdan- 
čio laivo denio buvę praga
riškos regyklos. Vyriškiai 
mušęsi už. vietas, kad pri
ėjus arčiau valčių, kaip lau
kiniai žvėrys vieni kitus 
mindžiodami. Baisus bu
vęs sumišimas. Jis pats bu
vęs paskui ištrauktas iš 
vandens ir įsodintas valtin.

gyklų, kokios atsitiko in- 
plaukus laivui “Carpathia” 
Į New Yorko dokus. Nesu
skaitoma žmonių minia su
sirinko aplink White Star 
linijos dokus, bet reikia pri
pažinti, minios tvarka buvo 
labai pagirtina. Visi susi
rinkusieji, o jų buvo keli 
desėtkai tūkstančių, užsilai
kė labai rainiai, stovėjo

Naktis buvo rami, nors 
šalta ir tamsi, kuomet “Ti
tanic” užbėgo ant ledyno 
(ledų kalno). Toje-vietoje, 
kur atsitiko toji baisi ne
laimė, okeanas turėjęs gįlio 
2.000 sieksnių. Susidauži- 
mas su ledu buvo baisus. 
Laivo apačia (dugnas) ski
lo pusiau, o šonuose atsi
vėrė skylės. Nežiūrint to, 
laivo susitrenkimas buvo vi
sai nežymus, nebūta nei 
trenksmo,‘‘nei ko kito bai
saus. Kas tiesa, tuojaus

“Titanic” plyšo pusiau.
Kiti vėl pasakoja, kad ir- 

damiesi valtimis šalin nuo 
grimzdančio ' laivo, matę, 
kaip laivo viena dalis buvus 
tamsi, o antra dalis apšvies
ta elektros lempomis, ypač 
laivo pirmgalis. Pirm nu
grimzdimo laivas “Titanic” 
plyšęs pusiau ir panėręs 
amžinai.

America MPRKS&'Ags'octA-noNC;
Viršuj — laivas “Carpathia” New Yorko uoste’ ir. jo šonuose, kabo “Titą- 

nico” valtys, iš kurių išgelbėta keliauninkai. Apačioje išgelbėti vyrai ir mote- 
rįs, išlipę New Yorke iš “Carpathia”. .

io. su le- 
daukė la- 
ąrydamas

Išgelbėtųjų apsakymai.
Apart of i čia lie? raporto, 

kokį kitoj Vietoj paduoda
me, čionai parašysime apie 
išgelbėtų keliauninkų pasa
kojimus.

Iš tų trumpųipasakojimų 
galima sau maždaug įsivaiz
dinti baisaus '■ atsitikimo 
vaizdas.

Laike susimi, 
dynu, “Titanic 
bai greitai, g 
valandoje 23 mazgus- (26 
angliškas bylias).

‘1 Carpathia'' nutvėrė be- 
vielinio 
mų “C.
žodžiais 
gone”.

Laivo
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Laikraščių reporteriai 
darbuojasi.

Dar aplink 8:20 vai. va
kare, kuomet buvo galima 
per žiūromis pamatyti pri-

Žuvo 1.726 asmenis.
Apart oficialių skaitlinių, 

ligšiol dar galutinai nepa
tikrintų,, paduodama- štai 
kaip apie keliauninkus: Ant 
nugrimzdusių laivo “Tita
nic” turėjo būti 2.340 as
menų, iš kurių 745 asmenų 
išgelbėta,. o dalis ištraukta 
iš vandens. Taigi turėjo pra
žūti 1.601 asmuo. Gi vie
nas laivo “Carpathia” ke
liauninkas, C. F. Hurd, tvir
tina, kad su laivu “Titanic” 
žuvo 1.726 asmenįs. : . Jis 
apie tai išsiklausinėjęs pas 
išgelbėtuosius.

Sopulingi įspūdžiai.
Ant susirinkusių minių 

padarė labai didelį sopu
lingų įspūdį, kuomet į do
kus iš miesto pribuvo bū
riai daktarų, koronerų, vie
nuolių seserų ir ligonbučių 
tarnų su ambulansais. Vi
si apsitaisę baltomis drapa
nomis. 9:30 vai. visi dakta
rai suėjo ant laivo.

Savaitinis Laikraštis Pašvęstas Reikalams Lietuvių "Kataliku Amerikoje. 
■ : ‘ ------------------------------- a____ —»J.JM

Metai XI f

New York. “Kataliko” 
16 num., buvom paminėję 
trumpai apie didžiausio pa- 
sažieriirio laivo “Titanic” 
susidaužymų į ledynų ir-nu
grimzdimų su keliauninkais. 
Kuomet išleidome papras
tuoju laiku “Katalikų”, ta
da buvo telegramais paduo
dama labai trumpos ir ne
aiškios žinios. Tos žinios 
buvo parsiunčiamos nuo 
plaukiančių Atlautiko oke
anu 
gramais?“ '' Taigi plates- 

tikrų žinių 
baisiausi šioje

Prie dokų.
. Joki plunksna negalėtų

- ■ -.-si?aprašyti tų ^pasibaisėtinų 
laivų bevieliais tele- ir kiekvienų supurtančių rė-

1
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kabinęs bučiudamas, pas
kui užsilipo ant skęstančio 
laivo denio. ..

ant denio.
pakeitė savo

valtys bu-

“Carpathia” — pagėlba.
Kitas vėl laivo “Carpa

thia” keliauninkas pasako
ja, kaip buvo sugaudyti su 
valtimis išlikusieji gyvi ke
liauninkai.

“Išbudau aplink 1 vai. 
nakčia išgirdęs ant laivo 
nepaprastus bruzdėjimus. 
Supratau, kad atsitiko kas 
nepaprasto, nors joki pa- 
siauba nebuvo patėmytina. 
Kadangi laivas palengva ju
dinėsi, man trukšmas ma
žai rūpėjo, tečiau iš žingei
dumo išėjau 
“Carpathia” 
kelių ir jo
vo nuleistos žemyn net prįe 
vandenio. Keleiviai “Tita
nico” valtyse kaip užmušti 
tylėjo iš baimes ir kentėji
mų. Nekurie jų buvo apsi
rengę vakarinėmis drapano
mis, o kiti tik naktiniais 
skalbiniais; dar kiti buvo 
apsidengę paklodėmis. Pa- 
eiliumi visus nelaiminguo
sius ant laivo suimta. Išal
kusio ji tuojau nuvesta val- 
gomojon ir tuojau duota 
pavalgyti, kadangi ant ne
kuriu valčių nelaimingieji 
keliauninkai buvo išbuvę 8 
valandas ir buvo labai su
šalę. Visi buvo apimti bai
mės ir virpėjo.

nekurį laikų taip kabojo. 
Kuomet “Titanic” pasinar- 
dino, pulkininkų pagavo 
vandens sūkurys ir ėmė 
trankyti visomis pusėmis. 
Tasai žmogus tečiau buvo 
laimingas. Tarpu pliudu- 
ruojančių ledų ir laivo lie- 
kanų jis laimingai praplau
kė be jokio susižeidimo ii’ 
pasiekė sėlius, padirbdintus 
iš įvairių rakandų, ant ku
rių stovėjo keli asmenįs. 
Ant sėlių taigi jis užsilipo 
ir podraug su kitais ėmė 
dar gelbėti kitus skęstan
čius, bekovojančius su 
smarkiomis vilnimis.

Išaušus ant tų sėlių su
skaityta 30 žmonių. Visi 
stovėjo vandenyj ligi ke
lių bijodamiesi ir krustelti, 
idant sėlių neapvertus.

Taip praslinko kelios va
landos, kol tie žmonės iš lai
vo “Carpathia” buvo pa
matyti ir išgelbėti. Pulki
ninkas Gracie buvo paskuti
nis išsigelbėjęs žmogus, 
kuomet “Titanic” nugrimz
do.

Vyro ir ji buvus, greitai nu
leista valtin. Nors valtis 
buvus dar pustuštė, tečiau 
greitai atkabinta ji nuo lai' 
vo ir nuirkluota šalin.

Tai viskas, kų poni Astor 
atsimena.

Jos sveikatos padėjimas 
atsirandųs pavojuje. Ji 
serganti ir visai netikinti, 
kad jos vyras butų nusken
dęs.

Kiti išgelbėti pasakoja, 
kad laivui “Titanic” grims- 
tant matę pulkininkų Astor 
ir majorų Butt, prezidento 
adjutantų, stovinčius drau
ge ant denio.

Laivo ingulos pasišven
timas.

išgelbėti žmonės 
l savo 
Titani-

Mirtis valtyse.
Nekurios valtys buvo pil

nai prisikimšusios, kitose 
buvo dar vietos.

Po intekme baisios regy
klos, šalčio ir bado, viena 
moteriškė numirė pagelbi- 
nėj valtyj, o trįs moteriš
kės mirė perkėlus anas iš 
valčių ant laivo “Carpa
thia”. Juk nei vienas tų 
nelaimingųjų neturėjo ant 
savęs šiltesnių drapanų, 
nei jokio valgio, arba gėry- 
mo.

Ant laivo “Carpathia” 
visi pavalgydinta ir paskui 
atlaikyta dievmaldystė.

Visi 
vienbalsiai išreiškia 
nuoširdžių dėkonę “' 
co”4ngulai, kaip oficierams, 
taip jūreiviams ir visiems 
tarnams. Jie visi elgėsi' 
šaltai ir labai protingai per
keldami moteris ir vaikus į 
valtis ir buvo visai pamiršę, 
kad jiems grasia neišveng- 
tinas pavojus. Tik ingulai 
galima dėkoti, kad tiek 
daug žmonių išgelbėta.

Pulkininkas Gracie išsi
gelbėjo.

Tarp išsigelbėjusių vyrų 
randasi taippat ir pulkinin
kas Gracie. Jį vilnys dar 
pirm “Titanico” nugrimz
dimo buvo numetusios nuo 
denio. Inpuolęs į vandenį 
kokiuo tai stebuklingu bu- 
du suspėjo rankomis nusi
griebti už atsikišusios 
grimzdančio laivo dalies ir

Ponios Astor pasakojimas.
Poni Astor, kurios vyras 

milijonierius nuskendo, 
New Yorko dokuose išlipus 
iš laivo “Carpathia”, visu- 
pirnm puolus savo tėvui 
glėbin ir kuone apalpus.

Nelaimingoji moteriškė 
baisiausiais atsitikimais 
taip labai buvo perimta, 
kad net nemačius kas ap
linkui jų jurose 
nežinojus, .kad 
grimsta.

Atsimena tik
keliomis minutėmis vėliau 
po baisiam trenksmui, kuo
met “Titanic” atsidaužė į 
ledų, stovėjus ties pagelbine 
lipyne. Keliauninkai jau 
buvo sodinami į valtis. Ša
lia jos stovėjęs ir jos vyras 
pulkininkas Astor.

Netrukus keliauninkų bū
rys jų nustūmęs šalin nuo

Astor pasirodęs karžygiu.
Daugumas išgelbėti; ke

liauninkų pasakoja, kad mi
lijonierius Astor laike tos 
nelaimės pasirodęs karžy
giu. Laivo kapitonas Smith 
ir kiti ingulos nariai kalbi
nę Astorų nors paskutinei! 
valtin sėsties, bet jis griež
tai atsisakė tai daryti.

— Kaip ilgai ant laivo 
bus moterių — atsakė pul
kininkas — ir jas dar ga
lima gelbėti, tai iš mano pu
sės butų niekšystė lipti val
tin. Pirmiau reikia gelbėti 
moteris.

Į paskutinę valtį, koki 
buvo nuleista nuo “Tita
nico” — kapitonas Smith 
įnešė kokį tai mažų vaikutį 
ir ten atidavė anų sielvar
taujančiai motinai. Mote
rįs ir vyrai be to ėmę kapi
tonų kalbinti, idant jis ne- 
grįštų iš valties atgal ant 
grimzdančio laivo, bet kapi
tonas nusisuko ir kuogrei- 
čiausiai nubėgo vėl į savo 
vietų.

IŠGELBĖTŲ KĖLIAU 
KINKŲ OFICIALIS RA 

b PORTAS. 
J j j . —

Komitetas, susidedantis 
iš 25 išgelbėtų nuo “Titani- 

keliauninkų, laikrašti- 
jos atstovams ant laivo 
“Carpathiab denio išdavė 
oficiali nelaimingojo atsiti
kimo raportą, idant užbėgus 
įvairiems melagingiems 
gandas. To komiteto 
pirmininku yra nekoksai S. 
Goldenberg. Raporto turi
nys sekantis:

Balandžio 14 d., nedėlio
ję, 1912 m. apie 11:40 tam
sia ir šalta nakčia, laivas 
“Titanic” susidaužė su le
dų kalnu. Imta gelbėti ke
liauninkai ir laivas. Išda
linta pagėlbinės juostos ir 
nuleista ant vandens valtis.

Laivas nugrimzdo 2:20 
panedėlio ryte. Pirm to 
buvo pasiųsta į visas puses 
depešos su prašymu pagal
bos. Aplink 12 vai. nak
čia vieną “Titanico” depe- 
ša nutvėrė laivas “Carpa
thia” ir pribuvo atsitikimo 
vieton 4 vai. ryte, ty. pu
santros vai. vėliau po “Ti
tanico” nugrimzdimui.

Ant “Carpathia” viskas 
buvo parengta skenduo
liams, ir laivo ingula išgel
bėtiems pavedė savo 
tas. Stengtasi visus 
minguosius, kiek tik 
galima, pakakinti.

Regis ant žuvusio
buvo 2.500 asmenų, o pa- 
gelbinėse valtyse radosi vie
tos tik 950 asmenims. Ant 
laivo buvo 20 valčių įvai
raus didumo. Pagelbinių 
juostų buvo pakaktinai vi
siems. /

Nelaimės metu ant laivo 
“Titanic” turėjo būti: 
1 kleSOj £ V 330 asm.

220 asm. 
750 asm. 
940 asm.

kaju- 
nelai- 
buvo

laivo

veikiasi ir 
“Titanic”

tiek, kad

White Star laivų linijos generalis direktorius Is
may, ant kurio verčiama visa atsakomybė už “Tita- 
uico” nugrimzdimų.

‘ ‘ Moterįs pirmutinės! ’ ’
— Moterįs pirmutinės! — 

pasigirdo tuojaus po sųsi- 
daužymui kapitono skardus 
įsakymas, kaip pasakoja ne
kokį išgelbėta p-ni Shubert 
iš Derby, Conn. Šitos mo
teries brolis taippat išgel
bėta ir tai dėkui jai vienai, 
kuri ant laivo apreiškus, 
kad su broliu už niekų ne- 
siskirsianti ir viena neisian
ti valtin.

— Tuojau po laivo susi
mušimui — pasakoja poni 
Shubert — keliauninkus ap
ėmė didžiausioji baimė. Tai
gi jie išbėgiojo iš savo kam
barių ir klausinėjo vieni 
pas kitus, kas atsitiko. Aš 
taippat išėjau oran ir iš
girdau kapitono balsų: 
“Moterįs pirmutinės!” Iš 
tų žodžių supratau aiškų 
pavojų. Inbėgau atgal kam
barin, greitai apsirengiau 
ir tuojaus išėjau ant laivo 
denio. Tenai sužinojai! ka
pitono nusprendimų, kad 
moterįs ant grimstančio lai
vo turi palikti: tėvus, vy
rus ir brolius, o jos pačios 
eiti i valtis. Taigi aš griež
tai apreiškiau, kad savo 
brolio neapleisiu ir todėl 
jam leista drauge su 
nimi eiti valtin.

2 kl. ........
3 kl-
Laivo ingulos.

2
3

Sykiu 2.340
Išgelbėta:

kl.......................... 210
kl.......................... 125
kl......... . ............... 200

asm.

asm.
asm.
asm.

Viso 535 asm.
Iš ingulos išgelbėta: 

oficierių .. 
jūreivių . 
tarnautojų 
sargų ....

Viso 210
Taigi ant laivo buvo viso 

2.340 žmonių iš kurių 745 
išgelbėta, o kiti žuvo.

Tasai pat komitetas to
liau karčiai nusiskundžia, 
kad ant laivų yra stoka val
čių. Jei valčių butų dau
giau buvę, tai butų buvę 
mažiau ir aukų.

Raportas baigiasi patėmi- 
jimais ir patarimais, idant 
ateityj nors ko panašaus 
neatsitiktų.

nia- T f j.«

te vilnys ir jie išnyko van- 
deny.

Miršta su vyru.
— Milijonierius filantro

pas Strauss su savo pačia — 
pasakoja toji pati p. Shu
bert — turėjo kambarį ša
lia manęs. Kelionėje bu
vome kaimynėmis su 
Strauss’iene. Laivui grims- 
tant kalbinau jų lipti valtin, 
bet ji atsakė, kad už jokius 
daiktus neapleisianti savo 
vyro ir pastarųjį apsikabi
no.

Kuomet musų valtis nu
irkluota šalin nuo “Tita
nic”, kuris pradėjo grimsti, 
mačiau Strauss’ienę apsika
binusių savo vyrų. Netru
kus apsikabinusius apsiau-

Mašinų plyšimas.
Edward Beane iš Glasgo- 

vo (Škotija) su savo pačia 
keliavęs New Yorkan ir iš
gelbėtas, apie plyšimų laive 
“Titanic” štai kų pasako
ja: b n.

— IV) kokių 15 minučių 
po susimušimui laivo apa
čioje išsigirdo smarkus 
sprogimas, po kelių minu
čių vėl antras. Tai garo ka 
tilai plyšo. Laivo pirmga- 
lis tuojaus pasinardino van
denin, o užpakalis iškilęs 
oran dar ilgai stovėjo. Pa
galiau su didžiausiu trenks
mu kaip kmuo panėrė.

ARRANGEMENT OF LIFEBOATS 
ONO

M R. AND MRS.
JACQUES FUTRELLE

Čia parodoma', kaip tai iš augšto, 60 pėdų, nuo laivo “Titanico” reikėta su 
valtimis leisti ant vandens moterįs su vaikais. Matoma du nuskendę turčiai, 
kurių pačios išgelbėta.

Apie pagalbų nebuvo 
kalbos.

Žinovai kaltina nugrimz- 
dusio laivo kapitonų Smith, 
kuris keliavęs be jokio at
sargumo, nors gerai žinojęs 
ir pakelyj buvęs persergė
tas, kad priešai jį plaukio
ja milžiniški ledynai. Ka
dangi “Titanic” pirmusyk 
paleista kelionėn, tatai delei 
to norėta sumušti laivų grei
tumo rekordas. Su visu sa
vo smarkumu užbėgęs ant 
povandeninio ledo kalno, 
poros mylių plataus, kurio 
viršūnė iš vandens ant ke
lių šimtų pėdų buvo išsiki- 
šus. Visa į priešakį laivo 
apačia suardyta ir laivas iš 
to turėjo grimsti.

Žinovai taippat pasakoja, 
kad kur “Titanic” nusken
dęs, okeano • giluma turinti 
arti poros angliškų mylių.

išsigelbėti. O tie žibučiai 
esu vertės arti milijono do
lerių.

NUSKENDĘ MILIJONIE
RIAI IR PALIKTI JŲ 

TURTAI.

140 žmonių ligonbučiuose.
Ketvirtoji žmonių dalis 

susirgo ir iš “Carpathia” 
tiesiog nugabenti į arti
miausius ligonbučius. Dau
gumas serga nervų suirimu 
iš baisiosios tos nakties, 
kuomet atsitiko nelaimė ir 
prisiėjo ant valčių šalti di
džiausiame pavojuje. Dau
gumas serga nuo peršalimo. 
Nekurie negali sumerkti net 
akių ir miegoti.

Išgelbėtų keliauninkų ko
mitetas “Carpathia” kapi
tonui paaukojo auksinę tau
rę už išgelbėjimų.

Ką sako admirolas Dewey.
Suvienytų Valstijų senis 

“jurų vilkas”, pagarsėjęs 
admirolas Dewey, išreiškė 
opinijų, kad kas nūdien ke
liauja pasažieriniais laivais 
per Atlantikų arba Pacifi- 
kų, tasai išstato pavojun sa
vo gyvastį. Atvangiau ka
ro laivais apkeliauti visų 
svietų, nei šios gadynės ele- 
gantiniu laivu plaukti per 
Atlantikų.

Dewey sako, kad laivų 
kompanijas apsiautė didelių 
uždarbių godumas, tatai 
tarp anų ir vedama konku
rencija, kova, kurių pasek
mės paskui pasirodo labai 
liūdnos. Admirolo nuomo
ne, vertėtų pravesti aš
triausi įstatymai, idant ant 
tokių laivų visuomet butų 
pakaktinai įvairių pagal
bos įrankių.

J. J. Astor .. $125.000.000
B. Guggenheim 10.000.000
Iz. Strauss ............5.00(X0^j
G. D. Widener .. 5.000^^
A. Ryerson 5.000.000
Ch. H. Hays .... 3.000.000 
W. C. Dulles .. 2.500.000
H. E. Widener, j r. 2.000.000

D. Williams.. 2.000.000
D. Wick .... 1.000.000 
B. Harris .... 1.000.000 
Sutton ............. 500.000

C

H.

Pražudė brilijantus.
Žuvusio milijonieriaus 

pulkininko Astoro pati, 
kaip žinoma, su savo tar
naite išsigelbėjo. Su savi
mi iš Europos laivu gabeno 
daug brilijantų ir žemčiū
gų vertės 3 milijonų dole
rių. Visi tie blizgučiai nu
garmėjo į okeano gelmes ir 
p-niai Astor liko tik nakti
niai marškiniai ir ploščius 
nuo lietaus, nes tik tai su
spėjus pagriebti.

Ponia D. Widener iš Phi- 
adelphia, kurios vyras nu

skendo, sakoma, spėjus sa
vo brilijantus ir žemčiūgus 
pagriebti ir su, anais sykiu

I.; •• . ..

Nukentėjusiems renkama 
aukos.

Nukentėjusių likusioms 
šeimynoms renkama aukos 
kaip Amerikoj, taip Angli
joj ir kitur. Žuvusio Asto
ro sūnūs tam tikslui pasky
ręs $10.000. New Yorko 
pirklybos butas tuojaus pa
skyrė $20.000. Visi išgel
bėti, tarp kurių butą daug 
emigrantų, be nieko, be jo
kių formališkumų įleista 
Amreikon prisakius prezi
dentui Taft ir visiems 
teikta pirmutinė gausi 
šalpa.

O likusioms žuvusių
mynoms savo keliu renka
ma aukos.

su- 
pa-

šei-

IŠKUR IMASI LEDŲ 
KALNAI?

Ledynas, arba įmilžiniš- 
ki ledo kalnai, kurių vienas 
ant Atlantiko nugramzdino 
garlaivį “Titanic”, susida
ro žemgalių pakraščiuose. 
Aplinkui žemgalius riogso 
tik vieni milžiniški ledų kal
nai. O juos nuolatos didi- 

. ? T. ■ i*--* ...T c •

na smarkios juros vilnys ir 
baisiausios ten viešpatau
jančios pūgos, apie kurias 
negalima turėti ir suprati
mas.

Pavasario metu, kuomet 
saulės spinduliai tuos ledi
nių kalni; pakraščius ima 
kaitinti, ledai atrūksta ir 
krinta į juras. Smarkus vė
jai ir vanduo paskui tuos 
atrūkusius ledus-kalnus va-' 
ro į plačiuosius okeanus, į 
ekvatorių.

Visos šiaurines juros už
klotos ledinėmis salomis. 
Tai baisus milžiniški ledai... 
o iš pažiūros jie išrodo ne
kaltais. Žiūrint į tuos le- 
dus-salas negalima suprasti 
jų didumas.

Nekurie tokie ledai ant 
juros paviršiaus išsikišę tik 
keliomis pėdomis ir, rodosi, 
šios gadynes laivai lengvai 
juos inimtų. Jurose sutin
kama ledų kalnai turinti 
nuo paviršiaus vandens 
300-400 pėdi; augštumos. 
Tie ledai-kalnai labai pui
kiai išrodo šviečiant saulei.

Vis tai pavojingi milžinai 
— ir jų visas tvirtumas ran
dasi po vandeniu. Iš laivo 
žmogus paprastai tokio le
do kalno tegali ant pavir
šiaus vandens pamatyti tik 
aštuntų dalį. Taigi jei to
ji dalis bus 200 pėdų augš- 
ta, tatai vandenyj tasai pats 
ledas turės 1.600 pėdų sto
rumo. Bet jei tokie ledai 
yra stori, tai jie kelias my
lias ir platus.

(Tąsa ant 7-to pusi.). •
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I Politiškos Žinios, i

pinigą 
atsto 
Tode1 

del tą

IŠ RUSIJOS PADANGĖJ"
Kovo 20 dieną Rusi j c 

durna svarsčius apie išlai 
das sinodui (sinodas — ta 
stačiatikių cerkvės vyriau 
sybė). Sinodo reikalam 
paskirta 40.121.975 rubliai 
Sinodui tiek daug 
paskirimas visiems 
vams labai parupo, 
iškilo dideli ginčai 
reikalų.

Anot darbiečio Lvovo žo
džių sinode nesą jokių įsta
tymų, o viską valdo sinode 
ober-prokuroras. Jis pats 
sauvališkai skirsto ir pra
šalina dvasiškuosius, jis 
vienas šeimininkauja visuo
se sinodo reikaluose. Per 
tokį jo pasidarbavimą sta
čiatikių dvasiškijos tarpe 
atsirado daugybė visokių iš
tvirkėlių, kurie esą tik ter
šia stačiatikių cerkvę.

Atstovas Miliukovas nu
rodė, kad cerkvė ir valdžia 
viena kitą palaikančios, vie
na kitą remiančios. Viso
kie juodašimčiai drąsiai 
kreipiasi į stačiatkių dvasi- 
škiją ir visuomet ji,juos pa
remia. Iš to viso pasirodė 

. tas, kad visokie žemiausios 
doros žmonės, prisidengda
mi tikėjimu darė ir tebeda
ro visokias niekystes. Vie
nas jų pagarsėjęs savo 
niekšiškais darbais visoj 
Rusijoj vardu Rasputin pa
sirodė turėjo visokius reika
lus su Stolypinu, o dabarti
nis vidaus dalykų ministe- 
ris Kokovcev kalbasi su juo 
po kelias valandas. Tas 

"”rsa»pats Rasputin turįs didelius 
ryšius augštųjų luomų tar
pe.

Soc.-demokratas Gegečko
ri savo kalboj prirodinėjo, 
kad dabar nei policija, nei 
žandarmerija, nei ochrana, 
nei niekas taip valdžios negi
na, kaip cerkvė ir tikėjimas. 
Gegečkori nurodo, kad dva
siški j a ■ visuomet eidavo 
drauge su valdžia, kad tai 
ji skelbianti, kad visoki val
džia nuo Dievo paeinanti, 
kad ji temdo žmonių pro
tus, kad tik nesipriešintų 
valdžiai, o kuomet kareiviai 
šaudė į žmones, tai dvasiš- 
kija visuomet ėjusi pirmose 
kareivių eilėse ir kryžiumi 
laimino šaudančius į žmo
nes kareivius, per dumos- 
gi rinkimus dvasiški ja nuo
širdžiai padėdavo valdžiai 
pravesti jai tinkamus atsto
vus.

Taigi, kad cerkvė atnau
jinti, tai reikalinga ją at
skirti nuo valstybės ir kad 
tikėjimas butų asmenišku 
kiekvieno žmogaus reikalu. 
Anot Gegečkori vienuoly
nams nereikalinga skirti vi
sų tų milijonų rublių, kurie 
dabar yra skiriami. Už tuos 
milijonus vienuoliai tik tin
giniauja ir lėbauja, kuomet 
žmonės badu miršta, o vai
kai mokyklų neturi. Tarp 
stačiatikių vienuolių esąs 
ne vienas Macochas; mažų 
ir didelių Macochų yra 
daug; vienuoliai ir be to tu
ri didelius turtus; 1897 me
tais stačiatikių vienuoliai 
turėjo 61 milijoną rubliu 
inplaukimų, 1912 m. 41 mil. 
rub., 1906 m. 45 milijonus 
rub.; vienuolynams dar pri
klauso 900.000 dešimtiniu 
žemės, o jus dar skiriate 
jiems 40 milijonų — baigė 
Gegečkori.

Tečiau durna balsų dau
gumu sinodo sąmatą pri
ėmė.

Kovo 26 dieną durna ėmus 
varstyti vidaus dalykų mi- 
.isterijų sąmatą. Tai mi- 
listerijai paskirta 99.264- 
-00 rub. ty. tiek, kiek ir 
įernai. Pirmutinis apie tą 
sąmatą kalbėjo lietuvių at
stovas A. Bulota. Jis sa
vo kalboje tarp kitko, išro- 
lė, kad policija spaudžianti 
kiekvieną žmogų, neduodan
ti niekam savistoviai veikti.

Toliaus p. Bulota plačiai 
pasakojo, kaip tai Lietuvo
je viskas persekiojama, 
kadir nekalčiausi apšvieti
mo reikalai. Jis-priminė, 
kaip tai vietiniai žandarai 
kliudė Marijampolėje įsteig
ti ūkio parodą, ir kaip pas
kui persekiojo 
įsteigėjus, suėmę 
be jokios kaltės 
daktarą Grinių.
Bulota papasakojo apie lai
kraščių persekiojimą Lietu
voje.

“Dabar pažiūrėkime, sa
ko Bulota, kaip tai žanda
rai persekioja laikraščius. 
Kuomet žandarams nepasi
sekė apkaltinti d-ro Gri
niaus, jie griebiasi už lai
kraščių ir suima “L. Ūki
ninko” leidėją ir redaktorę. 
Tas gi laikraštis eina per 
visokias cenzūras, taigi yra 
visai legališkas. Čia vėl 
kaltina už kokį tai negirdė
tą — neregėtą jaunimo or
ganizavimą. Kol skundas 
už tą suėmimą suvaikščiojo 
į ministeriją, kol buvo pri
rodyta, kad tas laikraštis vi
sai legališkas, ir leidėją, ir 
redaktorių turėjo po mėnesį 
iškalėti.”

Bulota savo kalbą užbai
gė darbiečių pranešimu, kad 
jie balsuoja prieš vidaus 
dalykų sąmatą.

Ir Rusijoje viskas paleng
va keičiasi. Butum žmogus 
pamėginęs seniau tokias pa
sakyti kalbas, butum atsi
dūręs greičiausiai kitan 
svietai!.

parodos 
ir išlaikę 
kalėjime

Toliaus

persergėjimą labai aštriai i 
net taip, ko visai nesitikė-

“Meksiko - valdiia -į 
skamba tame atsakyme — 
žino, ką daro, suprantą la
bai gerai savo- priderystes 
ir nekuomet nedavė progos 
manyti, kad negerbia tarp
tautinių teisią, kuriomis 
valdosi kultūrinės šalįs.

“Delei to Meksiko val
džia negali pripažinti Su
vienytoms Valstijoms tei
sių diktuoti Meksikui patė- 
mijimus ir perspėjimus, 
kaip tas padaryta paskuti
ne nota.

“Kadangi nūdien šalies 
dalį yra apsiaųčius delei re
voliucijos anarchija, Meksi
ko valdžia turi sau už pir
mutinę priderystę tą revo
liuciją panaikinti, bet nega
li imti ant savęs atsakomy
bės už tai, ką tie sukilėliai 
veikia su svetimžemių lobiu 
arba gyvastimi.

“Ne mažiau Suvienytų 
Valstijų vyriausybė gali 
but įsitikinusi, kad Meksi
kas visuomet pasistengs kie- 
ku galėdamas, idant svetim- 
žemiai butų apsaugojami 
sulyg tarptautinių įstaty
mų.

Tokį šiurkštų atsakymą 
galima palaikyti už Suvie
nytų Valstijų diplomatijos 
pralaimėjimą. Matyt, val
stybės sekretorius Knox 
neturi laimikio.

Kas link pačios revoliuci
jos aplaikoma skupios ži
nios. Vienur-kitur pasitai
ko susirėmimai, bet vis tai 

’ menkos. svarbos. Kitus 
kartus rcvoliucijonieriai 
rengėsi pulties ant sostai- 
nės Mexico Citv, bet tasai • . * .pasirengimas ir ligšiol dar 
vis užmestas.

IŠ REVOLIUCIJOS 
MEKSIKE.

Kuomet Meksiko revoliu- 
cijonieriai jau perdaug ten 
ėmė ignoruoti Suvienytų 
Valstijų piliečius ir jų nc- 
kuriuos šaudyti, Washing
tono vyriausybė pasiuntė 
Meksiko valdžiai ir revoliu- 
cijonierių vadui Orozco per
sergėjimus, idant kaip pati 
valdžia, taip ir revoliucijo- 
nieriai Amerikonų neperse
kiotų, jų lobių nenaikintų, 
idant su jais butų apsieina
ma teisingai ir kad jiems 
gyvastis visuomet butų 
gvarantuojama, nes prie
šingai už tai atsakvsianti 
Meksiko valdžia ir visi ša
lies gyventojai. Ir šalia to 
dar Suvienytųjų Valstijų 
vyriausybė pridūrė, kad 
Meksike visokie prasižengi
mai prieš Suv. Valstijų pi
liečius toliau 
ruojami.

Tasai iš 
persergėjimas
ultimatumas, ty. paskutinis 
žodis, kurio pasekmės tega
li but labai liūdnos.

Gener. Orozco tuojau į tą 
persergėjimą atsakė taip, 
kad jei Suv. Valstijos pri- 
pažįsiančios Meksiko rėvo- 
liucijonierius kariaujančia 
dalimi, tuokart amerikonai 
nebusią ignoruojami ir žu
domi; kitaipgi viskas virsią 
priešingai.

Pati-gi Meksiko valdžia 
Suv. Valstijoms atsakė į
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nebusią tole-

Washingtono 
yra nekaipo

PER DARDANELIUS 
PERVAŽIAVIMO KLAU

SIMAS.
Vienoj išeinantis savaiti

nis laikraštis “Oesterrei- 
chishe Rundschau” diplo
matų rateliuose pagimdė ne 
mažą sensaciją straipsniu, 
kokį parašęs buvęs vokiš
kas ambasadorius, grafas 
Luetzow, Dardanelių klau
sime.

Straipsnio autorius iš
reiškia pažiūras, kad An
glijos politika Dardanelių 
klausime esą sulaukusi di
delių ir tai visiškų atmainų. 
Anglija patyrė, kad ateityj 
susijungusių viešpatysčių, 
Vokietijos, Italijos ir Aus
trijos karo laivynas užims 
dominuojančią vietą Vidur
žemiuose jurose. Taigi, to
dėl Anglijos diplomatija vis 
daugiau linkstanti, idant 
Dardaneliai visuomet butų 
atviri plaukioti karo lai
vams, būtent Rusijos karo 
laivams. Tasai dalykas, jei 
laimingai pasibaigtų, ty. jei 
Dardaneliai liktų atviri, 
Anglijai labai butų naudin
ga, jei kuomet nors jai pri
sieitų susigrumti su Vokie
tija, kadangi ant Vidurže- 
minių jūrių paliuosuotų jos 
laivyną, kurį paskui ten ga
lėtų atstovauti Francijos ir 
Rusijos laivynas.

SKAITLINGOS EGZEKU
CIJOS CHINUOSE.

Nankine sukėlė maištus 
1.500 kareivių. Apsigin
klavę išėjo miestan ir su
naikino daug sankrovų ir 
namų.

Antrą dieną iojališkoji 
kariuomenė užpuolė tuos 
maištininkus, su durtuvų 
pagelba suvarė visus į ka- 
zarmes ir akimirkoj išgin- 
klavo. Pagaliau maištinin- 
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iUS, .Apsupo^kariuomenes 
kordonas ir puauūįo maišti
ninkų skaitlriĮgas jegzekuci- 
jas. Maištipšnką-ij neturė
dami ginklų; (jie gale jo prie- 
šinties. Pasakojama, kad 
jų ten išžudymą ,a^Įpa mirti
nai sužeista ųapžiafsiai 500.

Keliomis $įenqgiis pas
kiau viešai $P-čiąjj maišti
ninkų nukirstu gaįyos ir tai 
dar už tai, kad jie norėję 
tenaitinio, apslpįčio kariuo
menės komendantą nudėti, 
podraug suplaišyti valdiš
kuosius namus. r

Paskiau patirta, kad tarp 
kareivių buvus., suokalbis, 
nužudyti dabartiuį prezi
dentą ir kįtu& žymesnius 
valdininkus rįr atgaivinti 
monarchiją..... «

36 
už

milijonų dolerių 
šių metų sąma-

■*r,: J

išlaidos sulyg
išnešančios $932- 
arba- $16.000.000

FRANCIJA GINKLUO
JASI.

Nežiūrint įvairių valdiš
kų užginimų, kad Francija 
jokiuo budu neseksianti Vo
kietijos pėdomis; būtent ne- 
pradėsianti taip smarkiai 
ginkluoties, kai kad Vokie
tija daro, tai vienok išėjo 
eikštėn, kad Francijos karo 
sąmata 1913 metams pasi
rodžius 
didesne 
tą.

Abelnos 
sąmato 
933.000, 
daugiau kaip 4^12 metais.

Francijos visuomenė rei
kalaujanti padidinti sauže- 
mio armiją ir karo laivyną, 
nežiūrint išlaidus! didumo. 
Visoj šalyj sušaukiama su
sirinkimai ir nusprendžia
ma reikalauti pas vyriausy
bę ginkluoties.’ / Be to, oro 
laivynui visoje šalyj renka
ma aukos ir -.jos- plaukian
čios kaip iš gausybės rago.

Ar tasai rfranėV&ų.. įsikarš
čiavimas yra 5 nąkwališkas, 
ar klastingas, tuo yra 
sunku-sužinoti. * '

CHINŲ RESPUBLIKOS 
PRIPAŽINIMAS.

Pasiremiant? užsienio da
lykų komiteto- instrukcijo
mis, Suvienytų Valstijų se
natas andai vienbalsiai pri
ėmė žemesniojo kongreso 
buto rezoliuciją, kuriaja 
sveikinama Chinų liaudis su 
jos jauna respublika. Tas 
reiškia, kad Suvienytos Val
stijos Chinų respubliką jau 
pripažino kaipo tokia.

Minėtą rezoliuciją senate 
perskaitė senatorius Lodge.

Tuo tarpu iš Tien-Tsin 
(Chinuose) rašo, kad . pro
vincijoje Kąnsų,. mieste 
Lanchon, Chinų mahometo
nai atlaikę konvenciją, ku
rioje nusprendę suorgani
zuoti iš 3.500.000 žmonių ar
miją ir pasipriešinti respu
blikos tvarkai Chinuose. 
Chinų mahometonai kadan
gi atjaučia busimus sau per
sekiojimus.

KRIZIS VENGRIJOS 
KABINETE.

Vengrijos ministerija iš- 
naujo nUsprėridžiUs rezig
nuoti ir premjeras tuo rei
kalu iškeliavęs Vienon, kad 
apie tai pranešus Ciesoriui. 
Pirmutinis kabineto krizis 
buvo pasibaigęs kovo mėn., 
kuomet ciesorius ?. išreiškė 
savo užsitikė jimąfe mini sfe
rini von Iledrtrvary.

Tuomet nesusitaikinta už 
tą patį, ką ir dabar,- ty. apie 
rezervų mobilizavimo tei
ses, kurios randasi nūdien 
ciesoriaus rankose, ir kurias 
norėtų pasisavinti Vengri
jos seimas.

Pirmiau laike to krizio 
buvo skelbiama, kad cieso
rius Pranas Juozas, norįs

tPRESiDENfWT’A^t) H1Š 
į FAVORITE AMD MAJOR BUTT

Prezidentas Taft ir jo ad
jutantas Butt, kuris su 
“Titanicu” nuskendo.

pasitraukti nuo sosto, bet 
dabar kas bus, dar nežinia.

MONARCHŲ VIZITOS 
PETERBURGE.

Peterburge diplomatų ra
teliuose ir vėl pasklydęs 
gandas apie vizitą, kokią 
turįs sudėti carui Austrijos 
ciesoriaus atstovas, jei ne 
patsai sosto inpėdinis, tai 
arcikunigaikštis Karolius 
Pranas Juozas. Pastarasis 
nukeliautų tiesiok Peterho- 
fan, kur praleistų vasaros 
karščius.

.Toliau diplomatų rate
liuose pasakojama, kad atei
nančią vasarą dar daugiau 
monarchų Peterburgą ap
lankysią, be to ir Vokieti
jos kaizeris žadąs pasima
tyti su caru.

Kasgi tiems ponams lie
ka veikti, jei jau ne vizi
tuoti?

_*V ^~«atss,i -~~' — ~ S
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-^SCOUTC^SETfS^X^

Portugalijos mieste Bra- 
ganza nesenai butą kruvinų 
susirėmimų tenaitinių stu
dentų su miesto gyvento
jais. Toje kovoje ėmusios 
dalyvumą moteris ir jaunos 
mergaitės, 
jo žūti, o 
sužeistų.

5 asmenįs turė
dami giau 20 butą

Iš Salonikų (Turkija) ra
šo, kad nekurio turkų intek- 
mingi rateliai5 uoliai ėmę 
'darbuoties, - kad- sugrąžinus 
sostan atgal pavarytą sulta- 
ną Abdul Hamidą. Laikraš
tis “Balkan” taigi perspėja 
Turkijos vyriausybę, idant 
ji tam dalykui energiškai 
užbėgtų.

Neužilgo Ryme bus ati
daryta Dailos ir Archeolo
gijos Akademija, kuri bai
giama statyti ant Janicu- 
lum amerikoniško milijo
nieriaus Morgano lėšomis.

*
Prūsų seimo komisija at

metus nacijonal-liberalų 
įnešimą, kuriuomi reikalau
ta uždėti mokestis ant ne
vedusių vyriškių ir paliuo- 
suota nuo mokesčių vedu
sius ir turinčius mažiau nei 
1.050 markių metinių in- 
plaukų.

Rvme andai karalius v I
Emanueliu^ iškilmingai ati
darė užsienio tarptautinės 
hygierirrs parodos skyrius.

Artimiausiomis dienomis, 
kaip rašo iš Rymo, turi pra
sidėti taikos pašnekesiai 
Italijos su Turkija kas link 
karo užbaigimo.

Nesenai vidurinėj Švei
carijoj atjausta smarkus že
mės drebėjimas. Kai ku
riose vietose daug namų su
gadinta.

Turkijos vyriausybė pa
skyrus 75.000 turkiškų sva
rų telefonui, kuriuo norima 
sujungti Turkija su Make
donija.

Belgijos 
pasibaigus 
gumas kasyklų savininkų 
padidino savo darbininkams 
mokestis.

*
Karo teismas mieste Lan

dau (Bavarija) pasmerkęs 
18 pėstininkų pulko paafi- 
cierį Dimantą dviem ir puse 
mėnesio kalėjiman ir degre- 
iaeija už barbarišką apsi
ejimą su kareiviais.

anglekasyklose 
bedarbė. Dau-

Madride parengtoje puo
toje armijos pagerbimui, 
ministerių pirmininkas Ca
nale j as išsireiškęs, kad Is
panija nekuomet nepakel- 
sianti pažeminimo kitų tau
tu akyveizdoj ir išreiškęs 
vilti, kad vyriausybė Ispa
nijos teisių apgynimui su
taisysianti tvirtą armiją ir

Norvegijos storthingas 
(parlamentas) paskyręs 
800.000 koronų parengti 
tarptautinei parodai Chris- 
tianijoj 1914 metais. Toji 
suma busianti išgauta iš 
parengiamos viešpatyste lio- 
terijos. Augščiau minėtos 
sumos perviršis busiąs su
naudotas kovai prieš džio
vą.

Europos karo rateliuose 
pagimdžius sensaciją suma
nyta Rusijos karo ministe- 
rio Suchomįiuovo kelionė į 
Turkestaną, o iš ten į Bu- 
charą, kur ministeris ma
nąs pasimatyti su emiru. 
Sakoma, jis tose šalyse tu
rįs išrišti svarbius reikalus.

Tonais dienomis popežių 
aplankęs jo brolis, Augelio 
Sar.t<v kadangi didžiai su
sirūpinęs, kuomet laikraš- 
čiuosė .buvo apskelbta popc- 
žiąus mirtis. Angello esąs 
laiškų Aišnešiotojunai savo 
gimtiniame miestelyj.

Iš visų Finlandi j s šalių 
ypač vakarų, pranešama 
apie nuolatinius lietus, ku
rie podraug su besileidžian
čiu sniegu pagimdė potvi- 
nius. Kai kurios upės daug 
miestų ir sodžių užliejusios

*
Iš Vu-Chn (Chinuoc) ra

šo, kad andai tenai nužudy
ta 6 žmogžudžiai plėšikai, 
kurie prisipažino apiplėšę ir 
nužudę ten amerikoną mo
kytoją B. Hink. -

Norvegijos parlamentas 
andai nusprendė pietinio 
žemgalio atradėjui Amund- 
senui -išmokėti iš valstijos 
išdo $35.000, kad padengus 
jo tos kelionės lėšas.

Rusijos senatorius Meden 
pabaigęs reviziją ant Sibe- 
rijos gelžkelio. Dabar pasi
rodo, kad sukompromituo
ta to gelžkelio 162 augštes- 
ni valdininkai. Jų daugu
mas patraukta teisman ir 
prašalinta iš užimamų vie
tų. Į jų vietas pasiųsta ki
ti valdininkai.

Paryžiuje pasimirė žymus 
Francijos valstybės vyrąs, 
Henry Brisson, turėjęs 77 
metus amžiaus. Francijos 
laikraštija pašvenčia jo at
minčiai ilgus straipsnius. 
Brisson savame laike bu
vęs 19 . sykių parlamento 
žemesniojo buto pirminin
ku. • •

3
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KATALIKAS

KELI ŽODŽIAI APIE 
TAUPUMĄ.

Taupumo ir išsitaikymo 
negalima mokyties panašiai 
kitiems mokslams. Neišsi- 
mokįsim to mokyklose, nors 
pastarose mąs protas ap
sunkinama įvairiomis žinio
mis; neišmoksim to nei vė- 
lyvesniame laike savo am
žiaus, nes tuomet ant žmo
gaus užgula tiek pareigu ir 
visokią darbą, kad nei lai
ko, nei noro neatsiranda kO 
norįs mokyties. Ir tik vie
ną-viens naminis išauklėji
mas gal įskiepyti mums tą 
taip naudingą mokslą, ku
ris išmintingais pavyzdžiais, 
taip sakant, persisunkia į 
mąs kraują ir kaulus.

Kad tai tėvai, ar auklėto
jai pasistengtą suprasti, ko
kį laimės ir užsiganėdimo 
turtą gamina savo vaikams 
ateinančiame ją gyvenime, 
pratinant juos iš kūdikys
tės prie taupumo ir skiepi- 
nant jiems tą nuomonę, kad 
išmintingame aprubežiavi- 
me savo reikalavimą ir pa
geidavimą — tikra ir nesu
varžoma laimė gludo.

Kas turi laimę augti po 
priežiūra protingai mylin
čios taupumą, gerai išsilai
kančios motinos ir geruose 
santykiuose gyvenančio tė
vo, draugaujant su žmonė
mis, pažįstančiais vertę sa
vasties, — tą pirm laiko ga
lima pavadinti turtingu, nes 
del jo niekad nebus tas ne
laimingas vardas “skola”, 
kuri prie taip daugelio žmo- 
nią prikimba, persekioja 
juos kas žingsnis, nuodija 
kiekvieną ją gyvenimo- va
landą.

Atsižvelgiant iš visuome
niško — ekonominio pagrin- 
do, permažaį dar atkrei- 
piam atidžią į taupumą. 
Užtiesą, mokslininkai eko
nomistai, kurie išimtinai 
darbuojasi tik taupumo sis
temose, apskaitliavo, kad 
10 centu, ką kiekviena šei
mininkė kasdie gal sutau
pyti, sudarytą daugelio me
tą bėgyj milijoninį kapita
lą, kuris pagerintą būvį ne
tik vienatos, ar šeimynos, 
bet ir visos šalies. Bet ne
laimė, kad pas mumis, gali
ma pasakyti, tos statistiš
kos žinios niekam nerupi.

> Gyvename betiksliai diena 
iš dienos, guodžiamės^ sun
kiais laikais, žemomis javą 
kainomis, mokestimis, kas
kart didesniais reikalavi
mais pavergtąją darbinin
ką, ir jūrėse tą kasdieninių 
aimanavimą būdami, netu
rime laiko dvasiškai ir mo
rališkai pasikelti. Šalep 
įvairią draugiją ir šauksmo 
prie taupumo, mąs įvairią 
visuomenės sluogsnią mo- 
terįs nesupranta nieko apie 
pritaikomą taupumo siste
mą; nesupranta skirtumo 
tarp reikalingiausią daiktą 
nuo nereikalingą ir nemoka 
būti, pilnoj to žodžio'pras
mėj, geromis patarėjomis ir' 
pagelbininkėmis savo vyrui, 
O reikia žinoti, kad per ją 
tai rankas, metas iš meto 
persirita didesnė dalis jo 
uždarbio, kurį ne viena mo
teris išsklaido.' beprotingai.

Jaunos merginos, ištekan
čios už vyro', retai kada ži
no savo priedermes, kokią 
nuo ją reikalaujama. Atsi
tinka 
čios
apie inplaukas, kokiomis 
turės ateityj valdyti. Taip-

tankiausiai neturin- 
mažiausio supratimo.

&

| MOTERIŲ SKYRIUS

pat neteisingas valdymas 
turtą, kartais yra kliūtis iš
mintingo taupumo. Žmo
nės tankiai mėto savo sun
ką uždarbį apgaulingiems 
dalykams, pasitikėdavai di
deliu uždarbiu; išleidžia 
nereikalingiems: daiktams 
savo pinigus; nekurie ban
do įsivelti įvairių spekulia
ciją verpętan, kad - kuovei- 
kiausiaį - likti . lobingais, — 
bet tankiausiai visišk'ąi'savo 
turto nustoja.

dalyvūmaš, kai
po taupumo. jėgos, padau
ginančios ir užlaikančios 
turtą, dar nėra ganėtinai 
apkainuota/', Mpteriš ' gal 
su mažu išteklium išmintin
gai šeimininkauti, o vėl gal 
ir didesnį išteklią turėda
ma suteikti namiškiems ne
pritekliaus atjautimą ir vi
są namą padaryti nemielu.

Kuomet vyrai patėmija, 
kad ją moterįs išmintiiigu 
taupumu ir iŠsitaikymu di
dina ją šeimynos ir visuose 
namuose gerovę, nelygi
nant, kaip aiškiu laimės 
spinduliu nušviečia, tąsyk 
ir jie, nors nevienas iš ją 
pirmiaus prigulėjo prie ne- 
darbščią, ar lengvatikiu, 
imasi už teisingo darbo, gy
venimo, paniekindamas be
reikalingas išlaidas alui, 
degtinei, cigarams ir ki
tiems smaguriams, tankiai 
vodingiems sveikatai.

Tik tuomet užviešpataus 
šeimynose, o pagaliau ir 
viešpatystėse gerovė, laimė, 
meilė ir šventa ramybė, 
kuomet draugija supras tau
pumo reikšmę.

juoko, o vienok didei nau
dingas lavinimas strėną ir 
kryžiaus. Vaikas visuomet 
panašias užduotis stengsis 
su noru atsakančiai išpil
dyti, nes jam išrodys kai
po žaisle.

Panašiai žaizdami su vai
ku, dar jam galima paliep
ti išpildyti šiuos judėjimus: 
išskėsti plačiai rankąs, iš
kelti jas augštyn, pasukti 
užpakalin, į šonus, stvarsty
ti įvairius daiktus, lakstyti, 
šokinėti ir t. p., kuo atšięk- 
sim sustiprėjimą Vaiko mu
skulą, plaučiu, ranką,„k6- 
jąr krūtinė^^^^i@ykuno 
dalią, ir abęįnai vįsp vai
ko' organizmo; Vaikąs^ pa
dėki m, atsisėda ant tėvo 
vienos kojos; JkeĮięS; ; koju
kėm stipriai .jremfa*xkitah 
keliu ir bando išlengvo di'ą- 
siai lenktis užpakalin,? atgal 
priešakiu, vėl užpakalin ir 
tt. Puiki vaikui žaisle. O 
nauda da puikesnė, nes la- 
vina drąsą _ ir. visam Jtunui 
suteikia miklumą. ;
^Panašią žaidimą- del vai

ko galima išrasti daugybę, 
Bet užteks, kad gerai išdir
bus keletą iš; ją. Vaikas 
mėgsta po šimtą kartą pa- 
antrint tą patį iki visiškam 
pailsimui ir tankiai reikia jį 
sustabdyti, kad užduoti 
ką veikti.

Tokiuo budu reikalinga 
yra truputį atsidėjimo, sti
prios valios ir laiko iš tėvą, 
pusės, o vaikai, net miestuo
se gyvenanti, turės stipru 
kūną ir abelnai sveiką visą 
organizmą.

KŪNIškAS VAIKŲ7 = LA
VINIMASIS, ARBA W

- NASTIKA

Gera duktė.
Tėvas: — Ko tu vis dai

raisi, Alyte,., kuomet mes 
vaikščiojame gatve? .

Duktė: — Noriu pamaty-. 
t i tavo žentą, tėvuli. . .

. ■ Teisingai.
— Tamsta/ tiktai man už 

siutą perbrangiai neparot 
kuok — kadangi turi atmuš
ti, juo man pigiau parokuo^ 
si, tuo mažiau aš tamstai 
liksiu kaltas.

Miestu vaikai lavinasi fi
ziškai nenormaliu budu. 
Tankiausiai jie buna tvan
kiuose kambariuose, netūr 
progos krutėti, ant kiekvie
no žingsnio turi saugotis 
kataro (slogos), įvairią li
gą pavoją, netūr šavištovio 
gyvenimo ir'tt. Iš to išau
ga jaunuomenė mažakraujė, 
baugi su įvairios rąšies Jigą 
perais.

Tuotarpu iš mažumėlės 
reikalinga yra vaiką pratin
ti prie gyvenimo, drąsumo, 
išlaikymo išpradžios silpną, 
toliau vis staigesniu oro 
permainą.

Vaikas, gyvenantis mies
te, tankiausiai netur progos 
gyventi gryname ore, bė
gioti, grabinėti smiltis, lenk
tyniuoti ir tt., kuriuose tai 
judėjimuose lavinasi jo rau
mens (muskulai) ir plau
čiai. Vieton to jam reik 
intaisyti kambariuose gim
nastiką. Nuolat vėdinama-' 
me kambaryj tą galima at
likti kaipo 'žaidimo budu. 
Suaugusiam reik daryti vi
sokios rūšies lengvesnius4 ar 
sunkesnius •judėjimus, -’•'■■■ ku
kiuos : vaikas atkartos ’ :šu; 
notų, į nešupfaZ'damas' ; net, 
kad panaši ^gimnastika' yra 
puiki priemonė' sutvirtinti 
jo kūnas.“' ■' >

Vaikas su džiaugsimi žais, 
jei jam, daleiskim, bus liep
ta atsigult kniūpsčiam,4 ne
sijudinti, atkartojanti' “nu
gaišo šunytis, — nebėra-šu
nyčio, liesikrutink- šunyti”. 
Arba paduoti jam galą stal
tieses ir įsakyti, stipriai ją 
laikant, pasikelti išlengvo, 
tiesiai ant koją. Iš to išei
na puiki žaisle ir daro 'iaug savaites lovoje.* ■

Geras‘‘biznis”,
— Buk malonus, daktare,- 

in taisyk mano sargui ketu
ris dantis. . ...

— Tas dalykas tamstai 
atsieis 20 dolerją..

—: Nieko nereiškia, kadan
gi teismas įsakė man dar 
daugiau užsimokėti- už ją 
išdaužymą.

' ■ \ '

Taipgi kliūtis, ■
Pati: — Klausyk, seni;’O 

gal tu nors 7šykį apsireng
tum ir išeitum darban?

Vyras: — Tau labai gal 
kenkia, kad dš j)0 pietą tru
putį atsilsiu? '

Pati: — Tai ne, bet kaip 
tu sėdi, tai ir man nesinori 
imties darbo. '

Gramatikos lekcija. ■
— Aš nerėkavaū,' tu ne

rėkavai, ji nerekavo, mes 
nerėkavome, jus nėį'ėkavo- 
te, jos nerėkavo,'— aiškina 
mokytoja mokinėms*. Da
bai* rtū, Onutė, 'atkaribk,‘ ką 
esu pasakius:'' 7

— Nieks n e rėkavo, pra
šau'mokytojos. * ’

Bučkio kenksmingumas.
— Tamsta taippat sakai, 

kad bučkis ' yra kėnkšrriin- 
gas sveikatai?

— Tas ’ tiešA Vieną sy
kį teko man pabučiuoti štai 
kaimyno mėsininko dukterį; 
mėsininkas mane tai darant 
patėmijo; sakau tamstai, 
paskui iš to išgulėjau 5vi
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KRUVINA TEISYBE
' " TV (Tąsa).

kad angelai' is dangaus atlėkę, paėmė ją ir nunešė aukš
tyn kaĮpc kį menką lapelį ir pastatė amžinan gyveni- 
man, l^megĮebėra nei Zolzikevičios, nei viršaičio, nei 
naujoj,
Staš /I^B^pWes, aplinkui kurį lakioja angelai su bal
tais sparnais lyg kokie paukšteliai. Sostas Viešpaties 
išduoda šviesybę, kad net veidą reikia pridengti.

Ilgai Ropienė taip gulėjo ir kuomet ji atsikėlė, baž
nyčia jaū Įuščia buvo, tik keletas pasivėlinusią maldi- 
ninką bebuvo bažnyčioje, o durnai visi sukilę buvo 
aūkštyn;^rie pat lubą. Zakristijonas gesino žvakes. 
Persiže^^^^ išėjo ir ji iš bažnyčios ir žengė kleboni- 
jon; pąąikįdbėti su kunigu Čiželiū. Tame laike kunigas 
pietavo; bet,:kada jam pi’anėšė, jog koki tai moteriškė 
nori su juo-pąsikalbėti, jis tuojau pas ją išėjo. Buvo 
tai dar jaunas.žmbgus, baltu išblyškusiu veidu, aukšta 
kakta, bet malonios išveizdos, ant lupą-gi meilus nu- 
sišypsojiiO&r yį;;;

--;Ki®^ian gero pasakysi, balandėle? — paklau
sė jis maloniu balsu. ; . -

Ropienė puolė jam į kojas ir pradėjo apsakinėti vi
sus savo .xargus, bėdas, rąūdodama ' bučiavo kojas ir 
rankas kunigo^ tada pakėlė: Įiiikštyn savo didėles juodas 
akis melždama: - .

— Patarimo kunigėli, patarimo atėjau melsti!
— Ir. tu neapsirikai mano miela, — atsakė kunigas, 

— bet aš tau tik vieną patarimą tėduosiu. Visus savo 
vargus'ir bedas pavesk-Viešpačiui Dievui, nes Jis jus 
mylėdamas Paleidžia jums tokius vargus, kaip Jokū
bui, kuriam šūnįs skaudulius laižė, arba kaip Azarijui, 
kuriam aklybę nusiuntė. Nes Dievas žino, ką Jis daro, 
bet Jis mokd-taip-gi ir atlyginti. Nelaimė, kurion įpuo
lė tavo vyras, paskyrė jam kaipo bausmę už jo sunkius 
nusidėjimūs girtuoklystę.- Delei to, sakyk ačiū Vieš
pačiui, kad’jis, jus mylėdamas, baudžia čionai, ant že
mės, rasitįjįs-jam atleis aname pasaulyje — po mirties.

RopieW’pažvelgė į kunigą savo dideliomis akimis 
ir, neištarusi nei žodžio, prasišalino nuo jo.

Einant ūkeliu jai rodės, kad kažkas už gerklės ją 
smaugiu Tupėjo raudoti, bėt;, negalėjo/

Buvo pėukta valanda po pietų. Ant vieškelio, tarp 
trobą,, matyti, buvo kieno tai mėlinas skėtis ir geltona 
šiaudinė ,«kfybėlė su mėlinais kaspinais. Tai vaikšti
nėjo pana Jadvyga. Šalia jos ėjo jos brolėnas Vikto
ras. Jądvyga buvo dailiu mergina, jos plaukai juodi, 
akįs mėlnios^ bet veidas neišpasakytai baltas, jos rubai 
visada buvfe. daiįąs; taip nuo jos ir žėrėjo spinduliai. 
Jos; pnt-ogąsrrąba.i: paduodavo jai dar didesnį dailumą. 
DailmijĮjds lwgu^.-iaryti;imr žemės nesiekdamas, oru 
šlirydeOTfi jįivięnoj^crankoj laikė skėtį, hntrą-gi išlengvo 
laikė? pakėlus, viršutinius ;rubus, iš po kurią matyties 
buvo baltas kaip sniegas; apatinis sijonas ir mažos dai
lios kojukės, apautos vengriškais bateliais.
; -. .Jos ^palydovas, brolėnas Viktoras, taip-gi buvo dai
lus vaikinas,: kaštano: spalvos tankąs garbinuoti plau
kai dengė galvą, veidą-gy puošė kątik pradėjusi želti 
barzdelė.!

Galima buvo manyti, kad jie abudu buvo sveiki, 
linksmi ir laimingi. Iš ją veidu galima suprasti buvo, 
kad jie apie kažką svajojo. .Turbut apie savo jaunys
tės’laimę, arba apie kitką, arba gal apie prakilnius ko
kius sumanymus.

Tarp menką trobą, tarp Ūkininką vaiką ir abelnai, 
tarp bėdiną varguoliu žnionią;, rodėsi, kad jie, tarytum, 
butą nužengę nuo kokios k itoš' planetos, geriau sutvar- 
kitos, geriau ištobulintos, kaip kad musą žemė.

Kokis didis skirtumas .tarp tos poros, ištobulintos 
ir poetiškoj ir tarp tą prastuolią, menkai išlavintą žmo- 
pią — ūkininką. Tarp ją nebuvo hėi jokio ryšio jun
giančio juos, — reikia suprasti dvasiški ryšiai.

Ėjo jie šalimais kalbėdami tarp savęs apie poeziją, 
literatūrą, mokslą, kaip jau' ir pritinka apšviestiems 
žmonėms. Susitinkantieji ūkininkai, vyrai ir moterįs, 
drobiniuose apdaruose, nebūtą supratę ir ją kalbos. Ar 
ne tiesa, ponai, kaip tai gerai yra jaustis prakilnesniu 
už kitus?

Vištai, apie ką kalbėjo ta puiki pora, nieko naujo 
nebuvo; palietė literatūrą, bėgiojo jie nuo vienos kny
gos prie kitoš, lygiai kaip tas drugelis nuo vieno kviet- 
ko prie kito; Bet ta kalba nebuvo taip jau visai tuščia, 
kada tarp 'savęs kalbasi du įšįmylėjušiu ir paliečia tuos 
dalykus, kur* mylintieji audžia aūfeo svajones ir laikas 
nuo laiko slepia savo vidurinį jautiinąj lygiai kaip ta 
baltoji'rožė išplečia savo žiedą nuo saulės spindulią ir 
išleidžią'kvapsnį ir baltus lapęliūš. Tokia kalba dažnai 
iškįla lig pądangią, pakelia dvašiskūs jausmus kaipo tas 
augalas, pasisukdamas pagal žaginį.

Tent) smuklėje, žmonės gėrė ir šiurkščiais žodžiais 
palietė tokius , pat šiurkščius; dalykus, bet jiedu, tary
tum, plaukė tolimon šalin ant laivo,' kuriame pagal žo- 
džią.Gąnp buyo: ’.’.7"’' -

“Žėgliai,<įš dramblio kaulą,
“ VėTiay^ps rozią medžiagos.

. . Reikią prįdurti, kad pana Jadvyga tik suko galvą 
savo brolėnui, o tękiuose atsitikimuose dažniausiai kal
bamą apie ppęziją. _ į ' r’ ■. /

— Ar skaitei, tamsta, paskutinį Eilioto romaną? — 
paklausė. Viktoras. J \

— Aš ,džiaugiuosi iš jo — atsakė pana Jadvyga.
— Kuomet skaitau aš jd veikalą, tai man rodos, 

kad aš girdžiu kokią tai muziką ir netyčiomis prilyginu 
sau eilęs; ‘ ,■ .

tėra amžina šviesa, ir toje šviesybėje so-

“Aš lakioju debesyse,
- ‘-Maloniam ramume, .. •
į “Ir didžios ašaros

“Sapne bįra iš akią”.
— Ach! — sušuko ji — kad aš jį pažinčiau, tikrai 

įsimylėčiau. Beabejonės mes viens antrą supras- 
tumėm.

— Kokia laimė, jis jau vedęs, — sausai atsakė 
Viktoras.

— Delko-gi tu sakai “kokia laimė”?
— Laimė kitiems; nes tuomet gyvenimas nustotą 

tos grožės.
Viktorui taip kalbant, išveizda jo buvo visai tra

giška.
— Tamsta, jau perdaug augštai mane iškeli.
Jaunas žmogus savo svajonėje ėjo toliaus.
— Tamsta esi... angelas...
— Na, na! Neperdėk... Bet kalbėkime apie.ką 

kitą. Tai taip, tamsta nemyli Eilioto?
— Valandėlę atgal aš jo neapkenčiau.
— Taip! Tai tamsta esi didelis pikčiurna! Liau

kis šposavęs geriau pasakyk man, kokį poetą už kitus 
daugiau gerbi?

—■ Sovinskį... bampterėjo Viktoras.
— Aš-gi, tiesą pasakius, bijau jo. Išjuokimai, 

kraujas, gaisrai ir taip toliau.
— Tokie daiktai manęs nei kiek nebaugina. Tai iš

taręs, jis taip rūsčiai pažvelgė, kad net šunelis, kuris 
buvo išbėgęs pro vienus vartus, spruko atgal prispau
dęs uodegą. Tuo tarpu prisiartino jie prie ketursienio 
namo, kurio lange kištelėjo ožio barzdelė, aukštyn už
riesta nosis ir šviesiai žalsvas kaklaraištis (buvo tai 
Zolzikevičia). Kiek paėjėjęs, apsistojo jie prie vieno-- 
namo, laukinio vynmedžio apaugusio, langais tvenki
nio pusėn.

leisim į Šitą namą tai vienatinis poetiškas na
mas visame Avigalvią kaime.

— Kas tai per namas?
— Seniau čia buvo vaikams prieglauda, šičion su

sirinkdavo ūkininką vaikai pasimokyti, kuomet ją tę
vi būdavo laukuose prie darbo — tėvelis tyčiomis liepė 
jį pastatyti.

— O dabar kas-gi jame?
— Dabar! — Dabar stovi degtinė statinėse...
Bet ji nedabaigė sakyti savo žodžių, nes jie da ėjo . 
didelio klano, kuriame voliojos kiaulės (mat var- 
“kiaulė” duotas joms už ją nešvarumą). Kad at-das 

silenkti to klano, reikėjo gerokai pasukti į šalį, tokiuo 
budu jie prisiartino prie Ropės trobą.

Pas vartus sėdėjo Ropienė, parėmus galvą ranko
mis, jos veidas buvo išblyškęs, kaip drobė, ji užpluku
siomis akimis žiurėjo kažin-kur tolimon, ji, tarytum, su -T'®* 
akmenėjusi buvo.

Praeinančią ją nepatėmijo, bet paną Jadvyga,patė- 
mijusi ją, prabilo: ; ... .,.

— Labas vakaras! ; H ; ; ;
.. Moteriškė atsistojo ir, priėjusi prie jaunąją, puo- .. 

lė jiems po koją raudodama. ....... >
Kas su tavimi,' balandėle ? — paklausė Jadvyga.

—■ Oi, uogele tu mano, aušra tu manb skaisčioji!.. 
Tur but pats Viešpats čion tave atsiuntė! Užtark už 
mane, gelbėk mus, tu mano balandėle.

Ir pradėjo pasakoti viską, visus savo vargus— bė
das, pertraukdama pasakojimą bučiavimu Jadvygos 
rankas, aiškiau sakant baltą pirštinaitę, kurią ašaromis 
sutepė. Jauna mergina visai susigėdino. Ant rimto 
jos veido matyt buvo nusistebėjimas. Tūlą laiką ji 
tylėjo, galop nedrąsiai prabilo:

— Kuom-gi galiu aš tau pagelbėti? Ištiesą man 
tavęs gaila, bet nieko taudnegaliu patarti, gal but, kad 
tėvelis mano patars, nueik pas jį... Tai — su Dievu!

Ir pana Jadvyga, suėmusi savo rūbus, nuėjo toliau 
su palydovu drauge.

— Telaimina tave Viešpats, kvietkeli tu mano gra
žiausias! — prabilo Ropienė jauniesiems atsitolinant.

Tas susitikimas gerokai sugraudino Jadvygą. Jos 
palydovui rodės, kad iš Jadvygos akią net ašaros išsiri
to. Norėdamas prašalinti tą neSmagą įspūdį, Viktoras 
prašneko. Pradėjo jis nuo Kraševskio ir kitą daugiau 
ar mažiau įžymią žvaigždžių literatiško pasaulio. Pa
lengva kalba tarp ją atsigaivino ir neilgai trukus tas 
atsitikimas visai buvo užmirštas.

— Ar pas poną eiti, ar ką? — kalbėjo pasilikus pati 
sau Ropienė: — Jau senai tai buvo reikėję padaryti. 
Oi, aš kvaila moteriškė.

L. ; • ■ VIII.,
Dvarponio namą prieangiš apsodintas buvo lauki- T 

liiais vynmedžiais ir stovėjo gale kiemo, topoliui gatvėse. *•’ 
Priesienyje (ant gęnką) paprastai ponai mėgdavo gerti 
kąvą. pietus pavalgę. Apart šeimininką, aprašomoje ’ 
dienoje, ten viešėjo: klebonas Kazakevičius, kunigas Či- 
želis ir akciziaus revizorius Stupinskis.' Ponas Skora- 
bęvskįs, drūtas ir raudonas vyras, dideliais ūsais; sėdėjo 
kėdėje ir rūkė pypkę, ponia Skorabevskienė pilstė ar- 
batą, revizorius-gi, didelis skeptikas, kalbėjos su kle
bonu.
/ ' — Papasakok mums, meldžiamasis klebone, apie 
tĄgarsą mūšį — kalbėjo jis.
J — Ką? L- klausė klebonas, pridėjęs rankas prie

Apie mūšį, — paantrino balsiau revizorius-, ■; >...
; — -A:... apie mūšį../ — tęsė klebonas ir, lyg ką. tai .. 

prisirinkdamas, pradėjo šnabždėti augštyn žiūrėdamas, 
lyg butą mintis rinkdamas krūvon. Revizorius iš anks
to rengėsi juoktiės, kiti visi tyliai laukė pasakojimo, 
nors jau ir šimtą kartą buvo girdėję, nes visados reika- 
laūdavoto nuo klebone

7į,’?Įį£f J s* 7^'
*
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KATALIKAS

« Iš Lietuviškų Dirvų

Grand Rapids, Mich.
Netikėtai šiemet prisiėjo 

Velykos švęsti kelionėje. 
Atvažiavus į Grand Rapids, 
kaip tik ant pat Velykų, 
pasitaikė apsistoti tarpe lie
tuvių. Taigi nedėlios rytą, 
nors smegas gana smarkiai 
dribo, kaip tik į laiką su
skubau bažnyčion ant “re- 
zurekcijos”. Bažnytėlė, 
(teisingiaus salė ant moky
klos paversta lig laikui baž
nyčia) kimšte-prikimšta jau 
buvo svietelio. Visi kažko 
lyg susirūpinę, lyginai, kaip 
anos Marijos, kurios atėjo 
anksti ryte prie karsto 
(grabo) Kristaus pateptų. 
Laukia prasidedant procesi
jos. Netrukus ir prasidėjo, 
laike kurios choras giedojo 
“Linksmą dieną apturė
jom”, o vargonai, benas ir 

‘ orkestrą pritarė. Tai dar 
pirmąsyk teko panašią mu
ziką girdėti! Įvairus bal
sai, susilieję į vieną kažkokį 
nepaprastą akordą, nevieną 
klausytoją kelte kėlė prie 
Augščiausiojo Sosto.

Po procesijos prasidėjo 
Mišios, kurias laikė turbūt 
vietinis klebonas, asistenci- 
joje dviejų kunigų ar klie
rikų. Laike Mišių choras, 
vedamas vietinio vargoni
ninko Stasevičės, labai gra
žiai giedojo. Ypatingai lai
ke “Credo” pora mažų mer
gaičių solo užgiedojo, kaip 
mano kelionės draugas išsi
tarė, “fine’issime” (f ai
ni ssime), aš-gi priduriu ir 
“dulcissime”, nes tikrai 
švelnučiai, malonus balse- 
seliai pasklydo po visą baž
nyčią, keldami prie Kris
taus prisikėlusio iš numiru
sių. Aš-gi užžavėtas taja 
meliodija nei matyti nepa
mačiau, kaip Mišios pasi
baigė. Matyt, vargonininkui 
rupi, idant gražiai bažny
čioje pagiedotų. Garbė jam, 
o kitiems vargonininkams 
tegul buna pavyzdis.

Apie lietuvių gyvenimą 
tiek tik tegirdėjau jog vie
šame miesto knygyne turi 
ir lietuviškų knygų skyrių, 
o laikui bėgant žadama įsi
kurti savo parapijinį kny
gyną. Tai bus gana didelis 
žingsnis pirmyn.

Parapijinę mokyklą lan
ko su viršum 400 vaikų, Mo
kina seserįs (nežinau ko
kios) ir pats klebonas. Ne- 
kurie vaikinai, merginos ir 
šiaip sau suaugę (nemažas 
skaitlius) norėtų mokyties, 
bet į parapijinę mokyklą 
vaikščioti neturi laiko, o į 
anglų — neparanku. Manau 
neprošalį butų, kad klebo
nas pasirūpintų užvesti lie
tuvišką vakarinę mokyklą, 
kurioje visi galėtų šio bei 
to pasimokinti, kad ir lie
tuviškai skaityti ir rašyti.

Abelnąi, lietuviai čionai 
labai vaišingi, linksmi, šne
kus, gyvena sutikime, visi 
beveik vienoje miesto da
lyje.

Darbai, girdėjau, 
gai slenka.

Tuo tarpu sudiev, 
Rapidso lietuviai, 
mirškit Dievo ir Bažnyčios, 
tai mokėsite ir tėvynę my
lėti. Kitą syk parašysiu 
kaip kitur musų tautiečiai 
gyvena. Pakeleivis.

neblo-

Grand
Neuž-

Rockford, HL
r Balandžio 13 d. š. m. šv. 
Mykolo draugija, paminėji
mui 5 metų savo gyvavi- 
ao, parengė jakai#su pia-

cici-
IŠ-

pra-
Vis-

kalbomis, kur kalbėtojumi 
buvo dr. A. K. Rutkauskas 
iš So. Chicago. Savo kalba 
gerai davė vėjo musu 
likams ir “Keleiviui”, 
skiriant kelis cicilikus, 
kalbos visiems patiko.
kas butų gerai, jei kalbėto
jas nebūt užmiršęs kieno 
lėšomis atvyko i prakalbas. 
Kaip man yra žinoma, tai 
jį kvietė draugija šv. My
kolo. Bet dr. Rutkaus
kas agitavo daugiausia už 
S. L. A. ir už T. M. D. Kas- 
žin ar visi kalbėtojai taip 
elgiasi, negaliu pasakyt. Tik 
tiek žinau, kad pirm kelių 
metu p. Bagočius taip elgė
si. Važinėdavo S. L. A. var
du, o agituodavo už L. S. S.

Balandžio 14 d. musu kle
bonas iš sakyklos pajuokė 
šv. Mykolo draugiją, saky
damas: “geri katalikai su- 
batoj surengia balių!” Kam 
jis taip sakė, nesuprantu.

M. Rausys.

T. Mas- 
paskyrė 
Minėto 

išrinkti:

So. Omaha, Nebr.
Dar nebuvo rašyta mus 

laikraščiuose apie šio mies
to lietuvių jaunuomenę, tai
gi nors keliais žodžiais nu
piešiu jos veiklumą.

Gruodžio 15 d. pereitų 
metų čia susitvėrė kliubas 
vardu “Birutės Dainoroj 
Kliubas” į kurį prisirašė 20 
asmenų iš jaunimo; pakrai
pa bepartiviška. Tikslas — 
lavintis lietuviškose dainose 
ir scenoje. P-lę 
lauskiutę valdyba 
už choro vedėją, 
kliubo valdybon
F. Uždavinis — pirmininku, 
S. Zalpis — pagelbininku. 
Al. Zalpis — raštininku. 
Gegužio 12 d. š. m. rengia 
pastatyti scenoje 3 aktų vei
kalėlį “Netikėtai” ir “Kon
duktorius”.

Vėl nesenai čia susitvėrė 
Lietuviškas Jaunuomenės 
Benas iš 15 ar 16 asmenų, 
kuris jau gerai traukia šo
kius. Abelnai, vietinis jau
nimas imasi prie darbo. 
Lietuvišką Beną mokina 
viens italas iš Omaha ir ti
kisi greitu laiku gerai pra
mokysiąs.

Geriausios kloties vieti
niai Lietuvos jaunuomenei! 

Tautos Barzda Ilgoji.

' Harvey, III.
Kovo 23 d. š. m. čia susi

tvėrė lietuvių kliubas var
du “Pilietystės Kliubas” 
(Citizens Club), susidedan
tis iš 20 narių. Tikslas jo 
— rupinties ateiviams lietu
viams išgauti pilietystės po- 
peras, podraug lavinties 
moksluose. Tan . kliuban 
velytina prisirašyti kiekvie
nam lietuviui.

Lietuvių čia priskaitoma 
arti 35 šeimynų ir kitatiek 
pavienių iš jų 7 merginos. 
Gyvuoja taipgi šv. Juozapo 
dr-ja, kuriai klojasi neblo
gai — turi 51 narį ir $400 
kasoj.

Darbai eina negeriausiai 
ir iš kitur pribuvusiam sun
ku darbas gauti.

Yra 3 smuklės ir. viena 
mėsinyčia, lietuvių užlaiko
mos. Netrukus turėsim 
nuosavą duonos kepyklą, nes 
jau namas baigiamas staty
ti. Viskas butų gerai, jei 
daugelis mus brolių rečiau 
lankytų smukles, kur dova
nai pinigą ir protą mažina, 
to vieton imtųsi daugiau 
mokyties ir skaityti laikraš-

Cedar Rapids, Iowa.
Balandžio 26 d. 1911 nth 

čia susitvėrė draugija bro
liškos pašalpos vardu: šv. 
Kazimiero Karalaičio, ku
rioj yra 24 nariai. Gyvuo
ja jau 4 mėnesiai, tiktai 
tiek negerai, kad tarp mus 
brolių lietuvių nėra sutiki
mo ir vienybės abelnuose 
savo ir tautos reikaluose. 
Jei taip ir toliaus klosis, 
tai abejotina, ar gyvuos ge
rai minėta draugijėlė.

Darbai čia slenka neblo
giausiai, iš kitur pribuvu
siam darbas nesunku gauti 
gyvulių skerdyklose, malū
nuose ir kt.; uždarbiai vidu
tiniai. Z. Kairis.

LIETUVIAI KITUR.
Londonas (Anglija).

Kelios savaitės atgal su 
didele iškilme lietuviai per
sikraustė naujon bažny
čion. Ant rytmetinių pa
maldų minėtoj dienoj susi
rinkę buvo daugybė žmonių 
ir 11 kunigų drauge su vie
tiniu klebonu kun. Matulai
čiu. Viskas atsiliko gerai, 
tik įėjimo tiki etų kainos bu
vo perkeistos, ne taip kaip 
“Katalike” garsinusi; mat, 
lietuviai kartais vienaip nu
taria, o._kitaip daro. Pa
maldos irgi neprisiėjo kliu- 
be laikyti.

Tuom pat laiku lietuviai 
persikraustė ir į naują 
kliubą, netoli nuo naujos 
bažnyčios. Kliubas, kaip 
sako, išnuomuotas ilgam lai
kui. Tik klausimas, ar lie
tuviai tąjį naująjį kliubą il
gai galės išlaikyti esant to
kiai tvarkai, koki šiandie 
pas juos randasi. Štai pir
miausiai, tarp kliubo komi
teto narių nebėra tvarkos 
— viens kitam užmetiiiėja 
butus ir nebūtus daiktus ir 
tokiuo bu du tarp kliubo pa
laikytojų gimdo neužsitikė- 
jimą. Kliubo pelnas neži
nia kur dingsta ir, nors jis 
skiriamas bažnyčiai, bet aš 
nesu girdėjęs, kad butų 
kiek — nors paskirta tam 
dalykui. Kaipo faktą tokios 
betvarkės paminėsiu vieną 
susirinkimą, atsibuvusį ko
vo 17 d. m. naujame kliu- 
be. Žmonių prisirinko pil
na salė. Buvo lyg del ma
dos perskaitytas protokolas, 
paskui pradėjo tarties apie 
kliubo reikalus. Išduota 
buvo atskaitos ir pradėta 
svarstyti apie J. Jokūbaičio 
darbą, kuris sudėjo minėtai! 
kliuban dūdas ir kitus daik
tus del šviesos. Tuojau iš
kilo dideli ginčai, buk Jo
kūbaitis perdaug reikalau
jąs už darbą, net 16 svarų 
sterl. (apie 75 do].). Po il
gų liarmų nutarė, kol ne
bus gerai ištirtas darbas, pi
nigų Jokūbaičiui nemokėti. 
Toliau buvo kalbama iškur 
imti pinigus užlaikymui 
kliubo, ir ar busiąs kliubas 
akcijonierių, kurie mokės 
tam paskirtas mėnesines 
mokestis ir tt. Tuoj salėj 
pakilo trukšmas, už viens 
kito ėmė rėkti, o vieną net 
buvo bemetą iš salės lauk, 
bet kitiems užstojus, pali
ko. Komiteto nariai tarp 
savęs irgi riejasi, viens ki
tam prikaišiodami nebūtus 
daiktus; taip ve O. K. Bal
nius kokiam tai Straskaus- 
kui pusėtinai (sudrožė už 
kokius ten bereikalingus iš- 
mokesčius. Delei neatsa
kančios tvarkos susirinki
mas liko uždarytas ir atidė
tas kitam kartui. Taip 
pirmas susirinkimas nauja
me kliube lietuviams nepa
vyko,

Didelė gėda lietuviams 
taip nepadoriai elgties.

(Galijotas,

IMi
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THE TITANIC .THE LARGEST S

IŠTREMTŲJŲ PADĖJI
MAS.

Taip išrodo nugrims dęs laivas “Titanic”, kuomet jis tik buvo padirbdintas pirm įleidimo vandenin.

AMERIKOS ŽINIOS.! II]
Baisus uraganas.

Kankakee, Ill, Pereitą 
nedėldienį Illinois ir Indi
ana valstijų dalis aplankė 
baisus uraganas ir paskui 
save paliko tik griuvėsius ir 
žmonių ašaras. Užmušta 
žmonių arti 100, o sužeista 
daugiau 200. Nuostoliai ap
skaitoma ant milijono dole
rių. Kuomet tenai siautė 
baisiausios vėtros, mieste 
Chicago visai nieko neat
jausta, Vietomis viskas su
maišyta su žeme.

To dar ne gana. Missis
sippi upės apylinkėse vis 
dar potviniai atsinaujina. 
Ligšiol tenai nuo potvinių 
žuvo daugiau poros šimtų 
žmonių, daugiausiai nigerių. 
Desėtkai tūkstančių žmonių 
likę be pastogės. -Nukentė
jusių naudai renkamai-au
kos. Prisibijoma epidemijų 
siautimo. ;

Pramatoma milžiniškas ma
šinistų streikas.

Didumu 23.000 balsų, iš 
abelno skaitliaus 25.000 na
rių, gelžkelių mašinistų, nu
tarė pastaromis dienomis 
apskelbti milžinišką strei
ką ant visų gelžkelio linijų 
nuo Chicagos į šiaurę ligi 
linijos Norfolk ir Western, 
jei kompanijos nesutiks pa
kelti jiems mokestį. Refe
rendumo balsai jau apskait- 
liuoti ir mašinistų sąjungos 
vadovas p, Stuarf, ingalio- 
tas apie tai pranešti minė
tų gelžkelių kompanijos 
prezidentui. Į mašinistų 
sąjungą priguli tarnautojai 
penkiasdešimties kompanijų 
gelžkelių, taigi, iškilus strei
kui, nei. vienas garvežis ry- 
tų-žiemių šalyj negalėtų bė
gioti.

Generaliniai kelių užveiz- 
dai, gavę minėtą nutarimą 
iš mašinistų sąjungos, nuta
rė 15 d. balandžio sušaukti 
New Yorke konferenciją 
aptarimui išlygų, statomų 
mašinistais. Mašinistų są
jungos valdyba pranešė, jo- 
gei iki tai dieSai pasiliks 
visi tarnaujanti 
tose, kad išgirsti 
ei jos nutarimus.'

Svarbiausias 
reikalavimas ~ 
mokesties ant lb$t 
kalavimą gelžkeii _ 
tiniai nesenai buvo atmetę. 
Jaigu ir dabar kompanijos 
atsakys priešingai, tąsyk 
streikas urnai būs apskelb
tas. Neskaitant 25.000 ma
šinistų, straikan, be abejo
nės, išeis dar 15.000 sąjun
gos narių kūrėjų ir jų pa
gelbininku, kurie taippat 
didumu balsų pritarė strei
kui, kaip paskutinei priemo- 
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šavo vie- 
konferen-

mašinistų 
pakėlimo 

., kurį rei- 
i bcrdėti-

nei kovoje su nepermaldau
jamais gelžkelių savinin
kais.

Šalin jurų milžinai!
Washington, D. C. Vi

sas valdiškasis Washington 
didei sujudintas įspūdžiais 
baisios nelaimės, atsitikusios 
15 d. balandžio su laivu “Ti
tanic”. Tam atsakanti val
džia tuoj pradėjo rupinties 
priemonėmis, su pagelba ku
rių sykį ant visados perspė- 
jus kokias ten nebūtų ant 
jurų nelaimes.

Kongresas pradėjo apdir- 
binėti bilių reikale neatbūti
no intaisymo ant kiekvieno 
laivo gelbėjimo įrankių ir 
bevielio telegrafo. Prezi
dentas Taftas asmeniškai 
sujudintas nelaime savo my
limojo adjutanto, majoro 
Butt, kuris drauge su kitais 
nuskendo. Dabar taigi ta
riasi kongreso nariai neat
būtinai kuoplačiausiai įvesti 
bevielio telegrafo veikimą.

Atstovų bute liko išdirb
tos dvi rezoliucijos, liečian
čios jurų nelaimes. Kon- 
gresmanas Mott reikalauja 
pirmiausia ištirti nelaimės 
priežastis, kuri guli visoj sa
vo didumoj ant atsakomy
bės komiteto jūrinės vaiz
bos kompanijų, nes Hard- 
wicko rezoliucija aiškiai nu
rodo, kokiomis gelbėjimo 
priemonėmis tur but aprū
pinti laivai.

Jūreivi jos komiteto pir
mininkas Aleksander patė- 
mijo, kad nelaimė “Titani- 
co” yra priežastimi peržen
gimo įstatimdavystės teisių, 
kur nurodoma didžiausia 
skaitlinė tonų naujai stato
muose -laivuose. Dabarti
niai gi jurų milžinai, pana
šus dideliems plaukiojan- 
tiems miestams, vienu žy
giu atsitikus nelaimei per
daug prarija žmonių gyvas
čių. Tokis įstatymas turė
tų paliesti visus laivus, ku
rie tik atplauktų Amerikos 
prieplaukosna.

Yra viltis greitam straiko 
užbaigimui.

Philadelphia, Pa. Yra 
viltis, kad anglekasių strai- 
kas Amerikoj greitai pasi
baigs. Tokis persitikrini
mas yra Philadelphijoj, kur 
pastaromis dienomis atsi
buvo tarybos tarp mainie- 
rių vadovų ir kasyklų savi
ninkų atstovų. Kadangi 
pirmoji konferencija 15 d. 
kovo, š. m., liko pertraukta, 
tai prezidentas Reading 
Coal Co. firmos pasiūlė ati
duoti užbaigimą tų derybų 
komisijai, kaip tai buvo 
1902 m. Laike diskusijų 
apie įneštąjį pasiūlymą, 

pripažino reikalingu sutvert 
subkomitetus, kurie galėtų 
rimtai aptarti anglekasių 
reikalavimus. Minėti sub- 
komitetai ingaliota tarties 
ir nusileisti vieni antriems. 
Laike subkomitetų tarybų 
abelnų posėdžių nebus. Mai- 
nieriai apreiškė, kad, iš
imant kitus dalykus, neat
būtinai reikalaus mokesties 
pakėlimo ant 10%. Be to, 
turi but pripažinta pilnai 
unija. Tas pastarasis rei
kalavimas gal išardyti visą 
konferenciją ir viskas nuei
tų niekais; vienok yra viltis, 
kad šiaip-taip abi pusės ga
lės susitaikinti.

Valdžia gelbsti tvanuose 
nuskendusiems.

Washington, D. C. Pe
reitą savaitę prezidentas 
Taft indavė kongresui spe- 
cijalį pranešimą, kuriuomi 
reikalauja paskirti $788.000, 
nukentėjusiems :ųųų potvi
nių gyventojams ir sudru- 
tinimui upės Mississippi 
krantų. Komisijai-gi upių 
ir prieplaukų užgyrė įnešti 
kongresai! pasiijlijimą pas
kirti da $300.000 sudrutini- 
mui užtvankų minėtos upės 
prie pirmiaus paskirtų 
$350.000. Prezidentas gi rei
kalauja dar $275.000 pridė
ti nupirkimui maisto, dra
bužių ir kitų dalykų nuken- 
tėjusiems nuo potvinių. Be- 
abejonės, kongresas neatsa
kys naudingiems preziden
to ir komisijos reikalams.

RED. ATSAKYMAI.

J. Žvirbliui.—Apie Pitts- 
tono lietuvių parapijoje ne
sutikimus laikraštin nedė
sime. Tamtsa po korespon
dencija nenori padėti net 
savo tikros pavardės.

K. Orlovskis, Rochester.
— Indomu kaip tai Tamsta 
myli mokinti redakciją, kas 
jai laikraštin dėti, o kas 
ne. Pataisymas apie Ro- 
chesterio lietuvių skaitlių 
nėra tiek daug svarbus kaip 
Tamstai rodosi. Vienas 
faktas tas, kad Tamsta, 
kaip pats sakeisi, Rocheste- 
rio lietuvių neskaitęs, ir jei 
taip, tai iškur žinosi jųfkį rašymą, tai baudžia iki 
skaitlių? Jei į socijalistų 
susirinkimus susirenka pu
sėtinas būrys lietuvių, tai 
tas dar nereiškia, kad ten 
susirinktų tik vieni soči j a- 
listai, nepildanti tikybos 
priderysčių. Ir mums pa
tiems žinoma, kad tenai ne
bus tiek lietuvių laisvama
nių ir socijalistų, kaip 
Tamsta , pąduodi. O iš vie
no susirinkimo pamatymo 
negalima faktais vaduoties.
Tai tamstai sakome tikrai 
ii* už tai nereik rūstauti.

Nikolskas (Vologdos g.).
Čia yra polit. ištremtųjų 

27 žmonės įvairių tautų iš 
įvairių Rusijos kraštų: rusų 
12, žydų 7, lenkų 4, lietuvis, 
latvis, armėnas ir gruzinas. 
Padėjimas visų blogas: šal
tis siekia 38 laipsnių. Dra
bužių šiltų niekas neturi, 
valdžia davė žiemos drabu
žiams po 10 rub. ii’ tuos pa
čius tegavom sausio 25 d. 
O už 18 rub. ir vasaros dra
bužius nekokius nupirkti 
galima, tai ko čia apie žie
minius ir bekalbėjus! Pra
gyvenimui valdžia teduoda 
mėnesiui kiekvienam iš
tremtajam po 7 rub. 40 kap. 
Koks gal būti iš tiek pinigų 
pragyvenimas, lengvai su
pras kiekvienas, jei da pa
sakysi, jog iš tų pačių pini
gų reikia ir už butą mokėti, 
kurio čia be 2 iki 5 rublių 
mėnesiui irgi negaus nieks. 
Valgomieji daiktai čia irgi 
nepigus: svaras jautienos 
moka 6—10 kap., kiaulie
nos sv. 12—20 kap., žuvies 
sv. 8—10 k., juodos duonos 
sv. — 3 k., sviesto sv. 55— 
60 kap.

Dažnai prisieina nieko ne
valgyti ištremtiems, turint 
tik tiek ištekliaus, nes už
dirbti čia irgi nėra kaip, ne
sant nei fabrikų, nei jokių 
dirbtuvių. Į kaimus eiti 
ant uždarbio draudžiama, 
nes be pavieto viršininko 
leidimo negalima nei į miš
ką už miesto ištremtiesiems 
nueiti. Kas rytą ateina po
licija apžiūrėti, ar visi iš
tremtieji namie. Į vakarus, 
į teatrus arba į koncertus 
eiti, kur vietinė publi
ka renkasi, ir-gi draudžia
ma politiškiems. Draudžia
ma moksliškas knygas skai
tyti. Daromos dažnai kra
tos, ir jei tik atranda kokią 
knygą policijai netinkančią, 
tuoj atima ir knygos savi
ninką įkiša dar mėnesiui, 
kitam kalėjimai!, o paskui 
išsiunčia jį į kitą miestą. 
Taip-pat politiškieji yra 
baudžiami ir už žinių rašy
mą į laikraščius. Jei pa
vieto viršininkas suseks tu
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3 mėnesių kalėjimo. Da
rydami kratas, suima visus 
rankraščius ir laiškus ir 
atiduoda žandarams peržiū
rėti; paskui sugrąžina, jei 
nerado nieko, kas jiems ne
patiktų.

Teisme.
— Tamsta kaipo apgavi

kas esi žinomas visoj šalyj!
— Atsiprašau gerbiamojo 

teislio, mane žino ir visa 
Europa.
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BALANDIS, 1912 m _
25. K. Morkaus Evang.
26; P. Kieto ir Marcelio.
27. S. Anast. p., Teofil.
28. N. 3 sav. po Vėl. Vitalio k.
29. P. Petro k.
30. U. Katrines iš Sienos.

GEGUŽIO, 1912 m.
1. S. Pilyp. ir Jok. ap.

Redakcijos Pawmijiniai.

vęs į Los Augeles, suvilios 
jęs ten kokią tai merginą* ir 
išbėgęs su ana į kitą mies
tą, nieko apie tai nepraei
damas savo “draugams”. 
Jam mergina pasidarė ma
lonesnė už savo partijos, ar
ba anot ją, darbininką rei
kalus. Sakoma, kad sociją- 
listiški laikraščiai iš to jo 
pasielgimo labai pasipikti
nę, bet paskiau pati t.oji 
mergina visus “draugus” 
permaldavus ir todėl “pa
laidūnui sunui”- atleista. 
Tą naujieną praneša pati' 
“Kova” (No. 15) š. iii.

Išsigydykite patįs save!
1 Lietuviams darbininkams 
“rojaus gamintojai”, “Ke
leivis” su “Laisve” apart 
kitko “Katalikui” primeta 
kokį tai “nepaprastą span- 
gumą”, kad jis aiškiai ne
matąs, kaip “Keleivis” su 
“Laisve”, ypač-gi ją šali
ninkai cicilikai, uoliai dar
buojasi darbininku gero
vei... Tai nę juokai mesti 
į akis toksai “įžeidimas”, 
kad “Keleivis” su “Lais
ve” nieko neveikią darbi
ninką gerovei! Tuodu lai
kraščiu, negalėdama priro
dyti faktais savo to “uo
laus veikimo” darbininką 
labui — meta visą kaltę ant 
“Kataliko”, kad pastarasis 
savo skiltyse skelbia prie
šingas darbininką luomui 
politines partijas, būtent re- 
publikonus ir demokratus. 
Tas tai ir didžiausioji esan
ti “Kataliko” dėmė, kadan
gi tos politinės partijos sa
vame laike neleidžiusios 
cicilikams laisvai “darbuo- 
ties” lietuviu tarpe mieste 
Lawrence. Gerai dar, kad 
“Katalikas” nėra kaltina
mas už ciciliką baugštumą.

Kad “Katalikas” į savo 
skiltis rinkimą metu deda 
republikoną ar demokratą 
apskelbimus — tai dar ne
reiškia, kad už tai jis butą 
pasmerkiamas, nes tie ap
skelbimai yra apmokami, o 
už apmokamus apskelbimus 
nekuomet neatsako redak
cija, jei ji nuo savęs tu ap
skelbimą neparemia. Jei 
už apmokamus apskelbimus 
imtumėm kaltinti laikraščiu 
redakcijas, tai tokią apkal
tinimą kliutą nemažai ir 
“Keleiviui” su “Laisve” už 
skelbiamas , “klinikas”, 
“stebuklinguosius dakta- 
tarus”, “zmiječnikus” ir 
įvairias “meilės karštliges”, 
kurios pasekmingai ir grei
tai gydoma, tarpininkau
jant, žinoma, “Keleiviui” 
ir “Laisvei”. Tokie apskel
bimai visuomenei juk yra 
nuodingesnė už politinius 
apskelbimus.

Tai kamgi pirmiau pa
tiems neišsigydžius imti ki
tus gydyti ?

* * *
Ji viena “esanti kalta”...
Peniai Los Angelese pra

sidėjus pagarsėjusią Mc- 
Namarą bylai, laikraščio 
“Appeal to Reason” redak
cija į ten buvo pasiunčius 
savo “draugą”, nekokį 
Shoaf, kuriam prisakyta 
susekti kapitalistą suokalbį 
prieš McNamarus. Shoaf 
išvažiavo į Los Angeles ir 
kaip kamparas dingo. “Ap
peal to Reason” ir visi so
cijalistai sukėlė baisiausią 
trukšmą; imta skelbti, kad 
ją tą “pasiuntinį” kapita
listą agentai nutvėrė ir nu
dėjo. Ir dar kaip? Juk 
kapitalistai tokią Shoafą la
bai bijosi. Tyrinėta, ieško
ta, klausinėta, kaltinta 
darbdaviai, bet niekur ne
surasta. Pasirodė, kad ka
pitalistai kalti ir viskas.

Ir kas paskui iš to išėjo? 
•Po keliu savaičią paaiškėjo,
kad p-nas Shoaf, nukelia- numer. (15) Bekoksai Ne-’mokykla

« *
Dienraščio klausime.

“Tėvynės” numer. 15-me 
štai ką skaitome:

“211 S. L. A. kuopa savo 
susirinkime svarstė apie rei
kalingumą lietuviams dien
raščio Amerikoje. Ka
dangi atskiros ypatos neat
sidrąsina leisti dienraščią, 
tad Susivienijimui Liet. 
Am., kaipo didžiausiai lie- 
tuvią organizacijai, išpuola 
imti tą darbą į savo rankas. 
Kuopa nutarė: pasiąsti į 
“Tėvynę” kitą kuopą ap
svarstymui šį savo (ty. 211 
kuopos) įnešimą ateinan
čiam seimui: kiekviena S. 
L. A. kuopa turėtą duoti 
tam tikslui iš savo iždo $5 
auką ir $10 paskolei. 211 
kuopa tai nutarė padaryti; 
jai visos S. L. A. kuopos 
panašiai pasielgtą, tai dien
raštis galėtą umu laiku iš
eiti”.

“Tėvynės” redakcija lė
čiau pasipriešina tokiam 
keistam sumanymui, pažy
mėdama, kad dienraščiui 
reikalinga turėti kasmeti
nis fondas, ne mažiausiai 
$36.000, o tekios sumos nei 
kuopos, nei: pavieniai nega
lį sudėti. Redakcija minė
tai kuopai pataria verčiau 
gelbėti dabartinį organą 
“Tėvynę” iš kritiško padė
jimo, kadangi nuolatinis de
ficitas labai apsunkinąs na
rius.

Redakcija turi tiesą.

tau-
* *

Debatai socijalistą su 
tininkais.

L. S. S. A. 19 kuopa 
(Brooklyne) turėjusi kovo 
10 dieną savo susirinkimą ir 
nusprendžiusi į viešuosius 
debatus pakviesti p-nus J. 
O. Sirvydą, J. V. Liutkaus- 
ką ir P. Mikolainį. Tiems 
asmenims pasiąsta laiškai 
ir pakviesta į debatus šiuose 
klausimuose: a) Ar socija- 
listai niekina lietuvišką tau
tą ir ar naikina lietuvišką 
kalbą; b) Ar jie griauja 
tautiškas organizacijas; c) 
ar kitu tautą socijalistai 
yra geresni už lietuviškuo
sius.

Debatuose, kurie atsibu
vo balandžio 21 d. prižadėjo 
imti dalyvumą J. Sirvydas 
ir J. Liutkauskas.

Indoniu žinoti, kaip musą 
socijalistai išsiteisįs, kad jie 
neniekiną musą tautos ir 
kalbos, kad jie negriauną 
tautinią organizaciją ir 
kuomi jie galės prirodyti, 
kad jie savo taktika ir pa
sielgimais prilygsta svetim
taučiams socįjalistams.

Tas labai indomu.

S. L. R. K. A. seimas.

kas, Jonas Riktoraitis, per 
“Draugą” tomis dienomis 
paskelbė, kad minėto Susi
vienijimo seimas atsibusiąs 
šiemet gegužio 28, 29 ii’ 30 
dienomis So. Bostone, Mass.

Tame pačiame “Draugo”

vargonininkas kuopoms pa 
taria seiman atstovais rink 
ti vargoninink., kadangi jii 
esą daugiau užjotus ąpsi 
švietę ir “pažįstą” žmonių 
reikalus; vėl antrą — įr pa
tiems vargonininkams butu 
parankiau savos; Sąjungos 
seimas atlaikyti. ;

Suprantama visiems, ko
kiam tikslui kviečiami var-

* norima 
parduoti Susi-“ Draugas” 

vienijimui.

* '-• •'%
Biurokratai “ darbuoj ąsi ’ ’
Kovo 26 d. —- kaip rašo 

Lietuvos laikraščiai ^-Vil
niaus apygardos teismo 
prokuroro įsakymu policija 
padarius kratą M. Piasec- 
kaitės-Šlapeliehės knygyne. 
Ieškojus nesenai isspauz- 
dintos Seinuose Si. Jablons
kienės vertimą knygelės 
“Poezye odradzającej się 
Litwy ’ Išėjus tai knygelei 
iš spaudos, Šlapelienės kny
gynas buvo gavęs iš Seiną 
kelioliką egz., bet kaip tik 
knygelė buvus uždrausta, 
knygyną inspektorius pasi
ėmęs iš knygyno visus eg
zempliorius, kiek tik radęs. 
Taigi dabar krėtikai neradę 
nei vieno tos knygelės eg
zemplioriaus.

Činauninkai bijosi, kad 
Lietuva išteisybės neatgim- 
tą atsivertus savon tauton 
sulenkė j usiams lietuviams.

Ką S. L. A. yra padaręs?
Tokiuo antgalviu S. L. A. 

redaktorius V. K. Račkaus
kas organe “Tėvynėje” 
(No. 15) rašo, ką Susivieni
jimas per ilgus metus yra 
nuveikęs savo nariu ir tau
tos labui. Ir taip, nuo 1896 
ligi 1911 metą (sulyg sei
mu protokolą) išmokėta na
riams pomirtinią $68.228.10; 
pašalpos išmokėta bėdi
niems nariams $1:391.23; 
moksleiviams išmokėta $1- 
789.96; kankiniams ir revo
liucijai iš tautišką centą — 
$1.366.67; apšvietos reika
lams $1.750.00; įvairiems 
kultūros reikalams $1.365- 
67; emigrantams —• $1- 
403.19.- 

* *
Cicilikai ar tik nepradės 

galvomis vaikščioti...
“Kovos” numer. 15 ne- 

koksai K. Rugienius viešai 
pas “saviškius” paklausia, 
“ar socijalistas gali būti už- 
veizda?” “Kovos” redak
cija ant tą pėdu atsako, kad 
galintis. Mat sulyg K. R, 
logikos, užveizda — tai jau 
esąs kapitalistą šuo, arba 
darbininką slogutis, o so
či j alistui nepridėrėtą būti 
tokiuo. Ar kartais K. R, 
nepaklaus kuomet nors pas 
“saviškius”, ar jam yra lei
džiama arti žemė nosimi... 
Išteisybės, jie ims vaikščio
ti galvomis, by tik, saugok 
Dieve, nepanešėjus į tauti
ninkus.

< * * #
Lietuviams reikalinga neby

lią mokykla.
Šį klausimą pirmu kartu 

Vilniaus “Viltyj” pajudina 
nekoksai V. Zemtautas, 
kuris apsiimąs tokioj mo
kykloj ir mokytojauti. V. 
Zemtautas turįs pradinės 
mokyklos mokytojo teises ir 
apsiimąs pas valdžią išgauti 
tokiai mokyklai leidimą, jei 
tik Lietuvos visuomenė tą 
dalyką paremtą ir, abelnai, 
to norėtą. O lietuvią ne
bylią esama daug ir jiems 
butą labai reikalinga toki
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Valst?joj TUinois su ge
gužio 1 ®eiiĮ š. m. ims veik
ti naujF įstatymai, labai 
svarbąs visiems darbda
viams ir darbininkams. 
Tuos įstatymus priėmė per
nai minėtos valstijos legis
lature. Taigi neprošalį bus 
šį-tą apie tuos įstatymus pa
ra šyt i. -

Nauji įstatymai palyti 
darbdaviu atsakomybę už 
nelaimiguosiuš atsitiki
mus, kokie gali atsitikti ją 
darbavietėse darbininkams, 
ir įsakmiai pabriežia, ko
kius tie darbdaviai atlygi
nimus privalo išmokėti 
tiems darbininkams arba ją 
šeimynoms, jei darbe pasi
taiko koki nors nelaimė.

Panašus įstatymai jau 
gyvuoja valstijose Wiscon
sin ir New York; panašąs 
jiems jau veikia visos Eu
ropos šalyse ir Australijoj. 
Bet kadangi mes gyvename 
Suvienytose Valstijose, tai 
verta nors Illinois valstijos 
įstatymus arčiau pažinti.

Kiek yra žinoma, ligšiol 
visokie reikalai, kurie lytisi 
nelaimingą atsitikimą su 
darbininkais1* darbe, buvo 
perkratinėjami ir perkrati- 
nėjama teismuose. Teismai 
visuomet turi daug darbo su 
atlyginimą reikalavimais. 
Tokios teismuose bylos, 
ypač už atlyginimus darbi
ninkams yra palengvos, ir 
daug lėšuojančios; retkar
čiais bylos tęsiasi keleris 
metus kol jos“galutinai bu
na išrišamos; o tokią bylą 
ir pasekmės bulia labai abe
jotinos; pagaliau jei kar
tais teismai ir pripažįsta 
kokius nors darbininkams 
iš darbdavią atlyginimus, 
tai žymią tą atlyginimą da
lį visuomet paglemžia advo
katai.

Kur tečiau veikia tokie 
įstatymai,* apie kuriuos tai
gi čia rašome, ir kur darb
daviai, taippat darbininkai 
tuos įstatymus nepriversti- 
nai apsiima pildyti, iš atly
ginimą nei dalies pinigą ne
prarandama, nemokama ad
vokatams, bet pilni atlygi
nimai tenka arba patiems 
nukentėjusiems, arba ją šei
mynoms.

Taigi visupirmu tie nau
ji Illinois valstijos įstaty
mai palieka laisvai valiai 
kaip darbdaviams, taip ir 
darbininkams jiems pasi
duoti, arba apreikšti, kad 
nenorima sekti tuos įstaty
mus. Jei tiems įstatymams 
pasiduodama, tai turima 
priimti ir juose visas api- 
briežtas išlygas, ir kuomet 
tas bus atlikta (padaryta), 
tada nukentėjusiam darbi
ninkui jau negalima kreip
ties į teismus, kad gavus 
sau didesnę ' atlyginimą, 
koks pažymėtas įstatymuo
se; bet jei darbdavis neno
ri įstatymams pasiduoti, 
tai tuomėt nukentėjęs dar
bininkas, arba jo šeimyna 
gali darbdavį patraukti teis
man paprastuoju budu.

r i nSvarbu^ bėjo daiktas yra 
tas, kad’j kaip darbdavis, 
taip ir darbininkas, jei ne
nori pasiduoti įstatymams, 
tai neatbūtinai turi apie tai 
pranešti valstijos darbo 
biurui pirm gegužio 1 die
nos š. m., o paskui kas me
tai visuomet prieš Naujus 
Metus 60 dienomis pirmiau, 
nes jei to nepadarys, tai 
reiškią, kad jis tięms įsta
tymams pasiduoda ir apsi- 

I ima juos pifefe ■ - Bet jei 

:as geruoju nori įstaty
mams pasiduoti — tai visai 
neprivalo apie tai nei nie
ko pranešti valstijos darbo 
biurui.

Jei kokis darbdavis neno
rėtą įstatymams pasiduoti 
ir apie tai tam tikruoju bu
du praneštą darbo biurui, 
tai vistiek jis negali išsisuk
ti teismuose nuo atsakomy
bės, jei jo įstaigose darbu
kams pasitaikytą koki nors 
nelaimė, ir tokiame atvėjyj 
dar labiau jam prisieitą nu
kentėti.

Jei darbdavis sutiks su 
įstatymais, tai privalo apie 
tai pranešti visiems savo 
darbininkams asmeniškai, 
arba raštu, išrodant smulk
meniškai visas įstatymuose 
pažymėtas išlygas.

Minėti įstatymai apima 
visas darbo šakas visose 
įstaigose, arba fabrikuose, 
taippat kasyklose, akmeną 
skaldinyčiose, žodžiu sakant 
visur, išėmus asmenis, tu
rinčius užsiėmimą adminis
tracijose, kurie nėra išsta
tyti pavojun, kai kad dir
banti prie mašiną ar kur 
kitur.

Sulyg tą įstatymą darb
daviai (žinoma, kurie įsta
tymams pasiduoda) privalo 
suteikti nukentėjusiems 
darbininkams atlyginimus 
sekančiu budu:

Atsitikime darbininko 
mirties laike darbo: 1) Jei 
miręs palieka betarpinius 
paveldėtojus, našlę, vaikus, 
tėvus, arba kitas artimes
nes gimines, prie kurią už
laikymo savo darbu buvo 
prisidėjęs pastaraisiais- pen- 
keriais metais, darbdavis 
tiems paveldėjams išmoka 
sumą keturis sykius dides
nę už mirusio darbininko 
vidutinę metinę mokestį 
tečiau ne mažesnę $1.500 
ir ne didesnę $3.500. 
2) Jei miręs paliks tolimes
nius gentis, kurie irgi tu
rėję užlaikymo dalį iš mi
rusio uždarbio, tai darbda
vis išmoka gentims tik vie
ną nuošimtį iš atlyginimo, 
paminėto punkte 1), koks 
iš mirusio uždarbio tekdavo 
tą asmeną daliniam užlaiky
mui. 3) Jei miręs darbi
ninkas nepaliks jokią savo 
genčią, kurie butą besinau
doję mirusio uždarbio da
limi, tai darbdavis yra pri
verstas apmokėti darbinin
ko palaidojimo lėšas ne
daugiau $150.

Atsitikime, jei sužeistas 
darbininkas visai negalėtą 
dirbti praleidžius be darbo 6 
dienas, tai darbdavis pradė
jus nuo 8 dienos darbininko 
negalės privalo jam mokėti 
pusę paprastojo uždarbio, 
tečiau nemažiau $5 ir 
daugiau $12 savaitėje, 
pusę turįs mokėti tol, 
išmokėjimas nepasieks
mos, koki butą skiriama 
darbininkui mirus darbe. 
Toksai išmokėjimas po pu
sę uždarbio tegali testis tik 
8 metus, o paskui nukentė
jusiam ligi gyvos galvos 
darbdavis privalo mokėti 
pomirtinio benėfito 8%, bet 
ne mažiau $10 mėnesyje.

Bet jei nukentėjęs nega
lėdamas dirbti numirs pir
miau nei kad butą iš darb
davio išėmęs savo naudai 
visą pomirtinę, tai likusie
ji paveldėjai privalo gauti 
iš darbdavio likusią pomir
tines (atlyginimo) sumą, 
bet nemažiau $500.

Jei nukentėjęs darbinin
kas. negalėtą dirbti savo par 
prastojo darbo ir gautą dar- i ? . ........
bą pigesnį, tai darbdavis perkupčiui (brokeriui), ima

ne- 
Tą 
kol 
su-

prie naujo

privalo pridėti pusę to skir
tumo, koks randasi tarp se
nos ir naujos užmokesties. 
Pav. jei darbininkas pir
miau uždirbdavo savaitėje 
$12, o paskui gautą $10 
— tai darbdavis prie pasku
tinės mokesties turėtą pri
dėti $1, ty. pusę $2 skirtu
mo. Tečiau tasai pridėji
mas negali peržengti meti
nio uždarbio.

Atsitikime susižeidimo, 
paliekančio dėmę ant vi
sados, tečiau nekenkiančio 
atsiduoti paprastam savo 
darbui, atlyginimo reikale 
darbininkas su darbdaviu 
patįs gali tarties ir susitai
kinti, tečiau toksai atlygi
nimas neturi but didesnis 
metinės darbininko algos.

Be to dar kituose įvai
riuose nelaiminguose atsiti
kimuose darbdavis privalo 
apmokėti daktarą, kuriam 
prisieina nukentėjęs gydyti 
ir tokiame atsitikime darb
davis neprivaląs daktarui 
daugiau mokėti kaip tik lig 
$200.

Darbdaviams draudžiama 
iš darbininką imti bile ko
kias nors mokestis, skiria
mas tam tikslui, tai yra at
lyginimui.

Atsitikus nelaimei, darb
davis paskiria iš savo pusės 
daktarą apžiūrėti nukentė- 
jusį darbininką. Tečiau 
tam daktarui apžiūrinėj ant 
leidžiama egzaminuoti, ty. 
tas pat daryti ir nukentėju
sio nuo savęs paskirtam 
daktarui. Tiedviem dakta
ram nesutikus, juodu gali 
pasiskirti trečią ir visi trįs 
spręsti apie nukentėjusio 
darbininko stovį.

Sulyg įstatymą skiriami 
atlyginimui pinigai negali 
but jokiuo budu kitą asme
nį už skolas arba kitką su
laikomi, taip sakant, areš
tuojami. Visi turi but iš
mokami patiems nukentėju
si ems, arba ją pavelde jams.

Kiekvienas darbe nukentė
jęs darbininkas ir norintis 
už tai gauti atlyginimą, tuo- 
jaus turi apie tai pranešti 
valstijos darbo biuran, 
biuro sekretoriui.

to

DEGTINĖ.

Žmonės, gerianti degtinę, 
mano, kad jie geria javą- 
rugią degtinę. Bet visai 
ne taip yra. Ruginė degti
nė perbrangi del paprastą 
žmonią.

Kad padaryti vieną gor
čią ruginės degtinės, reikia 
dvieją gorčią rugią, kurie 
lėšuoja arti............. $0.33.

Suvienytoms Valstijoms 
už daleidimą išdirbti reikia 
už gorčią degtinės, turin
čios 100 laipsnią stiprumo, 
mokėti .................... $1.10.

Kad turėti gerą degtinę, 
reikia ją sendinti keletą me
tą tam tikruose sandeliuose, 
mokant po 1% cento į metus 
už gorčią; sendinant aštuo- 
nius metus, reikia užmokė
ti ...__ ........... $0.12.
Viso bus i....... .  $1.55.

Sendinant išgaruoja (iš
nyksta)- vienas trečdalis 
degtinės, tad tokią dalį prie 
išsisenėjusio gorčiaus rei
kia pridėti, kas reiškia vie
nas ir vienas trečdalis gor- 
čiauš, arba kitaip sakant, 
išsisenėjusios gorčius jau 
lėšuoja ............ $2.07.

Pervežimas iš vienos val
stijos kiton, ir. iš vieno pa-1 
vieto kitan, lėšuoja aplink 
du centu už gorčią; tad iš
viso distilernei lėšuoja$2,09.

Distilernė, parduodama 

pąrduoda poečių už.. $2.60.
Perkupčius parduodamas 

sankrovai, rektifikatoriams, 
taipgi ima 25 nuošimčius, 
arba, kitaip sakant, parduo
da tą gorčią degtinės jau 
už ........................... $3.25.

Tie rektifikatoriai san
krovose, perdirbę ir sumai
šę, parduoda karčemnin- 
kams, imdami 25 nuošim
čius pelno, už.........$4.06.

Karčemninkai parduoda- 
dami žmonėms irgi ima 25 
nuošimčius pelno, ty. par
duoda už ................ $5.08.

Tai reiškia, kad gėrėjui 
gorčius ruginės degtinės lė- 
šuoja $5.08; bet šitas ap
skaitymas yra žemiausias. 
Ir ištiesą reikia manyti, kad 
uždarbiai buna imami daug 
didesni ir gėrėjui tokia deg
tinė daug daugiau lėšuoja. 
Bet prastieji ir bėdinieji 
žmonės jos paragauti neką- 
dos negauna, — ji jiems 
perbrangi. Jos vietoje ve 
ką žmonės geria: žmonės ge
ria degtinę, padarytą iš me
džio alkoholio (wood alco
hol), kuri yra baisiai ne
sveika, vodinga sveikatai.

Gorčius medžio alkoho- 
liaus, turintis 197 laipsnius 
tvirtumo, lėšuoja padaryti 
45 centai. Už išdirbimą to 
alkoholio “laisnią” jokią 
mokėti nereikia. Idant pa
daryti tą alkoholį, kad ga
lima butą gerti, imama pu
sė gorčiaus to alkoholio ir 
kita pusė vandens, kas pa
daro gorčią degtinės 99 
laipsnią stiprumo; tos deg
tinės gorčius jiems lėšuoja 
aplink 23 centai. Bet to
kio laipsnio degtinė dar per- 
aštri gerti; tad “wholese- 
lai” ją dar atmiešia iki 85 
ar net 77 laipsnią; ir tokią 
degtinę parduoda karčem- 
ninkams nuo 45 iki 75 cen
tą už gorčią. Kad priduoti 
tai degtinei ruginės degti
nės skonį ir spalvą ir, kad 
padaryti ją išrodančią išsi- 
senėjusia, riebia ir spur- 
guota, deda į ją tam tikro 
aliejaus ir milteliu (proš- 
ką).

Tai tokią degtinę papras
ti žmonės geria, manydami, 
kad jie geria ruginę degtinę.

Harrison — didelis 
žmogus.

Beveik visi kanditatai 
lenkai neatmainomai tvir
tina, kad p. Roosevelt yra 
vyriausias žmogus visoj ša
lyj ir valstybėj ir jo ran
kose gulįs valstybės valdy
mas. Tik vienas Vaitiekus 
Dyl, demokratas, buvo tai 
nuomonei priešingas ir tvir
tino, kad mieste Chicago ir 
Illinois valstijoj patvaldžiu 
yra majoras Harrison.

— Kas yra augščiausiuo- 
ju valdininku Chicago j e? — 
paklausta to lenko,

-— Harrison — atsake 
Dyl.

— Kas sutaiso įstatymus 
miestui1?

— Harrison!
—- Kas yra augščiausiu 

pildomuoju valdininku val
stijoje Illinois?
. —Harrison!

— Jis ant klausimą dau
giau atsakinėja praktiškai, 
negu teoretiškai —patėmi- 
jo teisėjas Landis.

Ir liepę išduoti jam po- 
peras, pirmiau,jam išaiški
nus visą dalyką stovį .apie 
majorą Harrisoiią, kuria
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KATAiAKAS

“Titanico” Nugrimzdimas.
(Pabaiga nuo 2-ro pus.).

Tokie ledų kalnai lai
vams labai pavojingi. “Ti
tanic” gal butų išėjęs-svei
kas, jei jis butų atsimušęs 
į ledų kalną tik vienu galu. 
Bet jis užbėgo ant ledo po 
vandeniu esančio. Taigi le
das jį ir perskrodė.

Laivų susidaužymai į 
tuos ledų kalnus buna tan
kus, kadangi tie kalnai nak
čia panašus į miglas. Lai
vui, po tokiam susimušimui 
į kalną tenka suardyti prie- 
šakis, pati nosis, bet nuo 
to negali dar grimsti, ka
dangi šių laikų laivų prie- 
šakis visuomet yra tuščias, 
o už tos tuštumos randasi 
kita dar tvirta siena, kuri 
sulaiko vandens įsiveržimą.

Nelaimė norėjo, kad “Ti
tanic” užplaukė ant povan
deninio ledo, kuris laivo 
dugną pusiau perskrodė.

Ledų kalnai palengva 
plaukia ir paskui nepriplau
kus ekvatoriaus susileidžia.

Tokiuo pat budu plaukio
ja ir pietinio žemgalio pa
kraščių ledynai.

GENERALIO DIREKTO
RIAUS LIUDIJIMAI.

White Star linijos gene- 
raliu direktoriumi yra J. B. 
Ismay, Anglijos pavaldinis, 
kuris laivu “Titanic” kelia
vo, bet nuo mirties išsigel
bėjo ir ant “Carpathia” at
plaukė su visais kitais iš

gelbėtais New Yorkan. Iš 
Washingtono pasiųsta New 
Yorkan senatorių komisija 
pradėjo išklausinėti apie ne
laimingą atsitikimą direkto
riaus Ismay, išgelbėtų ketu
rių oficierių ir kitų jūrei
vių. Mat, minėtam direkto
rių užmetama, kad jis ant 
laivo buvęs ir liepęs kapi
tonui Smith leisti laivą 
kuogreičiausiai trumpiau- 
siuoju keliu, by tik sumu
šus kitų laivų greitumo re
kordą.

J. B. Ismay senatorių ko
misijai išpasakojo, kad lai
vas “Titanic” iš Southamp
ton į New Yorką išplaukęs 
balandžio 10 dieną, 12 vai. 
dieną. Pirmą dieną savo 
kelionės padaręs 467 mylias, 
antrą — 519, trečią 549 ir 
daugiau, kadangi greitu
mas nuolatos buvo didina
mas. Nelaimingas atsitiki
mas buvęs pirm pusiaunak
čio nedėlioję. Laivas nu
skendęs 2:30 po pusiaunak
čio. “Titanic” neplaukęs 

<

Ledų kalnas, į kurį “Titanic” susimušė ir nugrimzdę

visu savo greitumu, daręs 
21 mazgą valandoje.

Ismay išpažino, kad jo 
kelionė buvus betikslė. Jis 
norėjęs asmeniškai pamaty
ti kaip laivas veikia. Lai
vo statytojas taippat kelia
vęs ir žuvęs.

Jis žinojęs, kad “Tita
nic” plaukia per ledynus, 
bet nei subatoj, nei nedėlio
ję nebūta nelaimės. Jis iš- 
sigelbėjęs tik tuomet, kuo
met ant denio nebūta nei 
vienos moteries; taip jam 
sakę grimzdančio laivo ofi- 
cieriai ir jis paklausęs ir įsi
lipęs paskutinėn nuleidžia- 
mon valtin.

Valtis su Ismay pliudu- 
ravus keturias valandas. Iš 
savo valties tik sykį atsisu
kęs ir pasižiūrėjęs, kaip lai
vas grimsta.

“Carpathia” kapitonas 
taippat buvo klausinėjamas. 
Jis savo laivu išplaukęs iš 
New Yorko. Iš nedėlios 
į panedėlį nakčia, 12:35, jam 
pranešta pagalbos šauksmas 
nuo “Titanico”. Tuojaus 
davęs paliepimą pasukti ton 
pusėn ir kuogreičiausiai 
plaukti. Indavęs taippat 
savo ingulai įvairias tame 
dalyke instrukcijas.

Į atsitikimo vietą “Car
pathia” pribuvus 4 vai. ry
te, kuomet “Titanic” jau 
senai buvo nugrimzdęs. Ne
trukus imta gelbėti iš val
čių keliauninkus. Kapito
nas toliau pasakoja, kad 
atsitikimo vietoje matęs 
milžinišką ledų kalną, turin
tį lig 200 pėdų augščio, ir 
aplinkui kitus mažesnius 
ledynus.

Į keturias valandas visi 
“Titanico” keliauninkai iš 
valčių išgelbėta ir paskui 
atlaikyta dievmaldystė.

Laivo “Carpathia” kapi
tonas be to pranešė, kad 
kiekvieno pasažierinio laivo 
kapitonai negali turėti at
sakomybės už įvairius ju
roje nelaimingus su laivais 
atsitikimus, kadangi laivų 
savininkai kapitonams su
teikia konstrukcijas ir šios 
turi but pildomos. Už ne- 
paklausymą gali netekti vie
tos.

Daugumas kaltina gene- 
ralį direktorių Ismay dvie
juose dalykuose: 1) kad jis 
kapitonui liepęs apsirinkti 
kuotrumpiausią kelią per 
ledynus į New Yorką ir 
greitai plaukti ir 2) kad jis 
pirmutinis išsigelbėjęs už
uot nuskęsti su visais kitais. 
Pastarasis apkaltinimas 
perdaug drąsus, nes kam-

MEMENTO MORU.
• •• c •?;

---- ------ UDU ' -
“Memento mori” (Atmink mirtį)!!*
Kuomet bevielio telegrafo kibirkštys išnešiojo pc 

visą svietą apie didžiausio laivo “Titanic” nugramzdi 
mą Atlančio okeanan su 1.400 žmonių, kiekvieno žmo
gaus dūšia susipurtė. Kiekvienas išgirdusių apie tą 
nelaimingą ir podraug baisiausi atsitikimą turėjo atsi
liepti: “Dieve! argi tai tas butų galima?!

O tečiau tasai faktas šiandie jau patvirtintas tais 
pačiais žmonėmis, kurie turėjo progą iš tų šaltų okeano 
kapų išsigelbėti.

Viduryj Atlantiko okeano į pliuduruojantį ledinį 
kalną plaukdamas didžiausias ir brangiausias sviete 
laivas susikūlė it koksai riešučio kevalas sudavus anan 
milžiniškuoju kuju. Tasai laivas buvo brangus ir pa
dirbtas sulyg paskiausių technikos reikalavimų. Jis 
buvo laikomas negalintis jokiuo budu nugrimsti, nes 
turėjęs pneumatinius perskyrimus, kurie, laivui susi- 
daužus, lengvai galėję sulaikyti vandens vidun įsi
veržimą.

Gali but, kad tas butų atsitikę susidaužus jam 
su kitu laivu, bet jį statant pamiršta visai gamta, kuri 
šypsosi iš įvairiausių žmonių pastangų ir išradimų. 
Milžiniškas ledynas pasirodė tvirtesnis už tvirčiausius 
šios gadynės laivus ir antsyk sumalė “Titanicą” kaipo 
kokį vabalėlį. Ir šis atsigulė okeano dugne, iš kur jo 
nekuomet nebus galima ištraukti... Nusinešė jis su 
savimi ir arti pusantro tūkstančio žmonių, neturinčių 
iš niekur sau jokios pagalbos. Visi sugulė šalep viens 
kito vienan graban... O visi tie žmonės svajojo apie 
savo laimingą ateitį, ieškojo sau išaugštinimų, kovėsi su 
savo likimu, tečiau buvo pakakinti gyvastimi...

“Memento mori” dabar mums kiekvienam stoja 
priešai akis kaipo koki šmėkla apmąstant svieto nieky
bes ant to milžiniško kapo, atsirandančio okeano gilu
moje. Nei pinigai, nei garbė, nei išaugštinimai, nei 
patogumas ir jaunystė, nei senatvė ir mažutėlių skurdas 
negalėjo permaldauti mirties, kuri vienu užsimojimu 
nukirto tiek daug žmonių gyvybių, o tukštančius gyvų 
esybių panardino nusiminiman, kurie šiandien aprau- 
doja savo mylimiausius tėvus, brolius, seseris ir vai
kelius, ilsenčius amžinu miegu okeano gelmėse.

Ir ant to milžiniško kapo nekuomet neišaugs nei 
žolynai, nei gėlės neišties savo galvelių, nepagiedos liūd
nų giesmių paukšteliai ir nebus statomi marmuriniai 
paminklai... Ir nei vienas iš artimiausiųjų nenueis ant 
to kapo pasimelsti už mirusių sau brangių esybių 
dūšias. ■

Tenai tik staugs ir belsis milžiniškos juros vilnįs, 
okeano siaubūnai nuskendusiais pasidąlįs./

Kokios tai baisenybės! į f . t
Nulenkime galvas ir mes visi prieš tą baisų milži

nišką šaltą kapą, juo labiau, kad tan kapan atsigulė, ir 
keli lietuviai. Podraug apmąstykime — kaip tai žmo
gaus gyvastis yra menka, silpna ir visuomet išstatyta 
mirties pavojun. Nuo mirties neišgelbsti nei turtai, 
nei vardo augštumas, nei... niekas.

“Memento mori”...

o

gi nėra miela gyvastis?
Ismay greitai norėjęs iš 

New Yorko iškeliauti i An
gliją, bet jis kelioms die
noms sulaikyta.

Laivas “Carpathia” iš
plaukė į Europą.

VALDŽIOS TYRINĖJA 
ATSITIKIMO PRIE

ŽASTĮ.

To nelaimingo atsitikimo 
su “Titanicu” priežastį nū
dien tyrinėja valdžios An
glijos ii’ Suvienytųjų Vals

tijų. Svarbiausia norima 
sužinoti, delko ant “Tita
nico” butą tiek mažai pa- 
gelbinių valčių? Norima 
kaltininkus surasti ii’ juos 
kaipo kriminalistus nu
bausti.

Ypačiai Washingtono se
natas tuo labai ėmė rupin- 
tics, nes su laivu žuvo daug 
žymių ir intekmingų ameri
konų. Marylando valsti
jos senatorius Rayner sena
te aštriais žodžiais pasmer
kė White Star generalio di
rektoriaus J. B. Ismay’aus 
pasielgimą, apreikšdamas, 
kad tasai ponas savo kom
panijos vardu reikalavęs 
pas kapitoną Smith, idant 
laivas “Titanic” atliktų 
kuogreičiausiai kelionę, ne
žiūrint keliauninkų gyvas
ties. Senatorius pridūrė, 
kad Ismay vertas patraukti 
teisman kaipo pirmutinis 
tame atvėjyj kriminalistas.

Žemesnian kongreso bu
tai! įnešta dų biliu, idant 
priversti visus pasažieri- 
nius laivus užlaikyti po du 
operatorių prie.-. bevielių 
telegrafų, idant jiedu die
nomis ir naktimis to apa
rato neapleistų, ir idant le
dynai kanuolių šūviais bu
tų ardomi. Pastarajam tik
slui pareikalauta $100.000 
išlaidų.

Kaip Amerikoj, taip ir 
Anglijoj ir kitur viešpatau
ja gedimas, pereitoj nedė- 
lioj atlaikyta daug pamal
dų už žuvusius okeane. ...

Nuskendęs pulkininkas Astor, milijonierius, ir jo sūnūs Vincent.

POPEŽIUS IR KITI VAL
DOVAI SIUNČIA TELE

GRAMŲ S.

Suvienytų Valstijų pre
zidentas Taft aplaikęs nuo 
Europos valdovų daug kon- 
dolencijinių telegramų su 
gailesties išreiškimu žuvus 
prezidento Tafto adjutan
tui, majorui Butt. Prezi
dentas visiems padėkojęs.

Popežius Pijus X išgirdęs 
apie tą nelaimingą atsitiki
mą labai nusiminęs ir išreiš
kęs savo širdingą gailestį 
žuvus majorui Butt ir ki
tiems. Prezidentas Taft sa
vo adjutantą buvo pasiun
tęs Ryman pas popežių, kad 
Bažnyčios Galvai padėko
jus už naujus kardinolus, 
paskirtus Amerikai. Ma
joras Butt turėjęs pas po- 
pežių audienciją ir grįžda
mas namo su savimi vežęs 
popežiaus raštą į preziden
tą. Kaip žinoma ir tasai 
raštas nepasiekęs preziden
to rankų..

MILŽINIŠKI NUOSTO
LIAI. .

White Star linijos kom
panija su nugrimzdusiu lai
vu prarado $3.000.000. Mat, 
laivo pastatymas atsiėjo 
$8.000.000, o apdraustas bu
vo tik $5.000.000.

Bė to laivu gabenta daug 
brangių prekių, tik vienų 
gelumbių ir šilko vertės ar
ti milijono dolerių.

Gabenta daug didelės ver
tės akcijų, brilijantų ir dei
mantų.

Visų nuskendusių prekių 
kaina apskaitoma ant $5- 
000.000.

O registruotų laiškų žu
vę vertės kelių milijonų.

Taigi nuostoliai labai di
deli, kurie visgi yra niekis 
akyveizdoj tiek žuvusių 
žmonių.

TITANIC” BUVO DI
DŽIAUSIAS LAIVAS.

“Titanic” buvo didžiau
sias visame sviete pasažie- 
rinis laivas.

Paprastas jo intilpimas 
45.000 tonų.

Didžiausias intilpimas 66- 
000 tonų.

Laivo ilgis 8821/k pėdų.
Platumas 92*4 pėdų.
Augštas, nuo dugno lig

Galėjo gabenti 3.000 ke
liauninkių ir 900 ingulos. 

buvo“Titanic” tikrai 
milžiniškas laivas.

PASKIAUSIOS ŽINIOS.

White Star linijos gene- 
ralis direktorius J. B. Is
may pakviestas su išsigel
bėjusiais nuo “ Titanico ” 
keturiais laivo oficieriais ir 
keliais jurininkais į Wash- 
ingtoną, kur senatorių ko
misija juos visus ėmus ty
rinėti. Paaiškėjo, kad ant 
“Titanico” anglių skyriuje 
buvo kilęs gaisras ir jo už
gesinti nebuvo galima, to
dėl kuogreičiausiai skubin
tas! į New Yorką. Apie 
gaisrą keliauninkai nieko 
nežinoję. Be to pasakoja
ma, kad “Titanico” sargai 
ir tarnai buvę girti, Ismay 
jiems nesigailėjęs šampano, 
delei to ir ledynas buvo ne- 
patėmytas. Už nelaimingą 
atsitikimą kaltinamas Is
may.

White Star linijos garlai
vis “Mackay Bennett” pas
taromis dienomis buvo nu
plaukęs į “Titanico” nu
grimzdimo vietą ir tose 
apylinkėse iš vandens išgau
dė arti 60 plaukiojančių ju
rose lavonų. Atrasta jų 
daugiau, bet nekurie buvo 
taip subiauroti, kad reikėjo 
atgal vandenin juos mesti. 
Sveikesni lavonai pargaben
ta į sausžemį.

NAUDINGI PATARIMAI
SVEIKATOS UŽLAIKY

MUI.

Žmogus, kuris negerbia 
savo regėjimo organų — 
akių, ar anksti, ar vėlai di- 
dei apgailestaus, nes akis 
tai yra durys, vedančios į 
žemiško gyvenimo laimę.

Šviesų matymą galima 
pagadinti skaitymu, rašy
mu, siuvimu, mezginiu ir 
tt., jei minėtus darbus at
liksi prie silpnos šviesos, 
arba jei perdaug arti akių 
kokį darbą dirbsi, skaitysi 
ar rašysi. Apsisaugoti reik 
nuo skaitymo labai smul
kaus spauzdinio, tankaus 
rašinio, arba smulkių daly
kų, išdirbinio rankomis. Ne- 
kuomet nežiūrėt į saulę sta
čiai, arba nedirbt darbo prie

sviesos,

Nekuomet neskaityk ei
nant, ar važiuojant knygos, 
laikraščio, taippat ir val
gant. Neskaityk iš eiles 
perilgai, o skaitant tankiai, 
duok akim pasilsėti; pasil
sint, jei yra kur, daugiau
sia žiūrėti į žaliuojančius 
laukus, medžius ir kt.

Akinių nekuomet nevar
tok, jei tik su gydytojo pa
tarimu. Kuomet maty
mas nusilpsta, ar prieš akis 
kaip ir šokinėja viskas, ar 
akįs ašaroja nuo didelės 
šviesos, ir manai, kad pil
nos akįs dulkių, — tuomet, 
nelaukdamas nieko, turi 
kreipties į daktarą.

Jaigu kas-nors inkrito 
akiu, tąsyk palengva viršu
tinį voką ištempki ir grimą 
skarele išbrauk. Akis vi
suomet užlaikyk švariai, o 
taukus perplovimas tyru 
vandeniu ar su krapų 
atvirintu atvėsusiu skysti
mu — duoda geras pasek
mes. Nekuomet nevartok 
to rankšluoščio, kuriuomi 
šluostosi asmuo su skau
dančiomis akimis.

Ausis taipgi visuomet 
reik prižiūrėti. Vidurinę 
ausies dalį reikalinga kas
dien gerai išmazgoti ir iš
šluostyti, tik tam tikslui ne
kuomet nevartok aštrių ar 
stiprių rankšluosčių, ar pa
našių daiktų.

Persmarki ir ilga kokio 
nors balso veikmė sumažina 
aiškų girdėjimą, kaip ly
giai nuolatinis užimąs, bil- 
dėsis — vis tai silpnina 
girdėjimo organą. Smar
kus sudavimas ausin daž
nai padaro tą, kad trūksta 
ausies plėvė, iš ko paeina 
visiškas apkurtimas. Nie
kad neteik į ausį lieti šal
to vandens. Inkratus ko
kiam nors krislui ausin, ne
atbūtinai reik krepties į gy
dytoją, kuris visakam turi 
atsakančias prietaisas.

Paprastas būdas plauti 
burną ir nosį, šalavijų ar 
mėtų at virinta s skystimas 
daug pagelbsti geram gir
dėjimui. Privalom kuo- 
daugiausia laikytis tyrame 
ore. Gyvenimui kambariai , 
reik kuodažniausiai pravė
dinti, ypatingai miegamieji, 
kuriuose po sunkių darbų 
ilsimės.
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S KATALIKAI

DR. T. ZELL.

< Į GYVULIŲ PROTASjl
(Tąsa).

Todėl, gyvulys su gera uosle niekuomet nėra ga
vęs nuo gamtos dar ir gerų akių. Visi gyvuliai su 
aštrum regėjimu, k. v. žmonės, beždžionės, katės, žira
fos, paukščiai, ir tt. turi menkai išlavintą uoslę; visi 
gyvuliai su aštria uosle, k. v. drambliai, arkliai, buliai, 
meškos, vilkai, menkai mato. Čia yra tokis dėsnis: 
juo geresnės akys, juo prastesnė nosis, ir atvirkščiai.

Todėl gyvuliai, turį geras akis, k. v. paukščiai, už
uodžia kuomažiausiai, ir antraip, turį geresnę uoslę, va
dinas, guvųliai su pa jaudinamomis nosimis, k. v. dram- 
blis, šernas, ir tt., turi kuosilpniausias akis.

Dabar visai darosi aiškus kitokis pasielgimas šu
nies ir katės. Išeinanti nuo esančių rūsyje gyvulių 
šviesos spinduliai pereina per langą ir juos gali matyti 
žmonės, beždžionės, katės, paukščiai, ypatingai gyvė- 
džiai, ir tt. Išeinąs nuo jų kvapas nepereina per lan
gą ir todėl praeiną šunes negali jo užuosti. Langas 
gyvuliams su geru regėjimu yra labai gera intaisa, 
gyvuliams gi turintiems gerą uoslę jis yra labai neiš
mintingu daiktu.

Kadangi šuo del savo regėjimo silpnumo nepasi
tiki savo akims net iš-arti, tai jis ir prabėga pro šalį 
šaltai.

Visai kitaip butų, jei gyvuliai butų gatvėje dide
lėje krabėje su skylėmis orui pereiti. Žmonės ir ka
tės ir visi kiti su geromis akimis gyvuliai nežinotų kas 
toje krabėje yra; bet visi šunes, apuostę krabę, tuojaus 
parodytų savo pasielgimu, kad jie suodę ką -tokio, ant 
ko jiems norėtųsi pamedžioti.

Nuo šito pamatinio dėsnio, beje, kad yra gyvuliai 
su ypatingai gerai išplėtotu regėjimu ir gyvuliai su 
ypatingai gerai išplėtota uoslė, priklauso tolesnių aiški
nimų teisingumas.

Aš laikysiuosi tokios priparodymų kaleinos. Iš- 
pradžių privesiu žinomus gamtininkus, tokius kaip Brė
mas. Kadangi šitas sodrus tyrinėtojas nei manyte ne
mano apie tokį gamtos dėsnį, kadangi jis turi didžiau
sią įsitikėjimą iš praktikų pusės, tai jis neužginčija
mai gali būti bešališku teisėju.

Iš aplamų pastabų, kurias Brėmas padaro sulyg 
klausimo apie gyvulių regėjimą ir uoslę, aš privesiu 
šitą:

Visųpirma jis patvirtina, kad visi gyvuliai su drėg
nomis ir pajudinamomis nosimis turi puikią uoslę. 
Ypatingai svarbus jo šitie žodžiai: “Ant pabaigos aš 
skaitau reikalingu pridurti dar tą, kad kvėpylai, ma
loniai erziną mažajausles nęsis, visiems gyvuliams su 
plona uosle pasirodo esą nemoloniais: šuo su tokiu jau- 
pasipiktinimu traukiasi nuo kolioniško vandens kaip ir 
nub selitragaminės dujos. Tik su menka uosle gyvu
liai mėgsta stiprias kvapsnis ir ima dūkti nuo jų, kaip 
katė nuo valeriano; gyvuliai su gera uosle kiek galėdami 
saugojasi visokių dujų, erzinančių nervus, net jų bijosi, 
kadangi smarkios kvapsny s, turbut, jiems skausmą pa
daro. (Brėm, t. I, psl. 17).

Toliaus Brėmas priveda daugelį atskirų gyvulių su 
neintikima uoslės jiega; šiaurės briedis, pav., gali už
uosti žmogaus kvapą per penkis šimtus žingsnių; Brė
mas patėmija, kad mes negalį net supratimo turėti 
apie tai, nes kultūrinio žmogaus nosis “likusi be ner
vų”. Paskutinę pastabą aš skaitau neteisinga, aš ma
nau, kad galima labai gerai prisivaidinti, kodėl šunies 
nosis prie vienokių aplinkybių veikia geriau, prie ki
tokių prasčiau. Mano priparodymai remiasi analo
gija tarp akies ir nosies. Aš samprotauju šitaip:

Kadangi miesto gyventojo nosis visuomet turi dar
bo su tūkstančiais visokių kvapsnių, tai ji ne be nervų 
yra, kaip Brėmas mano, tik mažiau sugebi; — prie to, 
žinoma, kalba eina tik apie normalinį žmogų. Tas 
pats yra ir su musų pamatiniu pajautimu — regėjimu. 
Vienas eidamas per kaimą aš gerai galiu įsižiūrėti ir pa
tirti kiekvieną praeivį, — ant bruždžios miesto gatvės 
tas yra visai negalimu.

Ne kitaip yra dideliame mieste ir su šunim su jo 
pamatiniu pajautimu — uosle. Kaime jis labai leng- 
viai gali surasti savo šeimininką jo pėdomis, mieste gi 
ant didėsės gatvės, kur tokia daugybė žmonių vaikščio
ja, tas nėra jam lengvai padaryti. -

Kaip žmogus, su savo geromis akimis neveik at
ras savo draugą tarp kelių tūkstančių susirinkusių 
žmonių, taip ir šuo negreitai gali susekti pėdas tarp 
tūkstančių kitų pėdų.

Juo laisvesnė vieta, juo mažiau, nukrypimų prisi
eina patirti akiai, ar nosiai, — juo sunkesnius uždavi
nius gali atlikti šitie organai.

Tad, jei briedis laisvoje vietoje gali užuosti žmo
gaus kvapą per penkis šimtus žingsnių, tai, priešingai 
Brėmui, aš tame nematau nieko ypatingo. Priparody- 
mui aš privesiu puikų medžioklinio gyvenimo gyvata- 
rašį Oberlenderą, kuris savo knygoje priveda dar indo- 
mesnį atsitikimą su vienu šunim bemedžiojant brie
džius.

' “Neradę nieko ypatingo, išskyrus kelis senus brie
džių pėdsakius, mes medžiojome ant vakarinės klonio 
pašlaitės, taip štai musų šuo pašoko ant kojų ir ėmė 
smagiai nerimauti. Kadangi iš tos pusės, nuo kurios putė 
rėjas, buvo plikas “field”*), tai aš išpirmo labai nuste

bau del tokio musų keturkojo draugo pasielgimo. Bet 
vadovas parodė mums buvusį klonyje jąuną beržynėlį, 
intikindamas mus, kad būtinai turi būti arba- briedžiai, 
arba šviežios jų pėdos. Atstumas tarp tos> vietos ir 
mus, kaip man žiūrint, buvo apie vieno kilometro ir 
todėl aš paklausiau vadovo, ar jam gęr$i gdlyoj. Bet 
jis pradėjo mums kalbėti kuorimčiausiu budft, kad pri
tyręs šuo burškimosi laiku gali briedį užuosti per 1.500 
žingsnių. Kad ištyrus jo žodžių teisingumą, aš pažy
mėjau skaitlinę ant žingsninės matuoklės, kurią vis su 
savim turėjau ir žingeidumo pilnas nusekiau paskui šu
nį, bebėgantį augščiau nurodytou pusėn. Ir ištikro, 
jis nuvedė mus į beržynėlį. Atsargiai, žingsniu nu
slinkome ten... Štai! — tarė vadovas, su linksmu vei
du rodydamas į pėdas, aiškiai matomas ant klampios 
vietos. Visa tas mane labai nustebino. Matuoklė rodė 
1.200 žingsnių. Aš aiškiai galėjau matyti, kad šuo su
žinojo apie šitas pėdas tik nuo jų kvapo. Šitą paste
bėtiną šunies uoslės jautrumą aš aiškinu sUrinktinių 
šitų aplinkybių veikimu: viena, labai stiprum kvapu, 
kurį briedžiai dar kur-kas prieš burškimosi laiką išduo
da; antra, nebuvimu ant fyldo kvapą nustelbiančių au
galų; trečia, nebuvimu ten paukščių, delko gyvulys ga
lėjo pagauti lengviausį kvapą, ir ketvirta, išimtiniu 
briediniu šunų nosies jautrumu, į kurį aš tik ką turėjau 
puikią progą įsitikinti.”

Tokiu budu išaiškinimas, kurį paduoda Oberlender 
nurodytai buičiai kuone visas sutinka su manuoju.

) Taip vadina Norvegijoje kalnuotas lygumas.

SKYRIUS XIII.
Kaikurie gyvuliai su menku regėjimu.

Apie visus šunis su jautria uosle aš sakau, kad jų 
regėjimas yra menkas. -

Indomu, kad Brėmas nieko nesako apie šitą svar
bų dalyką, ir šunų regėjimo silpnumą pastebi tik pas 
pudelį, apie kurį jis sako: “klausa pas pudelį puiki. 
Ištolo jis pažysta žinomą balsą ir net žodžių prasmę, 
atskiria įvairius varpelių balsus ir girdėjimu atskiria vi
sų naminių gyvulių žingsnius. Bet regėjimas pas jį 
silpnas: jis mato prastai ir tik išarti savo šeimininką 
pažysta, (t. II, psl. 160).’

Silpnos akys yra pas daugelį gyvulių. Ypatingai 
silpnos yra zuikių akys. Čia aš privesiu dar Brėmo 
davinius apie kaikuriuos kitus gyvulius.

* 1. Bizonas (Brėm, t. III, psl. 288). t.
“Iš orutinių pajautimų augščiausiai Stovi uoslė ir 

girdėjimas. Bizonas turi puikią uoslę ir girdi iš labai 
toli. Visi tyrinėtojai pripažysta jam silpną regėjimą, 
nors akys pas jį sutaisytos gerai ir mažai kuo tesiski
ria nuo kitų atrajočių akių, turbut, tankus vilagas, ap
siaučiąs galvą, neleidžia jam matyti.” *

2. Drambliu (Brėm, t. III, psl. 17)uau>. . k
“Dramblio regėjimas, rodosi,nėperdaug geras; 

bent visi medžiotojai laikosi tos nuomonės^:kad gyvulio 
matymo laukas labai ribotas. Bet juo labiau išplėtota 
uoslė ir klausa.”

' Kadangi dramblio nosis yra pajudinama, tai sulyg 
mano ginamo padėjimo, jo regėjimas turi būti ypatin
gai silpnas. Tą patvirtina ir pats Brėmas. Visi žmo
nės, kurie turėjo reikalą su drambliais, prisilaiko tos 
nuomonės. Jie atkreipė mano atidžią į tai, kad toks ne
paprastai protingas stbrodis gyvulys nepamato, sakysi
me, didelių duonos šmotų, kurie guli jo narve kiek to
liaus. Uuoslė gi pas jį taip išplėtota, kad jis tuojaus 
pažysta, jog tarno kišeniuje yra smagurys.

Gaake kalbėdamas apie dramblį, tą patį pasako:
“Indijos dramblio uoslė labai jautri, girdėjimas 

regėjimas išplėtota neperdaugiausiai”.
Apie giminingą drambliui nosragį jis sako taip:
“Tyrų nosragis mato prastai, girdi gerai ir turi 

jautrią uoslę”.
Apie nepaprastai silpną afrikinio dramblio regėji

mą jis sako taip:
“Prie tinkamo vėjo Afrikos dramblis žmogų gali 

patirti iš labai toli. Kaip tik jis jį pajautė, nešinasi 
iš ten kuogreičiausiai, apsistodamas dažnai tik po ke
lių valandų. Afrikos dramblio regėjimas ir girdėjimas, 
priešingai, išplėtoti, matyt, labai silpnai. Todėl sali
nantis prie dramblio medžiotojas, prie tinkamo vėjo gali 
prieiti prie jo labai arti, —- taip arti, kad vienam me
džiotojui, kaip pasakojama pagal ištikimus šaltinius, 
sykį pavyko parašyti savo vardo pradines raides ant 
užpakalinės dramblio kūno dalies.”

3. Arklenas. (Brėm, t. II. psl. 340).
“Apie protinį arklėno stovį sunku yra gauti suo- 

protis iš turimų ikišiolai patyrimų, bet, žinoma, reikia 
manyti, kad arklenas nėra paikesnis už ruonis. 
Apie jo orutinių pajautimų jautrumą Pecuęl Lesche 
sako: “Jo regėjimas prastas, girdėjimas daug geres
nis, bet ypatingai gerai išlavinta uoslė, kadangi jis žmo
gų užuodžia prie tinkamų sąlygų mažių-mažjįausiai už 
kelių šimtų žingsnių; todėl, kas nori priė jo prisalinti, 
turi taikytis pavėjui.” j f

Dabar paduosime žinias apie vieną žinomą gyvulį, 
kuris pirmiaus -būdavo ir Vokietijoje, i būtent apie 
mešką. ' % ' t[

4. Meška. (Brėm. t. II, psl. 224). •
“Iš penkių orutinių pajautimų pas ją, matomai, 

visųgeriausiai išplėtota girdėjimas ir užuodimas. Re
gėjimas, priešingai, gana menkas, nors akių pavadinti 
silpnomis negalima; antgalo, rodosi, gerai išplėtotas 
skonis. Krementz suteikė mums gana- daug, patyrimų 
apie meškos pajautimų jautrumą. Sulyg. jo žodžių, 
meška prie tylaus oro girioje girdi gaidžio tąkstelėjimą 
per 70 žingsnių, piršto storio šakų traškėjimą po ko
jomis nėr 135 ir gana silpną švilpį per 60 žingsnio 1

. -■. . c J ■. . -

ir

Meška, gulėjusi žieminiame kinyje, ėmė dairytis iš sa
vo prieglaudos prisiartinus medžiotojui ant 210 žings
nių, nors prie jos eita palengvėlia, ant pačiūžų ir prieš 
vėją. Jaukiosios šito tyrinėtojo meškos savo šeiminin
ką pažindavę už 50—70 žingsnių, o už 80—100 žingsnių 
jau jos nematę. Duoną užteptą medumi jos pajaus
davo žolėje už 30 žingsnių, tą gi smagurį paslėpus kur
mio oloje — už 20 žingsnių.”

Tokios pat nuomonės prisilaiko Martenson. Savo 
Rusijos medžioklės vaizdeliuose jis sako: “Iš orutinių 
meškos pajautimų geriausiai yra išplėtota uoslė ir gir
dėjimas, regėjimas gi, matyt, gana silpnas”.

Ypatingai pabraukiama silpnas meškos-lupės (Me- 
tursus labiatus) regėjimas. Drėmas (t. II, psl. 269) 
apie ją rašo: “Jos orutiniai pajautimai, 'išskiriant 
uoslę, labai silpni; ji mato ir girdi taip prastai, kad 
nesunku prie jos prieiti visai arti”.

Tą patį pasakoja Grake:
“Iš orutinių meškos-lupės pajautimų matyt, la

biausiai išplėtota, uoslė. Mato meška labai prastai, ir 
todėl juokinga išvaizda, su kokia ji dairosi jos ramu
mo ardytojų verčia manyti, kad ji yra kušla.

Kaip pamatysime vėliaus, meškai reikia pripa
žinti ne kuštamas, tik regėjimo silpnumas.

5. Šernas.
Menkumas pajėgumo šito gyvulio su pakrutinama 

nosia, musų medžiotojams yra gerai žinomas. Brėmas 
apie jį rašo: “Visi pilnai gali pasitikėti savo jiegomis 
ir savo ginklu. Mato jie labai prastai, bet girdi ir su
uodžia puikiai. Nei vienas gyvulys neprieina taip arti 
prie medžiotojo, jei jis stovi ramiai ir prieš vėją, kaip 
šernas; ir nei prie vieno kito gyvulio negalima prieiti 
taip arti, jei šernas guli ramiai ir medžiotojas žino 
kaip prie jo prisalinti. Aigipte man belaukiant pelki
nių ir vandenių paukščių, kelis kartus man teko prie 
šerno prieiti per 5 žingsnius ir tik tąsyk, kaip jam apie 
išsigelbėjimą jau pervėlu buvo galvoti, — jis, tarytum, 
mane pamatė.”

Apie karpuotąjį šerną Mengeso aprašyme šneka
me: “Šernas, turbut, suuodžia taipgi gerai. Bent pri
salinti prie jo pavėjui labai retai pasiseka. Regėjimas 
gi pas jį, priešingai, gana menkas; jei gyvulys su klau
sos ar uoslės pagelba nepatirs priešo, kuris atvirai jo 
laukia, bet, žinoma, nėra apsirengęs šviesiais drabužiais, 
tai jis gali eiti tiesiog ant jo ir tik per 100 žingsnių gali 
jį patirti.”

Antgalo pasakysime dar kelis žodžius apie stirną.
6. Stirna (Brėm vok. laid. t. III, psl. 273).
Nurodęs į labai jautrią stirnos uoslę, Brėmas sa-

“ Stirnos akys, be abejo, gali apžvelgti dideliusko:
plotus, bet apskritai jos regėjimas, turbut yra silpnes
nis kaip pas kitus atrajočius gyvulius, nes stirnos ne
gali pamatyti ar atskirti ramiai, sėdinčio ar stovinčio 
tarp akmenų medžiotojo. Nors mano draugai medžio
tojai ir sakė man, bet aš nusistebėjau, kaip pirmoje 
mano medžioklėje ant stirnų, šitie gyvuliai visai ra
miai atbėgo tiesiog ant manęs ir prabėgo pro mane la
bai arti. Ramiai sėdįs žmogus nedaro jokios baimės 
stirnoms kaip ir daugumui žemesniųjų stuburinių gy
vulių, ypatingai žuvinis, ir tik jam pasijudinus juos api
ma baimė.”

Kad nevarginus skaitytojo, mes pasitenkinsime ši
tais pavyzdžiais.

Ir taip, galima laikyti neužginčijamu šitą. Mes, 
žmonės, užuodžiame daug silpniau, kaip kaikurie gy
vuliai. Antra vertus, musų regėjimas pereina žinomų 
gyvulių regėjimą.

Sunku yra prileisti, kad gamta butų dalinusi savo 
įvairias dovanas ir išimtinai pagal užmačią. Priešingai, 
nesulyginamai tikresniu yra tas prileidimas, kad tarp 
gauso ir trukumo yra bendraveiksmis.

Ir ištikro, mes matome, kad visi gyvuliai su silp
nomis akimis turi gerą uoslę, vadinas, tarp šitų dviejų 
pajautimų yra augščiau minėtas saryšys.

Visokia abejonė turi išnykti, perskaičius čia pa
duotus žodžius apie kurtą.

“Kurtas — sako Brėmas — girdi ir mato puikiai, 
bet užtai uoslė pas jį prasta, kadangi nosies kaulai, 
esą jo smailame sjiuky negali išsiplėsti ir todėl atsakan
čių nervų išsiplatojimas negali pasiekti to laipsnio kaip 
pas kitus šunis”.

Brėmo privedamą priežastį palaikius tikra, kurtą 
reikėtų palaikyti gamtos nuskriaustu, kadangi jis ne
turi tos puikios uoslės, kokia yra pas kitus šunis. Bet 
tas visai netaip. Gamta duoda kiekvienam gyvuliui tik 
tą, kas jam yra reikalinga jo gyvasties palaikymui. Jei 
kurtas turi geras akis, tai gera uoslė yra jau jam berei
kalingu perteklium.

Bet kodėl kurtas yra išimtimi iš kitų šunų?
Atsakymas į šitą klausimą yra aiškus. Vilkai ir 

laukiniai šunes persekioja savo grobinį vydamiesi pas
kui jį, todėl veikia į jį vijimo ilgumu. Kurtas gi nutve
ria savo grobinį, vadinas, veikia vijimo greitumu. Bet 
kad grobinį pagavus, tai reikia jį pirma pamatyti.

Indomu, kad ligšiol taip mažai atkreipta atidžios į 
šitą orutinių pajautimų paskaidą pas gyvulius, nors ty
rinėtojai šitą patyrė ir gerų akių nepriskaito arkliams, 
šunims, vilkams, lapėms, briedžiams, stirnoms, ir tt., 
tik lušiui ir šakalui.

Iš to tiesiog išeina: Kadangi lūšis mato labai ge
rai, tai jis neturi jautros uoslės. x-

Iš skaitlingų tardymų aš patyriau, kad beždžionės 
neturi uoslės, nors daugelis tyrinėtojų tvirtino antraip. 
Vieną labai intikinamą prityrimą aš išdėsiu toliaus, 
skyriuje 41.

(Toliausbus)

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda 4 lotai Boseland, 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 Z. M. Ta
nanevičio Banka, 3249-53 So. Mor
gan St., Chicago, Hl.

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

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—17)

TĖMYKIT LIETUVIAI!
Prieinama kaina parsiduoda saliu

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

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)

Prie-

Parsiduoda saliunas geroj lietuviais 
apgyventoj vietoj. Parduodu su vi
sais rakandais ir laisniu. Priežastis 
pardavimo nesveikta savininko 
norinčio išvažiuoti j Lietuvą. Atsi- 
šaukit po antrašu: 3338 Auburn ir 
cor. 33rd Place, Petras Adomaitis.

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

Parsiduoda labai pigiai grosernš ir 
pieno užlaikymas (Milk Depot) lietu
viu ir lenkų apgyventoj vietoj netoli 
lietuviškos bažnyčios. Priežastis par
davimo — nesveikata šeimynos. No
rintieji pirkti lai atsišaukia ant šio 
adreso: 670 W. 18 St., Chicago, Ill.

Parsiduoda “Ice Cream” biznis su 
visais prietaisais, keksais ir kendė- 
mis. Gal kas nori pirkti tiktai biz
ni, arba su visais rakandais. Atsi
šaukite j “Kataliko” Redakciją.

(17—19)

TĖMYKIT! TĖMYKIT! TĖMYKIT!
Parsiduoda lotas labai geroj vie

toj ant Main ir 15-tos gatvių, Gary, 
Ind. lietuvių apgyventoj pusėj. Trei- 
uu ar karais galima privažiuoti iš vi
sų pusių. Todėl, kas norėti) pasinau
doti gera proga, lai pasiskubina. Ki
tą metą netoli tos vietos bus stato
ma $10.000.000 vertės dirbtuvė, taigi 
bus gera proga gauti darbą ir ten ap
sigyventi ant tyro oro gražioj vietoj. 
Savininkas atiduos tą lotą ant leng
vų išmokėjimų su labai mažu pro
centu, taigi nepraleiskit šitos progos, 
nes kitos tokios nebus galima greit 
gauti. Priežastis pardavimo — sa
vininkas turi išvažiuoti į kitą miestą. 
Atsišaukit pas,

Antana Miliauską, 
1732 N. Lincoln St., arti. Wabansia 

Ave., Chicago, Ill. (17—18)

Vi $1.850. 
namai su 
likosi jau

Tieji na-

NAUJAS NAMAS TIK
Puikiai intaisyti. nauji 

cementiniais besementais 
tik trįs ant pardavimo! 
mai randasi arti lietuviškos bažny
čios ir mokslainūs ir vietoj kur ap
linkui daugybė įvairių dirbtuvių, ku
riose visuomet galima gauti darbą.

ANTSYK ĮMOKESTIS MAŽAS.
Paskui lengvais mėnesiniais išmo

kėjimais, panašiai kaipir mokant nuo
mą (rendą), igysit nuosavą namą. 
Minėti namai randasi prie gerai il- 
gręstos gatvės,' su nubėgimu vande
nio, geri cementiniai šalygatviai, van
duo ir kiti parankumai, taippat ne
toli iš visų pusių stritkariai.

Nevienas neturtingas žmogus, no
ris turėti sau nuosavų su visokiais 
parankumais namą, netur praleisti šios 
progos. Norėdami pamatyti ir vis
ką gerai patirti apie minėtus namus, 
lai kreipiasi bile dienoj, ar nedėldie- 
nyj Ū

Branch Office, 4806 W. 12th St., 
Chicago, Ill.

Dr. G. M. Glaser
filuoml apreiškia pagodotai vlsuo- 

menlai, jog 8su seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 20 
meto, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą j savo locną namo P® numeriu

3149 So. Morgan St
Kerte 82-ros gatvis.
Telefonas Tarda 687.

Mano ofisu aprūpintas naujausiai* 
budais gydymo. Visu ligoniu steng* 
sluosl užganėdinti kaip ir UgloL Paul* 
tikėdamas, jog gerbiama publika Ir to
liau man*, rems, esiu namie ant kiek
vieno pareikalavimo dlen* ir naktį 
Estu specialistu ligose vaiku, moterų 
Ir vyrų ir užsendlntose ligose. Darau 
visokia operacija. Liekuosi no pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street.

M
j
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Kreipkitės į
- Ant

SAVINGS BANK,
Ant

$2.500.00.
TEL. YARDS 1804

Mes

Jono M. Tana ne vieži o Banką
CHICAGO, U.L3249-53 S. Morgan Street

“KATALIKO”

St.
36.

N.

J.
p.

$600.00.Fartna parsiduoda Wis. valstijoj, tiktai už

$300.00 — $700.00.12 lotų parsiduoda labai pigiai Gary, Ind, nuo

St.Jonas

Ave.P. Telephone Canal 1147

Meškinis,R.kalio, viskas

St.•T.

St.P.

Av.

mūrinis
St.

lubij mūrinis St.
namai

St.

st.

22.
Ta-

medinis2

mūrinisAnt 2 lubų

St.mūrinislubų2

St. ras

$8.000.00. st.st.

Kaina St.

St:

lubų mūrinis3

$5.125.00.2Ant

1

48x125,

naujas.

St.
A'.. liamanoski.

L.

St.

Ant

lubų 
lubų

Kaina 
Lotas

W. 
J.

J.
M.

3
3

2
2
2

2
3

$3.000.00.
$7.000.00.
$2.700.00.

St.
St,

Ant
Ant
Ant
Ant

.. $2.100.00.
. $2.300.00. ,

Vieraitis, 
Paltanaviče,

35 Arthur
135 James

$4.000.00.
$3.000.00.
$3.000.00.
$1.000.00.

8132 Vincennes Rt.
. 3019 Parnell Av.

1834 ‘Blair Ave.

2
3

ARU ir karštu va
ndeniu šildymo 

prietaisų Įvedimas 
ir pataisymas.

_£įl9 Hanson St.
106 Maple St.

niedinis 
mūrinis

$1.800.00.
$2.500.00.
$4.500.00.-

Su- 
reikaluose dalių Lie- 
dalykuose.

Kaina 
namas su Storu ir tvartu.

Ant 
Lotas 
Ant 2

LOWE AVENUE.
namas, naujas, viskas puikiai įtaisyta. $3.300.00.

pi. 
et. 

Av. 
St.. 
Ag.

už $3.000.00. Randasi ant Oakley Bulevardo. 
pusę kainos, naujų namą, tegul pasiskubina. 
Su visokiais reikalais kreipkitės į

$1.500.00.
$5,000.00.

$1.200.00.
$3.500.00.
$2.300.00.

Kaina
Ant
Ant

33rd PLACE.
Ant 2 lubų mūrinis namas, 2 randos. Kaina .........................
Ant 2 lubų mūrinis namas su skiepu ir Storas iš pryšakio

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

Todėl atsišaukite į musų Banką, o mes suteiksime visas 
informacijas delei pirkimo namo, loto arbo farmos.

Banke taipgi randasi skyrius:

$2.000.00. 
$1.600.00. 
$1.300.00.

2 randos. 
$4.500.00.

Kaina $4.300.00.

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

TANANEVICZ
3249-53 So. Morgan St., Chicago, Ill.

Ant 
Ant. 
Mūrinis namas su 6

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

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

medinis namas.
lubų mūrinis namas, 8 rendos.
lubij mūrinis namas,. 6 rendos.
lubų muro ir medžio namas, 4 rendos.
lubų medinis namas, štojr/j ir 3 pagyvenimai, randos ant mė-
gatvė asphalt. Viskas apmokėta .............................  $4.000.00.
lubų mūrinis namas, labai puikus, randos ant mėnesio $34.00. 
..............................  $4.000.00.

gazu, 
laiko 
ir už

Telephone Y Ards 2716.
Ura visi pas

venų lubų medinis namas, 5 ruimai, 
lubų

34th STREET.
Ant 2 lubų mūrinis namas, randos $35.00 ant mėnesio. Kaina
Medinis namas su 9 ruimais, prie ulytėlės, tiktai ..................

■ Mūrinis namas, 11 ruimų, viskas parėdke .............................
Ant

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

141 Park Ave, 
501 New Grant St.

34 Lpgan St.
238 Slocum Av.

mėnesio. 
$2.057.50. 
$2.900.00. 
$2.700.00.

St.
St.

........ $1.500.00.
tuojaus parduotas.

64.600.00.

35th STREET.
Ant 2 lubų, du namai, pusė muro, pusė medžio po 4 randas. Tarp lietų

jų, ant apribuoto laiko po .................................................................... $3.000.00.
Ant 2 lubų mūrinis namas, viskas tvarkoje, tiktai .............. $3.500.00.
3 rūmų medinis namas, lotas 25x150, tiktai ...........  $1.600.00.'

REJENTALIšKAS DEPARTAMENTAS.
padarome visokius REJENTALIŠKUS dokumentus paveizdan: 

Doviernastis, Kontraktus, Bill of Sale, Affidavitus, Draugijų inkorporavi
mus ir visokius kitus raštus, koki tik Rejento arba “Notary Public“ sky
riuje daromi.

$4.000.00.
$3.000.00.
$3.500.00.
$.500.00.

2345 W. 20 St.
3036 Union St.

3952 W. Lake St.
708 W. 17th St.

25x125. 
lubų

$3.300.00.
$4.600.00.

EMERALD AVENUE.
lubų medinis namas, 4 randos. Kaina ............
lubų medinis namas su storu, 19 ruimų. Kaina 
lubų medinis namas su storu. Kaina ................

vienų lubų medinis namas, viena randa. Kaina .

KENOSHA, WIS.
M. K. Petrauckas, 
Jonas Bagdonas,

GRAND RAPIDS, MICH.
Brazaitis, 581 Broadway 

TORONTO, CANADA, 
, Capas. 246 Bellwood

BROCKTON, MASS.

WALLACE STREET.
namas, labai puikioj vietoj. Kaina.. $4.000.00.

’ ‘ $3.500.00.

St.
St.

JUOZAPA RIDIKĄ. 
3253 Hlinois C t, kertė 33-ėlcs gatvės

INGLE SIDE AVENUE.
lubų mūrinis namas, 4 randos, naujas. Kaina .

DENTIST AS
Kamp. 31moš jr Halsted gatvių 

’ Ofisas viršuj Aptiekos 
15 metų vienoje apygardoje.

$2.600.00.
$8.500.00.

Ant 3 lubu mūrinis namas ir lotas šalę diktas, ant trumpo laiko.
.................       $8.000.00.

FARREL STREET.
vienu lubu mūrinis namas, viena randa, naujas, tiktai $2.800.00, 

Kaina .......................................  $500.00.
namas, 4 randos, 2 metų senas. Kaina $4.006.00.

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

namas,$35.00 randos ant mėnesio ...

35th STREET.
namas,. 4 randos. Kaina ..................
namas, viskas gerai įtaisyta. Kaina 
ruimais, su skiepu, tiktai už .'...........

36th STREET.
8 rūmų mūrinis namas iš priešakio ir ant 2 lubų medinis nuo užpa- 

tvarkoje, tur būti tuojaus parduotas, tiktai . $2.800.00.

BROCKTON, MASS.
Ch. Tamuleviče, Box 108 Montelo Sta.
B.- P. Miszkinls Coį 25 Arthu
John J. Roman, 135 Aides

„ Av.
- 49th Ct.

p.
John Ramanauskas,

HALSTED STREET.
1 lubų medinis namas, Storas ir ruimai. Kaina . • jęaina . .......................

ARCH STREET.
Puikus lotas arti lietuviškos bažnyčios, turi but tuojaus parduotas.

Kaina ......................................................................................................  $650.00.
2 lubų medinis namas, geroj tvarkoje, tiktai .......................... $3.000.00.
Ant 2 lubų medinis namas, viskas puikiai įtaisyta. Kaina .. $3.600.00.

, 35th PLACE.
8 ruimų mūrinis namas-ant'trumpo laiko ......................... .
Ant 2 lubų medinis namas, tur but tuojaus pudruotas..

ROCHESTER, N. Y.
A. Kasparas, 19 Stokę St,
Jos. Riekis, 781" Cliford Av;

ST. CHARLES, ILL.
a J Kiela, • 575 W.' ’6th

— ..... — , •
WORCHESTER, MASS.

M. Paltanaviče, 15 Millbury

PHILADELPHIA, PA.
Kairys, 1214 So. 2nd

PLYMOUTH, PA;
Poteliunas, 345 E. River

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

WORCESTER, MASS. .
107 S. Harding

15 Millbury ■ St.'

D e partamentas

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

MORGAN STREET.
lubų mūrinis namas su skiepu. Kaina ..............
lubų mūrinis namas, 4 randos. Kaina ..............
lubų mūrinis namas su, štpru,! naujas. Kaina 

lubų mūrinis namas, 8 randos. Kaina ........ .

*
4Dtc5Sc*****St**»***:***********

KELIAUJANTIS AGENTAS NAUJO
JI? ANGLIJOJE IR APiELlNKĖJE, 

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

2 lubų muro ir medžio namas, 4 randos, gerame padėjime.
1 lubų mūrinis namas su skiepu, puikus. Kaina

25th STREET. :'H >1
Ant 2 lubų medinis namas, 9 ruimai, tik ant trumpo, ląiko.
Ant 2 lubų mūrinis namas, labai pukus, 4 randefe. Kaiite. ..

Agentai.
LEWISTON, ME.

Kazys Vilaniškis, Bqx

BAYONNE, N. J.
Zujus, 500 Broadway

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

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

WATERBURY, CONN.
Ch. Kazemekas, 785 Bank

lietuvys notaras.

JUS PATYS

m

Bzaltas
alus
skani a-
rielkair

Zl 5 FwirlSt r.
NEWYORK

Real Estate
MOSPRATT STREET. J

Ant 2 lubų medinis namas, arti naujas. Kainai ............
Ant 2 lubų-mūrinis namhš su štdru'ii- stSSKe7 SCaurfe 
Ant 2 lubų muro ir medžio namas, 6 randos. Kaina..........

O .
PABNELL AVENUE.

Ant 2 lubų medinis namas, 19 ruimų, rendos lh2Š-.ot>‘ ant 
Kaina ...

Ant
Ant

$3.600.00.
$4.800.00.
$5.200.00.

' Išdirba visokius Rejentališkus do
kumentus, paveizdan: Doviernastis; 
Testamentus; Bill of Sales; Kontrak
tus; Notas; Affidavitus ir visokius ki
tus raštus, koki tik Rejento arba “No
tary Public” skyriuje daromi. Su
teikia patarimus 
tuvoje ir kituose

SLOGA ĮGripasj

FAIN-EXPELLE
BesįU.S.Pot.Otf. , 

49% ALCOHOL

■'S,

"a

Mes perkame ir parduodame namus, lotus ir farmas. Mes turime 
daugybę gerų ir nebrangių namų ir lotų pardavirfmi ant Bridgeport©, visoj 
Chieagoj ir jo apielinkčse. Todėl norėdami pirkti namą, lotą ar farmą 
kreipkitės pas mus, o mes stengsimės kiekvieną užganėdinti. Jei norite 
parduoti savo namą, lotą ar farmą, kreipkitės prie musų, o mes jums 
surasime pirkiką. 
reikalingas

Musų

AUBURN AVENUE.
lubų medinis namas, 3 Storai ir 3 gyvenimai. Randos atneša 

metams. Kaina ............................................................... $17.000.00.
lubų mūrinis naujas namas,randasi labai geroj vietoj, kur galima 
biznį. Randos atneša $300.00 metams. Kaina ................. $3.600.00.
lubų mūrinis namas. Randos atneša $408.00 metams. Kai- 

. ..  $4.000.00. 
šito namo kaina . $5.500.00.

Kaina ................. $11.000.00.
Kaina ................  $10.000.00.

Kaina .... $6.000.00-

2 
$1500.00

2 
užsidėti

2 
na '...

2 lubų
Ant
Ant
Ant
Ant

t nėšio $46.00,
Ant 2

Kaina .................     ^>-±.wv.w.
Ant 2 lubti medinis namas, viskas puikiai įtaisyta, turi but tuojaus

parduotas. Kaina ..............................   $3.000.00.
Ant 2 lubų mūrinis namas, naujas, arti bažnyčios. šiame mėne

syje tiktai ............................................................................................... $3.500.00.

ARCHER AVENUE.
Ant 3 lubų, namas mūrinis po 5 rumus, suvis naujas be jokių skalų.

Kaina ................ ...............................;...........................................  $5.5004)0.
Ant vienų lubų, su basementu, medinis, viskas puikiai įtaisytai.

Kaina ..:......................-...............................   $2.000.00.
Medinis namas ant dviejų familijų, geroj tvarkoj, tiktai.. $1.500.00.
Geroj vietoj, 8 ruimų mūrinis namas, viskas įtaisyta puikiai. šio 

namo kaina ......................................................     $2.150.00.

■ Ant 2 
syta. Kaina ...

• 21 mediniai 
Kaina -a .

Ant
Ant

FISK STREET.
namas, Storas iš pryšakio, viskas puikiai įtaisy: 
;■........................... .  ...A...,...................... . $3.200.00.
po 2 randas, abu tuojaus turi būti parduoti. 

..................41.-.--j$4,^O&:0O.
2 lubų mūrinis ir medinis namas, 4 randos. Kaina .... $3.200.00.
3 lubų mūrinis namas, 2 metų senas, 6 randos. Kaina $9.000.00.

Ant __ —
2 kampiniai lotai.
Ant J lubų mūrais namas iš pryšakio ir medinis nuo 

Kaina .................. . .......................................................................
Ant 2 lubų medinis namas su storu. Kaina ........
Ant 2 lubų medinis namas su storu ir lotas šalia.
Ant vienų lubų medinis namas, 7 ruimai, viskas puikiai įtasyta. 

' • - ................... $2.500.00.
.................. $2.300.00.

Kaina .... $4.500.00.

EAlHICHTER&Co

$3.000.00.
$2.100.00.

užpakalio.
$3.000.00.
$4:000.00.

Kaina $8.000.00.

: Ant
Muro namas, 2 randos; tiktai ..
2 mediniai namai ir 2 lotai, tiktai .............................. $4.500.00.
Ant 4 lubų muro namas ir šalę diktas lotas ir viskas puikiausiai 

įtaisyta, kas šitą namą nupirks, užčedis didelius pinigus ir dėkavos mums. 
Kaina- -.tiktai

' Ant
, Ant 
. Ant
. -Ant
2 kampiniai .lotai tiktai už ............... ..........................

. Puikus medinis., namas su skiepu, 2 randos. Kaina .
. Aut 2 lubų mūrinis namas su Storu, naujas. Kaina

...... 38th STREET.
8, ruimų medinis namas su skiepu, ant trumpo laiko 
Kampinis muro namas, 10 ruimų ir 2 lotai tiktai ...

LOOMIS STREET.
Ant 2 lubų medinis namas, 2 randos. Kaina
Kampinis lotas 31x115. Kaina ..........
Ant vienų lubų medinis namas,- 2 .randos.
Ant vienų lubų, naujas muro namas.

Kaina ................ . ............... . . ........... .......................i.
'Ant 2 lubų ■ mūrinis namas, labai puikus,

- . : ' HENES COURT.
Mufo namas, d^ vienos šeimynos, naujas. Kaina
Ant 2 lubų mūrinis namasj nhujas, tur but

Kaina ... . v...«/..’.........ą :,............................... . . ,.

$2.500.00.
$5.600.00.
$4.900.00.

$15.000.00.
$2.100.00.
$2.600.00.

$11.000.00.

WALL STREET.
4 muro nauji namai, tik ant trumpo liako po ............
Ant 2 lubų mūrinis namas, naųjąsl Kaina ...................

,r'.;■ Z - ’/ i.OW. A^EŠtUE.
Medinis namas basements, viskas tvarkoje. Kaina 
4 mediniai namai po . 2' randas kiekvienas, po ............

2 lubų ihuTinfe 'nahiąš, 4 randąs, puikūs.- Kaina .

31st PJ>ĄCE.
lltrbų mūrinis namas su skiepu, puikus. Kaina ....... $2.100.00.
3 lubų mūrinis namas, labai puikus, 3 randos. Kaina $5.800.00.
........ ........................ ------ Kain* HOOOjIl

Ant
Ant
Ant 2 lubų mūrinis namas, randos 40.0Q ant mėnesio.

1 lubų mūrinis namas su skiepu, puikus. pfiina; ..

MORGAN STREET. ■ i) IX
7 ruimų mūrinis namas su piukiu įtaisymu. Kaina
9 ruimų mūrinis iš pryšakio ir ant 2 lubų medinis: namas nuo užpa

kalio, ant mėnesio randos $46.00. Kaina Z........... $4.800.00.
Ant 2 lubų mūrinis namas su Storu, Kaina ...............  $6.700.00.
Ant 2 lubų mūrinis namas, 16 ruimų, ant trumpo laiko už $3.000.00. 
Del stokos vietos čia tik paduodame kelis namus, bet mes turime 

daugybę namų ir lotų, taippat ir farmų del pardavimo, už labai pigias kainas. 
Norėdami plačiau dažinoti, malonės atsišaukti į musų Banka. Musų Ban- 
koje galima gauti pienus del statymo namų, specifikacijas ir viską, kas 
reikalinga del statymo namų.

šitas 7 ruimų mūrinis namas su akmeniu fundamentu, maudyne ir 
viskas kuopuikiausiai įtaisytas, kainavo $4.800.00, ■ tiktai ant trumpo 

_ - — - - Kas nori įgyti puiku

ST. ANUČAUSKIS, 
Karpenderis .

Kontraktorius.
Budavojų visokius namus, mutinius 

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

4559 S. Hermitage Ave 
Chicago, Illinois.

XeWJ’sm.

CICERO, ILL. J 
F. A. Golubickis, 1412. — 49 th 
M. Szarka, 1410 '-

CHICAGO, ILL.
Monkus, 
Gembutas,

Kaz. Jamontas, 
Jonas A. Rimkus,
M. AndTuškeviče, 1521 N.^Ashland Av.
P. Laikar, 
V Stulpinas., 
K, Steponaitis, 
Dom. Venckus, 
Jos. Kulis, 
Jos. Braknis, 

“Aušros“ Draugijos Skaitykla 
3149 So. Halsted St.

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

ROCKFORD, ILL.
C. Miklas. 1011 Samford

- SO. BOSTON, 'MASS.
Gendrolis, 224 Arheraa

DR. J. L. ABT
Paaekmingiausiai gydo visokias vyriš< 

kas, moteriškas ir vaikų ligas.
VALANDOS:

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

DR. JOSEPH L ABT, 
1833 80. Halsted St, Chicago, HL 

Telephone Canal 37

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

PAIN-EXPELLER 
pagal nurodymą apvyniojime 
apie buteliuką.

Taipgi naudingas ant Reuma
tizmo, Neuralgijos ir šalčio.

Saugokitės pamegzdžiojimą ir 
žiūrėkit kad luobine popiera jš- 
rodytą kaip čia parodyta ir galai 
užpečėtyti mus pečėtim su An- 
cheru. Kitaip, gaunat netikras, 

j nuduotas.
25 ir 50 centų aptiekose ir pas

F. AD. RICHTER & CO.
74-80 Washington St., NEW TORE

710 W. 14 Place.
921 — 33rd
2341 Hlinois

3222 Auburn
3255 S. Halsted

3019 Parnell

CLEVELAND, OHIO.-•
P. Szukis, 211F- St. Clair

CAMBRIDGE, MASS.
P. B^rtkeviče, 877 Cambridge

BUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine

YOUNGSTOWN, OHIO;’ ? 5
J. P. Sabaliauckas, 28 Murduck St. 

WxxiAiss-bAKKH, : PA.
Kaz. Kučinskas, 

šeškeviče, 
Adominas, 

Kučinskas,

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS.
LAWRENCE, MASS.

F. Svirta, JH.-Ųnion
” -99% Oak St.

LOWELL, MASS.
Stakeliunas, ; 69t-' Charles■'St.

PHILADELPHIA, PA. - i
Kairys, 322 Wharton

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

ELIZARUT FORT, N. Ji . i 
211 — 1st S*.

NORWOOD, MASS.
Pakarklis, 29 Dean

GRAND RAPE’S, MlCH.
Stasevicze, 1351 Hamilton

Kaz. Brazaitis, 581 Broadway
CHICAGO! E, ILL.

M. J. Tananeviče 670 W. 18
JJ, M. Kaitis. 1607 N. Ashland Av. 
Jcr.n Dabulskis, 262 So. Morgan St. 
Jonas Visockis, 
Antanas Visbai 
Vine. Linka,

KOLIEKOS IR SUŽEISTIEJI 
SKAITYKITE!

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

Rašykit pas advokatą Yankaus 
šiuom adresu:

B. S. YANKAUS,' 
T-O. Bcxf.181, ^^^polis,,!^,

St.

St

st

St.

St.
St.

d. H. OLSON

Telephone Yards 3547

kontraktienus
Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd Pl. Chicago, Ill.

4012 
State Street 
T el .Oakland 1441

V. ADOMAVIČIA, 
LIETUVIŠKAS GRABORIUS.

Parsamdo karietas ir automobilius 
del pagrabų, vestuvių, krikštynų ir 
kitokių pasivažinėjimų.

V. ADOMAVIČIA, 
2318 So. Leavitt St., Chicago, Hl.

**************************
| DR. O. C. HEINE |

*

Church nrtl K
CMMe HELLS

Memorial Bells a Specialty.
MeBhaae Bell reundry

* 
% *
* *

kvepen
ti eiga

GAUNAMA “KATALI- 
f KO” KNYGYNE

Metraštis - Almanachas 
“Šviturys” su kalendoriu
mi 1912 metams.

Jono Rinkevičiaus išleis
tas, Liudo Giros redaguotas. 
Šis Kalendorius 1912 m., 
pavadintas “Švitury”, yra 
tai knyga, kuribš ligšįol pa
sigesdavo lietuvis inteligen
tas; Čia skaitytojai
pilną naujausią musą ge
resnių rašytoją veikalų.

I Literatūros skyrius, II 
Visuomenės it gyvenimo 
skyrius, III Pažinkime Lie
tuvą ir IV Tnf^maci'jų sky- 
.rius.

Vilniuje 19irm., 287 pus
lapių, kairia šU prisiuntimu 
75 centai. : '

Gauta iš Vilniaus “Teat
ras” No. 2 ir 3, talpina nau
ją scenos veikalą Togoboč- 
nijko “Iš Meilės”, penkia- 
veiksmė drama,- su dainomis 
ir šokiais.' Vertė Jaunutis. 
Taipgi muzika: I Ant kal
no malūnėlis, II Manė ma- 
tušė barė ir- UI Linksma 
Volungė. > G<H#rinonizuota 
K. Diržio Viteuufe/1911 m., 
pusi. 119, kaina'Su prisiuri- 
timu 50 ceritę. '

“Teatras’/g 4 — 5,
talpina nauj® lietuvių sce
nos veikalą! Togabočnij ’ko 
“žmogžudžiai” penkiaveik- 
smis gyveriitno^ vaizdelis. 
Vertė J-i. Jariiiiitiš. Taipgi 
yra dvi dainelės harmoni
zuotas K. Diržio. L ‘bAnt 
kairio . mąlųnėjis : ir U 
“Piktas voiųųgg.’^ . Vilniu
je, 1912,. pųsį. 11Q. > Kaina 
šio veikalų 45c.« . . .

JONAS M? TANANEVIČE
3249 53 S. Morgan St.

Chicago; HL y

Bussian-American 
Line

Plaukiojanti reguliariškai tarpe Mas- 
kolijos ir Amerikos be sustojimo jo- 
slriam tarpiniam portė. ' - '■ ■' ;

Nauji dubeltavais sparnais laivai.
' CZAR,t'KU«SK, RUSSIA Į Rotter- 
damą eina 8 dienas, į Libavą 11 dienų 

$33.00 III kliasa $35.00 
$48.00 II kliasa $50.00 
$65.00 I kliasa $75.00

Del smulkesnuių žinių kreipkitės 
prie musų agentų, arba prie pačių 
perstatytojų. •

A. E. JOHNSON & CO.,
27 Broadway,- New York, N. Y.

GERIAUSIA LIETUVIŠKA UŽEIGA!
i Viena iš geriausių užėjimo vietų 

Chicago Heights, Ill. Čia gali gauti 
nakvynę, visokius patarimus ir tikrą 
‘f Turkish & Russian Baths ”, su pir
mos kliasos bufetu.'

i'.', : - “G G. GEISTA^, •
1440 Arnold St., . Chicago Heights, Ill 

? Telephone 28521. ’ (14—17).

Turiu didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt.

3253 Illinois Ct., kertė 33 g,

Tel. Lawndale 3670

Gary, Indiana , 
F. JONAIČIO BUFFETAS

D. FRIEDMAN, 
- išpardavimo storas.

Moteriškų ir vyriškų drabužių, 
voras puikiausias, kainos prieinamos, 
gįorSetai po 59cr ir kiti daigtai pigiai. 
Už gerumą tavoro gvarantyruojame. 
1726 So. Halsted st.

W. POLCYN
MASON CONTRACTOR

Užlaikau -geriausius gėrymus ir ska
niausius cigarus. ; Vienatinė užeiga 
dėl lietuvio. Užeikite, o persitikrin
site. ' ■ ■

FRANK JONAITIS, 
1109 Madison St. Gary, Ind.

Telephone W. Pullman 1739

Lietuvišką Registruota 
AKUŠERĖ

ĘLEON. S. SUTKUVIENĖ 
148 East 107 Street, 

Roseland, UI.

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

2613 W. 20th St, 
Chicago, Illinois.

Į1096 yVash’tonst. Garylnd 
r Užlaikau šalta alų, skah§ 

1 degtinę, ir suteikiu visokg 
rodą kožriam naujai pri- 

L buvusiam ių.Gary.

kad Jus pinigai atneštu 
savo vertę perkant 

drabužius.

Klauskit 
. ChopenlOc 

cigarų, nes 
padirbti iš 
geriausio 
tabako.

JOS. BARTKO WIAK
Išdirbčjrs . ,

4934 So. Paoliaa lt., Chicago, HL 
Phone. Yards 4ĮL4. '

Geriausia materija, 
atsakantis pritikimas 

nauja inada ir čystos vil
nos ceiki s.

Jus gaunate pilną vertę per
kant musiįĮ drabužius. Jie yra 
tikrai geriausi visam mieste, ir 
jus negalite geriau padaryti 

; kaip tik išsirinkti siutą dabar. 
Musų naujos mados yra ant pa
rodymo irnėra abejonės kad- 
męs turime Jums Siutą kuris 
pritiks Jums konogeriausiai, ir 
parsiduoda nuo

W iki s25

Telephone Yards. 2750
- PIRMOS KLIASOS SALIUNAS

... ■--* Te- RADAVICZE,
Linksminkis' brolau.- pas mane atėjęs, nes 

aš, užlaikau Jaltą 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,
t»36 — 33rd Street, Chicago, Illinois

Kampas Blue Island Ave. ir 18tos gatves-
■ ST. KUCZIS Lietuvys Manažeris.
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1100 Moterų ir Merginų naujų pavasarinių Siutų nupir
kom nuo H. Block & Co.. 118 26th St. New York už 

pinigus už pigiau negu verta juos padirbti.
- • ■ ■ ; :■ ■ ■ ■ • ’ • ii r

Jeigu norite puik:ausj siutą kokį kada turėjei, nepraleisk šios 
progos, nes parduosime labai pigiai.

$8.90 už H. L. Block, $15 Moterų ir Merginu pavasarinius Siutus—padirb 
tus iš čystos vilnos seržo, taipgi ir maišytos materijos, kotas su 
satino pamušalu, per šitą išpardavimą tiktai 98
$iz.98 už H. L. Blocks $22 Motoru ir Merginu pavasarinius Siutus—visuo
se naujausios mados whipcord, manish seržo ir maišotose materi
jose, peau-de Cygne pamušalas, puikiai pasiūti; parsi- SI2.98
h. L. Block $25 Moleru ir Merginu pavasariniai Siutai — naujausios two 
tone whipcord materijos, maišytos ir seržo, visokio Q į JĮ QQ 
didumo.........................................  ©IHaUO

Vyru Siutai pirkti iš Licitacijos
Klein Bros, nupirko didžiausią dalį nuo J. Kapsa $20.000 vyrų 
drabužių, kadangi jie uždare savo krautuvę, Kedzie Avė ir 22 

gatves.—Mes mokėjom 60c ant dolerio, už vyrų pavasarinius siutus, 
ant kurių yra ženklai geriausių amerikos dirbėjų. — Jus gausite vertę 
šių geriausių drabužių, didumai iki 44. Jų yra visokios mados, cassi- 
mer, worsted, cheviot ir daug kitokių materijų.

Dal's i. Kapso 12 50 vyrii ir vaiki- Dalis 2. Kakso $20 vyrų ir vaiki
nų pavasariniai Siutai $7.99 nų pavasariniai Siutai $13,45

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

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

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

GARY randasi jau sekančios dirbtuvės:. American Bridge Co., kur dirba 
jau 5000 darbininkų; American Sheet and Tin Co., kur dirba 7000 darbinin- 
kų; Portlant Cement Co., kuri išdirba 27.000 bačkų cemento į dienų; Šriubau- 
nė (Nut & Bolt Works) kur dirba 1000 darbininkų vyrų ir moterų; Kokso, 
gazo ir smalos išdirbystė gamina 5000 tonų 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 milžiniškų dirbtuvių miestų su 35.000 
gyventojų.

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

Mes turime
didelius plotus žemės, ku
rias parduosime pigiai ir 
ant lengvų išmokėjimų su 
mažu įmokėjimu. Nelau
kite ilgai, bet tuojaus pa
sinaudokite iš progos, nes 
juo greičiau nusipirksi sau
žemės plotų, namų ar lotų, Jos. Skinderis.

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

858 W. 33rd

K. J. FILLIPOVICH
General Agentas

Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. 
Apsaugoja namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Cliicagoj ir 
Gary, ind. už labai žemas kainas, taipogi parsiduoda 
farmas labai pigci. Kolektuoju bilasr visokios notu- 
ros, taipogi prisiunčia kamarninkus del išmieravimo 
lotų ir farmų. Ima visokias provas civilnas ir kri- 
minališkas ir priduoda gerinusiems 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.

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

Apsaugojam nuo Ugnies 
Pranešame visiems lietuviams ant Bridgeporto ir apielinkėj 

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

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

koki agentai. Susirgus ar nelaimėje mes palaukiame pakol pasveiksi ir galėsi 
išmokėti. Nelauk ilgiau ir neleisk prabėgti tokiai puikiai progai, bet tuojaus 
važiuok arba rašyk šituo adresu:

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

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

* DR. A. LEONARDAS JUŠKA Ž 
įs Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas *
* 1749 So. Halsted St., Chicago, Illinois. *
~ PRIĖMIMO VALANDOS: . *
s* Nuo 9 ryto iki 11: po piet nuo 3 iki 5 ir 

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

THE FALCON CIGAR FACT.
Po vardu SAKALAS Cigarą Fabrikas

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

4644 So. Marshfield Av, 
Chicago, Ill.

Tel. Yards 175

**************************
* Telefonas Yards 1532 įI DR. J. KŪLIS *
* Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
* 3255 So. Halsted St., Chicago, Illinois. *

PRIĖMIMO VALANDOS: • Ž
Nuo 9 ryto iki 12; 6 iki 9 vakare.

Ncdel. nuo 9 iki 12 po piet; nuo 6 iki 8 vak. 
**************************

Skaityk, Mislyk, Daryk
Sergančios Moterys 

Ar turi sakius jausmus? 
skauda galvą? Ar esi 
vuotas? Ar tavo namų 
bas gretiai tavę pailssina? 
sukasi tavo galva? Ar darosi-

Nervuoti Vyrai
Ar jautiesi silpnas? Ar greit 
pailsti? Ar tavo pomictis ma
žinusi? Ar turi silpnus ar skau
dančius pečius? Ar nustoji ener
gijos ir garbgodystę?
Ar jautiesi pailsusi nuo ryto? 
tamsu akyse? Ar slenka karštis 
šaus žemyn? Ar tavo širdis dreba? Ar skauda galvą? 
pailsusiu ir ar negali miegoti naktimis? 
Ar sergi kokioms chroniškomis f 
mu, škorfuliu, votimis, niežais, iokc^vjuiu, . 
kimu, inkstų ir pūslės negerumas arba bile kokioms ligoms.

Ar 
ner- 
dar-

GEORGE HAZARD
. PLUMBERIS" y '

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

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

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

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

Ar 
ant tavo pečių pradedant nuo vir- 

Ar jautiesi 
" " ? Ar esi liūdnas?

ligomis kaip tai: kraujo užnuodiji- 
ištekėjmu, raudonąja gysla, patru- 

____ , _____ T - r____  ■ Jaigu- 
sergi toms arba kokioms kitoms ligoms, ateik j The Hot Springs 
Medical Institute, o gausi X-Ray egzaminavimų . visiškai dykai. 
Musų išsireiškimas: jaigii 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 raus, 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, Ill. 
TEL. RANDOLPH 5541 Ofiso vai. 9 ryto iki 9 vak. kasdien, Ned. 9 ryto iki 4 vak.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORT©

Jonas Budrikas
Savininkas

3252-54 So. Morgan St. Chicago. Ill._________ i_______
Užlaiko krautuvę vj’rišktj apredalų, skrybėlių, čeverykų ir 

batų, dėl 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 5Jc tavoro dykai.

Kalėdų dovana, kuri turi vertę per visą metą
Aprūpinki t savo namą su

Elektros Šviesa
THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. sutei

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

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

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

General Contract Agent
General Offices, (Peoples Gas Bldg) 

122 So. Michigan Blvd.
_( Randolph 3341
Phones: į Autom 64612

Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektrikų del 
šviesos ir pajiegos. _

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

COLLINSVILLE, ILLINOIS.
' Pas mane visados rasite geriausius 
gėrymus ir cigarus. Užlaikau viso
kiu vietinių ir importuotų cigarų ir 
gėrymų. Nuteikiu kiekvienam drau- 

'šką patarnavimą visokiuose reikaluo
se. Jeigu atsilankysi į musų miestų, 
užeik pirmiausia pas mane, o dasiži- 
nosi ko tik uorėsi. Phone Kilnoch 108.

(52-25)

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

CHICAGO, ILL.
SPECIJALISTAS LIGŲ: VYRŲ, 

MOTERŲ, VAIKŲ IR FRU GIM
DYMO.

Gydau privatiškas ligas vyrų ir mo
terų, taipgi skausmą skilvio, inkstų, 
plauučių, l "*dies, reumatizmo, užnuodi- 
jimą kraujo ii ligas akių, ausų, nosies 
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, kvepenti 

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

3301 S. Morgan St., Chicago

Išsiunčiame drabužius ir j kitus miestus.

The American Life
-^Insurance Company of Illinois.

> priežiūra Valstijos rando
< - $100.000.00

sudėta Illinois Valstybes kasoje.
Visoki apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami.

;■ COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG.
72 West Adams St., kampas Clark gat.

NETURI NIEKUR FILIJU.

Mi - 43 
1 W■———

' Telefonas Canal 3263
4 .?>!

Daktaras S. Wissig
Iš SENO KRAJAUS.

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas; ligas vyrų ir mo
terų, kad ir užsisenėjusias. Jei kiti jus neišgydė nueiklf pas jį o jis 
jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėt. ‘ w-.-

Dr. Wissig duos geriausius vaistus iš savo ep^ekog. "A-
Pirma rodą dovanai. \
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryte ir nuo Ąfiki h:3® vakare. Ne

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

Telephone Canal 285
KAZ. KATUTIS

L1ETUVISZKAS GRABORIUS
Persamdo kereczius ant
pagrabų, veselijų ir tt.

710 W. ISth St. Chicago, HL

Garsinkites “Katalike”.

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS, 

r 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, knrie turi daboti lai
ką. Specijališkas pasiulijimas. Mes 
nusiųsime šitą laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. už $5.75 ir expreso kaštus 
del peržiūrėjimo, 
mokėk nei cento, 
ketum $35. 14k.
gelis dovanai prie laikrodėlio.

EXCELSIOR WATCH CO., 
'904 Athenaeum Bldg, __ Chicago, XU.

Jei nepatiks, ne- 
Už jį kitur mo- 

paauksuotas lenciu-

Telephone Yards 1454

WM E. FURLONG
FIRE INSURANCE

3502 So. Halsted Street, Chicago, III.

Dovanas Knyga.
Kiekvienam prisiusime Dovanai pirmą susiu
vą naujo gražaus romano parašytą garsaus fran- 
cūzų raštininko Emile Zola “DARBAS”. 
Iš šito romano daugiau pasimokysi negu iš ke
lių moksliškų knygų. Jame aprašoma tikroji 
meilė, baisioji kova darbininkų su kapitalis
tais, parodomas visas darbininkų skurdas ir 
vargas už darbą, o turčių perteklumas iš tingi
niavimo. Ant galo parodomaaiškiai ir užiman
čiai kaip patys darbininkai gali perkeisti savo 
gyvenimą į rojų, kaip paniekintas ir prakeik
tas darbas lieka šventu. Prisiųsk 3c persiun
timui, o męs prisiusime vieuą sąsiuvą dovanai.

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

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

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

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

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

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ 
atsilankykite į mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kal
bomis. Tam is t a 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 nep.sekmingą gydymą-NEISZCYOO, 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, 
Szlapumo NubegimaL

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą, Szir- 
dies ligos.

Išgydo, kad butum sveikas

Ik

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

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

Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų.

(Ištyrimas Dovanai)
VISISZKO ISZCIJIMO kiekvienas įieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at
sakančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kentėjimų. (RODĄ DOVANA!./ Kalbame Lietuviszkai?

D.r.ZINS, 183SS^GHICAG0
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak. Nedalioms nuo 8 ryto iki 4 po p.
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Draugysčių Reikalai

ir tik

J.

su

2200.

u, ne*

ŽV.
Rašyk tuo jaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Co
520-522 W. South *11 Mahanoy City, Pa.

Wlhnian & SleliM

Išeina kas Pčtnyčia Chicago, Ill.

m.,

sekretorius.

Joe.

yra 
yra

budavojančius alto- 
Dievo ir atiduodan- 
Taipgi gal bus žin- 

pirmutinio žmogaus

pinigus statymui ir 
Partraukia pinigus 
Parsamdo bankines 
apsaugotas nuo ug- 
$3.00 metams. Per-

2200.
Kasier.

“SAULE

Reikalauja prie išdirbimo varsto
tų (bench) ir mašinų gerų molderjų, 
taippat ašių'dirbėjų. Atsišaukitpas: 
Chicago Malleable Castings Co., West 
Pullman.

Pra-
Tikietai 25c. ------ T7K-----Reikalingi vyrai- ant burdo — te

gul atsišaukia po antrašu: 570 W. 
18th St.

žmogaus ant žemės. Pir- 
lietuviškos scenos aniuo- 
ir šėtonas ore lakios!

Box $1.00.

Malūnininkas ’ ’ 
kuone visiems 

o vienok, no-

kukurūzams, cukri- 
burokams, tabakui ir pieninin-

da-
ši draugija yra

i suteiksim 
Prie tartokų duo- 

nuolatinai užsiėmimą keliems 
o musų kostume-

PRANEŠIMAS, 
godotiniems na
il. Vytauto, Wil-

ADMINISTRACIJA DR-STĖS 
MATEUŠO APAŠTALO.

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

Inžanga 25e. 
Ant šio puikaus va- 

i darbininkus ir 
jaunus ir ma-

■ ■■ TV’-

11
ADMINISTRACIJA LIET. TEATEAL. 
DRAUGI STĖS PO PRIEGLOBA 8V. 

MARTINO.
Petr. Andrejauekas, Pirm., 

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

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

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

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

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

i" 3244 S. Mrgan St.

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

Merginos kviečiamus širdingai atsi
lankyti, nes šitiems jų metams galės 
išsirinkti sau kurį panorės vaikiną, a 
vaikinai kviečiami dėlto, kad be var-1 
go galės gauti merginą. Kiekvienas 
galės smagiai pasilinksminti ir pilnai 
bus visukuo užganėdintas. širdin
gai kviečia KOMITETAS.

Reikalauja' p 
■prie-.,keksų ir 
kalbėti anglišk 
sišaukitė: 3252 
ęago,- III..

ko . } kepyklą, 
lepūno. Turi., 
ūkiškai.- ' At- 
Isted St., Ghi-

KUR PIRKTI FARMAS?

TEMYKITE 
LIETU VIAI!

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

4527 Marshfield Ave. 
Mot. Randis Pagelbininkas, 

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

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

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.
ADMINISTRACIJA D. L. K. VY

TAUTO POLITIŠKO KLIUBO. 
VILKE-BARRE, PA.

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

J. Ažis, Pagelbininkas, 
130 Stauton St.

\ K. Kučinskas, Fin. Rašt.,
< 141 Park Ave.

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

į 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. ZacliareviCo, Prez., 
917 — 33rd St.

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

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

Kun. M. Kraučuuas, Kapclonas, 
32nd Pl. and Auburn Av?.

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

Juazapas Zalandauckas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

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

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

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

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

ADMINT3TRACIJA L. L. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

78 Oxford St.
Juozas Adoucinas, 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 ACU A. 

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.

cvntanas Mazelauskis, Pagebininkas,
3244 S. Morgan St.

Nikodimas Overlingas, Rašt. Prot-
3245 S. Morgan 8t.

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

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

ĖV. MYKOLO D.E-SXES WILKES- 
BARRE. PA. ADMINISTRACIJA.

Silvestras x-iiecaas, Prezidentas, 
462 E. South St.

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

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

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

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

Juozas šnipas, Kasierius, 
386 New Grove St

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ĖV. JURGIO KAREIVIO K. 

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

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

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

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

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

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

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

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
843 — 33rd St.

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

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
„ 840 — 33rd PI.

VYRIAUSYBĖ GVARDIJOS DIDŽ. 
p. KUNG. VZTAUTO, Ima DIVIZIJA 
RAITELIŲ ANT TOWN OP LAKE.

J. Klimas, Pirmsėdis, 
1853 W. 45 St.

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

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

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

K.Trakšelis, Gvardijos Jenerolas, 
1852 W. 45 St.

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

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

J. Ridikas, Kasierius, 
3200 Illinois Ct.

įr K. Chmieliauskas, Raštininkas, 
3231 Auburn Ave.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO R. ir K. 

Kaz. Naugžemis, Pirmsedis, 
3202 Auburn Ave. 

Gurinskas, Pagelbinink:...-. 
3347 Auburn Ave.

Mateliunas, Prot. Raštin., 
So. 49 Ave., Cicero III.

■9

Ign.
1424
J. S. I’alyanskas, Fiii. I.'ašt::

£325 S. Morgan St.
Vine. Stankus. Iždininkių,

2934 — 29 Et.

TAUPYKI! PINIGUS!
“ Keistute ” Paskolijimo ir Būdavo- 

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

verge Gegužio 9-tą, 1912 m. Susirin
kimai atsibuna kas Ketvergas 8-tų 
vak 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% metų 
ir kiekviena akcija atneša $100.00

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

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

"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 Place. ~ 
džia 7:30 vai. vakare. ' 
ir aukščiau.

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

(16—17)

Reikalinga į' fjj^riį Įnirai suprantan
ti darbą mergina lietuvė. Gerai mer
ginai nuolatinė vieta dr gera užmo
kestis. Atsišaukite;’Jį. Oppenheimer 
& Co. 47t£ St,, and Ashland Avė., 
Chicago, Ill. -f h%. į

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

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

34 Serija prasidėjo Utarninke, Ge
gužio 7-tą dieną. 1912 m. Susirinki
mai atsibuna kas Utarninkas 8tą vai. 
vakare Dom. šemaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po ke
letą akcijų ,ir mokant po kelius cen
tus arba dolerius į savaitę, galima 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožna akcija užsibaigia už 614 metų 
ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti.

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

Skoliname pinigus ant lengvų

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

seredos vakare 1 d. Gegužio 191.2 m. 
puikias prakalbas, deklemaeijas ir 
juokėsį "Stepuko Dekoraciją”, atsi
bus M. Mieldažio svetainėje po Nb. 
2242-44 W. 23rd Place. Svetainė atsi
darys 6 vai. vakare, 
ir 35c. asmeniui, 
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-stė D. L. K. Keistučio stengsis tą 
vakarą atlikti kuopuikiausiai, kad 
svečius užganėdinti. Pelnas nuo vaka
ro skiriamas ant viešojo knygyno. Su 
godone. KOMITETAS.

Paieškau savo moteries, Emilijos 
žliubienės, paeinančios iš Kvedainių 
par., Kalničių sod., Kauno gub., pirm 
dviejų savaičių gyveno Granville, Ill. 
Dabar-gi pabėgo su Ant. Buku ir nu
važiavo į St. Joe, Md.

Moteris yra vidutinio, ūgio, tvirta, 
geltonais plaukai, raudonais veidais, 
biskuti kreivomis akimis. Vyras augš- 
tas ir tvirtas, tamsiais plaukais ir 
šviespilkomis akimis.

Jaigu kas nors sutiktų tokį vyrą 
ir moterį, malonėkite duoti man žinią 
pagal šitokį antrašą;

Dominikas žliubinas, 
Box 581, Granville, III.

(17-18)

Tiktai lietuviškoj sodoj, Hawkinso 
apygardoj, Wisconsin® valstijos, kur 
iš visų šalių lietuviai ant f arpų pri-i 
būva! Apygardės ten sveikos, oras 
puikus, žemė derlinga (ir lygi) ir vi<‘ 
sados gausiai dera .tie' patįs javai/ 
daržovės ir vaisiai, kaip Lietuvoj. Van- ; 
duo grynas ir visados užtektinai. Mus 
žemė guli prie gerų kėlių netoli miesto 
su gera turgaviete ir gelžkelio stočia, 
bažnyčia ir 8 kliasų mokslainč. Ja
vams, dobilams, 
niems 
kystei niekur geresnės žemės nerasite! 
Žemės kainos (čienios) žemos, 
mažo įmokėjimo reikalaujama, ir iš
mokėjimui likusios sumos 
jums ilgą laiką. " 
dame i__1’
šimtams žmonių, 
riams visuomet suteikiam pirmenybę.

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

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

Jūsų Namuose

fetal Wine &UV»“

visados turėtų 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

GATAVAS PINIGAS

Paieškau savo dėdės Juozapo Pra- 
bišo, paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Kvcdainos par., Sauslaukio sėd. 
Trįs mėnesiai atgal gyveno North 
Side, 1518 Wood St. Turiu svarbų 
reikalą. Jis pats tegul atsišaukia ar 
kas kitas apie jį praneša šitokiu ant
rašu:

Juozas Skurdelis, 
4450 Hermitage Av., Chicago, BĮ.

(17—19)

iš- 
lygų del pirkimo arba budavojimo Na
rių ant yrmo morgičiaus (Martgage) 
su peržiūrėjimu visų popierų.

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

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

Mykolas J. Tananevicze, 
670 W. 18 St.

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 
sieks $3.000.00. 
12 metų senumo.

Susirinkimai atsibūva pirmą 
dėldienį- po 15-tos kiekvieno mėnesio, 
bažnytinėj svetainėj Apvaizdos 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.

Paieškau savo draugų Antano Dilio 
ir Romualda Gužo abu paeina iš 
Kauno gub., Ežerėnų pav., Zobiškio 
parap. Labai malouečiau, kad jie pa
tįs atsišauktų, ar kiti, kurie juos žino, 
praneštų ant šio antrašo:

Antanas Kukurenas,
616 Indian Ave., Laporte, Ind.

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.

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

Industrial Savings Bank
2007 Blue Island Ave.

22 m. biznije. Atdara subat vak. 5 iki 8 vak. Safety Deposit Vaults S3 me

Su godone,
J. P. Ewaldas, Prezidentas, 

3236 S. Morgan St., 
A. Pečiukaitis, Prot. Rašt., 

1533 So. 50. Av.,
(16—17) Cicero, Dlinois.

Paieškau savo švogerį Juozapą Ba- 
kuče, paeina iš Kauno gub.., Raseinių 
pav., Girkalnės parap., Grenzų so- 
žiaus. 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, 
317 Lake Ave., Kenosba, Wis».

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted st, Chicago.

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

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

DU-KART NEDELINIS LAIKBASTIS

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

Svarbu Nariams dr-jos Šv. 
Stanislovo, V. ir K.

Iš nesusipratimo dr-jos 
Komiteto rengiamas balius 
ant 8 Balandžio likosi atidė
tas ant neaprubežiuoto lai
ko. Priežastis atlaikų šv. 
Kryžiaus parapijos toi pa- 
čiczj dieno. v Su godone,

Draugijos Šv. Stanislovo 
Administracija.

DRSTĖ MOT. VALANčAUSKO Ž. V.
Rengia Puikų Teatrą ir Balių. Te

atras bus loštas iš gyvenimo Mot. 
Valančausko, nedėlioję, Gegužio 5 d. 
1912 m., šv. Jurgio^., parapijos . svetai
nėje, prie 32-ro Place ir Auburn Av, 
Sale atsidarys 7 vai. Teatras prasi
dės 7:30 vai. va. Inžanga ypatai 
25e. ir augščiau.

širdingai užkviečia visus lietuvius ir 
lietuvaites kuoskaitlingiausiai atsilan
kyti ant Teatro ir Baliaus, kur kiek
vienas galės linksmai laiką praleisti 
ir smagiai prie puikios muzikos pasi
šokti. Su pagarba

(17—18) KOMITETAS.

Paieškau Jono Norkaus apie 30 me
tų amžiaus, sakė jog paeina iš Kau
no rėdybos, Viekšnią 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 namiškų^ i^ebuvo/ Jonas 
Norkus paširlhkShmas sau~ jpatinkar 
mus daiktus iškeliavo nuo manęs, pa
darydamas man nuostolio apie $100.00. 
Todėl pranešu visiėihs savo tautie
čiams, kad apsisaukotunĮęt 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)

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 
į visas svieto dalis.

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

l&lna kas utamlnkas ir petngfla, ■ g
---- -------------- PRENUMERATA KAŠTUOJA:

AMERIKOJ [”eSe^al2s?2sEpušei matų Ipl.zo
EUROPOJ TRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli .u ± Vd jQj -f §ij.otįjoj 15 § Prusnose 15 m

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

of Lake turės bertaininį savo susi
rinkimą nedalioj 28 d. balandžio 1912 
m., 1 vai. po pietų svetainėje 
Kryžiaus parapijos ant 46-tos ir 
Wood gatvių. Kiekvienas narys 
valo atsilankyti šian susirinkiman, 
turime daug svarbių reikalų ant 
svarstymo. Už neatsilankymą 
bertaininio susirinkimo kiekvienas 
rys bus nubaustas sulyg Konstitucijos. 
Su godone,

J. J. Polekas, sekretorius, 
4559 So. Hermitage Ave.

šv. 
So. 

pri- 
nes 
ap- 
ant 
na-

TEATRAS! TEATRAS!
KAINAS. Byron’o 3-jų aktų, 4-rių 

paveikslų Misterija iš dr. V. Kudir
kos raštų bus perstatyta Brooklyne 
ant scenos, 4-tą dienų Gegužio (May), 
1912 m., MeCaddin Memorial Hall, 
Berry St,, tarp 2-ros ir 3-čios, Brook- 

Pradžla ant 8-tos vai. 
Kas nori pamatyti pradžių 

pirmutinių iš Rojaus išvytų 
ant žemės gyvenimo. Atei-

lyn, N. Y. 
vakare, 
svieto 
žmonių 
kit!

Kam 
išgirstii

TĖMYKIT NARIAI!
Gvardijos Didžio Lietuvos Kuni

gaikščio Vytauto ant Town of Lake.
Atsibus bertaininis susirinkimas ne

dėlioję 28 d. balandžio 1912 m. sve
tainėje Šv. Kryžiaus parapnjos. To
dėl užkviečiami visi nariai pribūti 
susirinkman, nes ant apsvarstymo tu
rim daug svarbių reikalų.

P. S. Pranešame Gvardijos D. L. 
K. Vytauto nariams, kad 1 d. ba
landžio š. m. mirė viršminėtos Gvar
dijos narys Domininkas Možeikis, to
dėl ant ateinančio susirinkimo kiek
vienas turite užsimokėti pomirtinę. 
Su pagarba,

B. J. Kepeša — prot. raštin., 
4644 So. Paulina St.

gi nėra žingeidu pamatyti ir 
_ šėtono-liuciperiaus gundimas 

pirmutinio žmogaus prieš Dievo va
lią? Kas nenorės pamatyti šėtono 
galybę, kaip Kainą neša per dausas 
į pragarą ir jam rodančias baiseny
bes? Ar nežingeidu bus pamatyti 
Abelio ir Kaino 
rius, maldas prie 
čias Jam aukas? 
geidu pamatyti 
prasižengimą, užmušimą Abelio Kai
nu delei pavydumo už pirmystę ir Die
vo bausmę, per aniuolą atneštą žen
klą Kainui ant kaktos, kaip žymę 
prasižengimo 
mą sykį ant 
las, Kainas 
Inžangaė 25, 50 ir 76c.
širdingai visus užkviečia L. S. S. 19 
kuopos KOMITETAS.

P. S. Ateinančiam sezone bus su
lošta 5 aktų drama "Marija Magda- 
lietė ’ ’.

Paieškau savo švogerį Vincentą Sa
snauską, paeinantį iš Suvalkų gub., 
Marijampolės pav., Gudelių gm., kai
mo Dembovos Budos. Pirmiau gy
veno Scotland, mieste Shotts, potam 
išvažiavo ant garlaivio už darbininką. 
Bus jau 7 ar 8 metai nuo to laiko 
ir aš apie jį nieko nežinau kame gy
vena. Turiu į jį labai svarbų reikalą. 
Prašau jo ir kitų kurie apie jį žinot 
pranešti man šiuo adresu:

Joe Ambrasas, 
630 Island Ave., Rockford, Hl.

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

Moka $3.Uu nuo šimto už padėtus pi
nigus. Skolina 
pirkimui namų, 
iš kitų bankų, 
skryneles (boxes) 
nies ir vagių po 
ka ir parduoda lotus ir namus. Par
duoda šipkortes ant visų linijų. Siun
čia pinigus į visas dalis svieto. No- 
ttrijalnam skyriuje padirba visokias 
rejentališkas ir legiliškas 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.

TĖMYKIT NARIAI!
Dr-stė šv. Mateušo Ap. laikys savo 

bertaininį susirinkimą nedėlioj 28 d. 
Balandžio 191’2 m., svetainėje Šv. 
Jurgio liet, parapijos ant 32 PI. ir 
Auburn Ave. Kiekvienas narys pri
valo pribūti, nes yra- daug svarbių 
reikalų ant apsvarstymo ir priegtam, 
sulyg Dr-stės nutarimo, kiekvienas 
narys privalo paimti tikietą ant ,iš- 
laimėjimo auksinio laikrodėlio, 
kietai randasi pas minėtos 
kasierių 
St. Už 
rinkiman

Pet.
Nik.

pas
K. P. Sirus, 918 
neatsilankymų 
25c. bausmės. 
Andriejauskiš 
Overlingas — 

3245 So. Morgan St.

Ti-
Dr-stes

■ 33-rd 
minetan susi- 
Su pagarba, 

— prez., 
sekr.,

GEGUŽINIS BALIUS!
Parengtas rūpesčiu Dr-stės D. L. 

K. Vytauto subatoj 4 d. Gegužio 1912 
m., Freiheit Turner Hall, 3417-21 So. 
Halsted St. Pradžia 7:30 vakare. 
Kiekvienas, kuris nori smagiai pa
šokti ir pasiklausyti gražiai griežian
čios muzykės, manome bus užganė
dintas. Nepasigirsiu, kad muzikantai 
bus iš kokio ten Paryžiaus, ar Var- 
šavos, bet tiesiok sakau geriausi mu
zikantai iš Chicagos. Todėl visus 
širdingai užkviečiame atsilankyti ant 
mus parengto vakarėlio. Inžanga vy
rams 25c., o merginoms 15c.

(17—18) KOMITETAS.

Šiuomi pranešu 
riams Kliubo D. L. 
kės Barre, Pa., jog savo susirinkimus 
laikysim senosios —!el— 1—*"
Pirmas susirinkimas 
gūžio š. m. 4 vai. po pietų, 
čiami godotini nariai tą 
skaitlingiausiai susirinkti 
gerus draugus prisirašyti, 
paguoda,

K. Kučinskas, fin.

bažnyčios buste, 
atsibus 5 d. Ge- 

Užkvie- 
dienų kuo- 
ir atsivesti 

Su tikra

PAIEŠKOJIMAI
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. '7

GEGUŽĖS PIRŠLYBŲ VAKARĖLIS!
Parengtas Lietuvių Regai Kliubo 

«nbatoi. Gegužio (May) 4, 1912 nį., 
v. Mcidažįo, syo|ąinėj, 2242-2244 W. 
??.-’-4 Place. Pradžia S vai. vakare. 
Tnža-va 25c. Orchestra Frank J.
Ezgdžiunc,

Reikalauja 2 gerai prityrusių dra
bužių pardavikų; puikus darbas del 
atsakančių vyrų; gera užmokestis ir 
darbas nuolatinis. Atsišaukit pas 
Klein Bros., 20th and Halsted Strs., 
Chicago, Ill.

Reikalauja: vyrų ir moterų kaipo 
agentų, kurie prikalbinėtų savo drau
gus ir pažįstamus atvažiuoti į Gary, 
Ind. ir pardavinėtų jiems mus miesto 
lotus statymui namų ant labai leng
vų išmokesčių. Vienas tokis mus 
agentas (lietuvis), kuris pirmiau dir
bo pas Armour & Co., Stock Varduose, 
yra uždirbantis nuo 75 iki 100 dol. į 
savaitę, o vieną moteris, pirmiau dir
bus pas Rothschild & Co. štore, o da
bar kaipo mus agentė uždirba savai
tėje nuo 40 iki 50 dol. Kas nori 
turėt lengvą darbą, o gerai uždirbti, 
tai tuoj atsišaukit ar rašykit šiuo 
adresu:

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

NEW CITY SAVINGS 
BANK

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

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus musų ban
koj duodame čekių knygutę, iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skryneles (boxes) po 
$2.50 metams. Parduoda 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.

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

CHICAGO, ILLINOIS

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normal 2617

PASARGOS SKAITYTOJAMS.
1 Rašant laišką į "Kataliko” re

dakciją visada parašyk aiškiai savo 
vardą, pavardę r adresą.

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

3 Pinigus į "Kataliko” redakciją 
gali siųst registrttotanf laiške, arba 
išpirk "Money Orderį” ir siųsk pra
stam laiške. Išpirkęs "Money Orderį” 
r.e laikyk pas save,; fik tą didesnę 
mėlyną korčiukę pfrišiųsk į redakciją 
prastam laiške, o” Baltą mažą pasi
laikyk pas save.

4 Siunčiant mažiaus kaip vieną do
lerį, gali prisiųst į>ačtoGmarkėmis, bet 
jeigu siųsi daugiau negu dolerį ar ir 
daugiaus, tai siųsk pini^s per " Money 
Orderį. ’ ’ Siunčiant markes, reikia ne
sušlapinti ir įdėti :ftuosaš, kad nesulip
tų, nes sulipusias ^markes nepriimsime 
už pinigus. ’ J ••

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

6 Korespondencijas talpiname tik
vien prisiųstas nuo skaitytojų,.nuo ne 
skaitytojų jokių korespondencijų ne
talpinsime. - ''įi

Meldžiame godotinų' rašėjų gerai tė- 
myti ant paduotų augščiau pa- 
palengvysite wsų dųrtų^ ;prū>. atsa
kinėjimo laiškų ir jus patys grei
čiaus gausite atsakymą.

“Kataliko" IšlsistuvS.

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

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

3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Pjrka ir parduodu namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes 
po $2,50 metams. Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.

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

IZIDOR NAUSIEDAS
917 West 33rd st., Chicago.

Priima bankon pin gus ir moka 
3%. Skoliną 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 nto 8 ryto iki 
6 vakaro.

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

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

OFISO VALANDOS: Pąnedėliąs, 
sereroms, ketvergais ir subatdms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

“LIETUVA”!
Laikraštis, ’‘Lietuva”, 8 poslapių, didelio 

formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tal
pina raštus geriausių raštininkų ir visuomet pil
nas naujausių ir tikriausių žinių iŠ Lietuvos, A- 
merikos ir viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie
te miesto Chicagos, kuriame gyveaa apie 60.000 
lietuvių ir turi šimtus visokių pašeBpinių, teatra
liškų, bizniškų ir kitokių draugysčių.

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

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

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

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

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

A. OLSZEWSKI,
. 3252 S>9. Halsted St., Chicago, III,

KAŠYK taajaas, o gausi vieną "Lietuvos" aaaserj ant pažiūros dykai.
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KAEAUKAS

VIETINES ŽINIOS. &
Nerangus apgynėjas.

Geriausiai išeina tokiam, 
kuris nesiraaišo visai į mo
terių barnius. •

Jacob Conley, gyvenantis 
ties. Townsend gatve, ligšiol 
laikėsi kitokios nuomonės, 
bet .po vakarykščio atsitiki
mo,... bęąbejonės pripažįs, 
kad tą jo nuomonę kibą ko
kis kvailas išgalvojęs.

Conley’o pati vakar ryte 
susiginčijo su Nora Thorn
ton, ties. Franklin ir Huron 
gatve.

Sugrįžus Conley’ui namo, 
pati jam apsakė visą atsiti
kimą. Pasakojo beveik pro 
ašaras. Vyrui pagailo pa
čios.

— Palauk, aš jai parody
siu — .atsiliepė Conley. — 
Aš pats ją aplankysiu ir 
pertikrįsiu, kad ji turi klai
dą, o tavo pusėje visa tei
sybė.

— Visuomet žinojau, kad 
tu stosi mano apgynimai!— 
tęsė toliau pati — taigi tu 
jos visai nesigailėk, kadan
gi ji manęs taippat nesigai
lėjo. Ir prišnekėk jai tiek, 
idant ji ant visados nusto
tų savo liežiuviu mane maz
goti.

■— Gali manimi pasitikėti 
-— šnekėjo vyras. — Tai, ką 
ji iš manęs išgirs, dar jai, 
regis, niekas ir nepasakė.

Suraminta viltimi, kad 
dabar savo priešininkei 
bus puikiai atkeršyta, p-ni 
Conley padavė savo vyrui 
mantelį nuo lietaus ir skry
bėlę, o tasai pasitaisęs plau
kus išėjo iš namų kaip kok
sai kareivis, idant “nubau- 
džius Thornton’ienę už jo 
pačios garbės plėšimą.

Thornton ’ienė kuoramiau- 
siai sėdėjo savo kambaryj, 
kuomet staiga į duris kas 
toksai subeldė.

— O kas ten? — pa
klausė.

— Aš, Conley! — išgir
do atsakymą.

— Tatai atidarė duris ir 
įsileido jį virtuvėn.

— Atėjau su tamsta pa
sikalbėti kas link rytmeti
nių ginčų tamstos su mano 
pačia — pradėjo Conley.

— O tamstą kas apeina? 
— paklausė aštriai šeimi
ninke.

— Aš esu vyras ir nelei
siu, kad mano pačią kas 
niekintų — prirodinėjo Con
ley.

— Ką? — Tu esi toks pat 
kaipir tavo pati! sušuko 
Thornton’ienė ir, rodyda
ma jam duris, pridūrė: — 
Laukan iš mano namų, tuo- 
jaus!

— Ne, aš neisiu, kol su 
tamsta nepasikalbėsiu — 
laikėsi savo pačios apgynė
jas.

— Tu man neisi?! Aš 
tau tuojau parodysiu! — su
riko šeimininke ir, kol Con
ley suspėjo patėmyti, 
Thornton’ienė nutvėrė dide
lį peilį ir puolėsi ant sve
čio.

Conley išpradžių norėjo 
priešinties, bet ką tu žmo
gus padarysi su inirtusią 
moteriške. Ji peiliu jam 
sužeidė rankas, o paskui 
įsikibus nugaron išmetė jį 
į prieangį, o iš ten ant tre
pu. Conley kaip skudurių 
maišas nusirito trepais net 
ant gatvės.

P-ni Thornton tuo pasi- 
kakinus sugrįžo vidun, o 
Conley, nelaimingas pačios 
apgynėjas, pasikėlė nuo že
mės, pasitaisė suveltas dra

panas ir kuogreičiausiai nu
dūmė namo.

-—O ką, ar tu jai sočiai pri
šnekėjai? — pasveikino jį 
pati jam pasirodžius ant 
slenksčio.

— Eik tu pati su ja bar
ties, o manęs daugiau ne~ 
siuntinėk pas tokią pasiutu
sią bobą. Žiūrėk, ką ji man 
padarė — čia parodė pačiai 
supiaustytas rankas — bet 
to dar ne gana; mane tra
pais nuvertė ir ko tik ne
nusisukau sprando — pa
sakojo įnirtęs vyras,

—- Aš visuomet sakiau ir 
sakysiu, kad tu esi neran- 
gėlis — apreiškė jam pati. 
— Man kas tokio panašaus 
nekuomet neatsitiktų. Ot, 
esi nerangus ir viskas!

Po tokiam priėmimui ir 
padėkojimui už savo pasi
šventimą, Conley tik piktai 
sumurmėjo ir nusispiovė 
ant aslos.

Ant rytojaus nuėjo poli
cijos nuovadon išimti 
Thornton’ienei varantą.

Kas iš to išeis, nežinia.

Garlaivių stovis ant aplin
kinių ežerų.

Baisi nelaimė Atlantiko 
okeane pažadino dabar iš 
saldaus miego daugumą val
dininkų. Pereitoj savai
tėj visi jie griebėsi apžiuri
nėti garlaivius, plaukiojan
čius vasaros metu ant vie
tinių ežerų.

Valdiški inspektoriai 
greitai pranešė, kad daugu
mas čionykščių garlaivių 
nėra ganėtinai aprūpinti 
pagalbinėmis valtimis, ne
kalbant jau apie tokius lai
vus,. kuriais važinėja po 
4.000 žmonių.

Taip pa v. garlands 
“Theodore Roosevelt”, vie
nas geriausių laivų ant eže
ro Michigan, talpinantis ar
ti 3.500 keliauninkų, pagel- 
binių valčių teturįs tik del 
199 žmonių.

Laivas “Puritan”, skiria
mas 480 žmonėms, turįs val
čių tik 194 žmonėms.

“Alabama” turįs daugiau 
valčių nei reikalaujama.

Kiti laivai irgi su mažu 
valčių skaitliumi.

Norima tuos laivus su
tvarkyti.

Politikieriai pešasi.
Pereitą sykį buvom pra

nešę kaip Cook pavieto de
mokratai, pasidaliję į dvi 
dali, savo konvencijoje su
kėlė negirdėtus skandalus. 
Dabar to viso epilogas pa
sibaigs teismuose. Teisė
jas McKinley, kuris išdavė 
teismo uždraudimą prieš 
vieną demokratų dalį nesi
kišti pavieto konvencijon? 
traukia atsakomybėn teisė
ją Owens, kuris jo uždrau
dimą sulaužė, ty. teismo iš
tarmę paniekino. Be tei
sėjo Owenso dar patraukia
ma atsakomybėn už salės 
durų suskaldymą šerifą 
Zimmerą ir komisorių Čar- 
neckį. Jiems visiems pri
sakyta pribūti augštesnian 
teisman prieš McKinley 29 
d. šio mėnesio. Gi teisėjas 
Owens patraukia atsakomy
bėn vėl teisėją McKinley ir 
jo visus šalininkus. Vieni 
kitus žada aštriai nubausti.

Tik vieni juokai daroma 
iš Amerikos įstatymų.

Kalėjiman.
Teisėjas Goodnow andai 

į pataisymo namus 9 mėne
siams pasmerkė nekokią 
Mary Balondis, kuri buvus

kaltinama, už vaikų papik
tinimą savo nemoraliais 
apsiėjimais.

Norėjo pasprusti iš kalė
jimo.

Pereito j savaitėj iš vieti
nio pavieto kalėjimo norė
jo pasprusti trįš kaliniai. 
Jie ten buvo uždaryti už 
įvairius plėšimus ir greitai 
juos norėta išgabenti į Jo- 
lieto kalėjimą. ;

Dr. Irvin Sisniger, ?Jav
ines Hagan ir Franch 
Thompson —- rasta kaltais 
apiplėšime ir jie taigi iš ka
lėjimo norėjo pabėgti.

Vieną dieną vakare kokis 
tai žmogus dr. Sisnigėriui 
atnešęs kalėjiman pakelį. 
Ant laimės tasai pakelis pa
kliuvo užveizdo rankosna. 
Pake] y j buvo primuštas re
volveris, grąžtai ir kitokie 
įrankiai, žodžiu sakant-vis
kas, su kuo butų ga
lima lengvu bu.du apleisti 
kalėjimą. >

Ant rytojaus, kaip matai, 
visi trįs, nieko nelaukus, iš
gabenta į valstijos kalėji
mą, iš kur išsigauti nėra 
taip labai, lengva.

Lietuvių Darbininkų 
Draugija.

Vakarinėj miesto Chica
go dalyj, kaip žinoma, gy
vena daug lietuvių. Lietu
viai darbininkai daugiau
siai dirba kraučių šapose, 
bet yra čia ir lietuvių aihat- 
ninkų ir vertelgų. Daugu
mas lietuvių užlaiko įvai
rias krautuves ir karčemas. 
Yra daug lietuvių draugijų, 
kaip tai tautiškų, taip ir 
katalikiškų. Turi jie savo 
parapiją vardu šv. Mykolo 
Ark. Yra ir moterių drau
gija. Ir visos draugijos, 
taippat visi lietuviai pavie
niai labai sutikime gyvena 
ir bendrai darbuojasi savo 
labui. Prakilnesni lietu
viai čionai nesenai sutvėrė 
draugiją vardu “Lietuvių 
Darbininkų Dr-ja Ameriko
je”. Į tą draugiją praver
tėtų visiems lietuviams dar
bininkams atkreipti dbmą, 
kadangi ši draugija visiems 
labai prieinama ir paremta 
ant naudingų išlygų. Joje 
randasi sekanti 4 skyriai. 
Jei narys mokės mėnesyje 
25c., gaus ligoje pašalpos 
$5.00 savaitėje; jei mokės 
50c. mėnesinės, gaus ligoje 
$10.00 savaitėje; jei mokės 
75c., gaus $15.00; jei mokės 
$1.00 — gaus pašalpos 
$20.00 savaitėje. Apart to 
kiekvienam nariui skyriumi 
reikia kas metai mokėti po 
$2.00, iš kurių tai mokesčių 
kiekvienam nariui išmoka
ma pomirtinė sumoje $200. 
Po 20 metų prigulėjimo į 
šią draugiją, nereikia įmo
kėti tij $2.00, Kitokių mo
kesčių, apart viršuj pami
nėtų, draugi j on mokėti ne
reikia. Šiton draugi j on gali 
prisirašyti kiekvienas lietu
vis darbininkas nuo 16 lig 
40 metų amžiaus. Žinoma, 
turi but sveikas, Susirin
kimai atsįbuna kiekvieno 
mėnesio pirmą nedėldienį 
šv. Mykolo Ark. parapiji
nėj salėj, 1644 Vabansia av.

K. J. Milauskas.

“Aušros” prelekcija.
28 balandžio, 3 vai. po 

pietų, “Aušros” svetainė
je, 3149 So. Halsted st., K. 
Kasputis skaitys prelekci- 
ją temoj: “Kova žmogaus 
su gamtos pajėgomis, pas
kutinių laikų apsireiškimas 
(Nugrimzdimas didžiausio 
laivo “Titanic”).

3 gegužio 8 vai. vakare 
“Aušros” svetainėje, 3149 
S. Halsted st., bus “ Auš
ros” draugijoj 1-mos kuo
pos susirinkimas. Svar
biausi tarimai: a) skyrimas 
paskolų moksleiviams, b) 
knygų krautuvė prie “Auš
ros” skaitybos.

Kuopos Valdyba.

Pereitą siibatą apsivedė 
Eronimas Mockus su Ona 
Rakauskaite. Velytina kuo- 
geriausios kloties.

Balandžio 21 dieną Da
vis Square salėje, ant Town 
of Lake, sakė paskaitą stu
dentas A. Petraitis temoje 
“Gyvenimas”. Paskaita 
iliustruota 70 paveikslais. 
P-nas Petraitis nurodinėjo, 
kad žmogus^ tik tada gyve
na, kada yra sveikas ir už
ganėdintas; C būti gi svei
kam reikalinga tyras oras, 
saulės šviesa ir švarus, sau
si namai, bet kad viskas tas 
turėjus žmogui, gyvenan
čiam dideliame mieste, rei
kią turėti gerą miesto val
dybą. Į paskaitas atsilan
kė apie 160 žmonių.

Mokykloje.
Mokytojas: — Išaiškinau 

jums surinktinių daiktval
džių reikšmę. Taigi jei pa
matysite daug krūvoje au
gančių medžių, bus miškas; 
jei pamatysite būrį avių, 
bus kaimenė. Žiopliaucke, 
pasakyk man tos rųšies pa
vyzdį.

Mokinys: — Jei pamaty
siu daugybę butelių, tai be 
abejonės bus saliunas.

'Sipkortes ir Pinigu Siuntimas*

Tai labai retas atsitiki
mas, kad žymus bažnyčios 
pralotas sudėtų raštu dė- 
konę ir pagarbą fabrikantui 
už išdirbimą kokio nors 
daikto. Visų gerbiamas 
kun. Jonas Marek, metro- 
politaniško kapitoliaus šv. 
Vito ,Pragoję, Čekuose, lei
do mums, apgarsinti sekantį 
laišką: “Mėginau Trinerio 
Amerikoniško Kartaus Vy
no Elixiro ir turiu pripa
žinti, kad puikiai gydo skil
vio ligas. Priimkite mano 
širdingiausią padėkonę ir 
velijimus savo visai bran
giai šeimynai toj naujoj to
limoj man šalyj. Su pagar
ba Jonas, D. D. kanonikas 
pas šv. Vitą, Pragoję”. Yra 
tai prirodyta faktu, kad vi-, 
rinimo organų ligose gali
ma lengvai pasitikėti tam 
budui, vadinamam Trinerio 
Amerikoniško Kartaus Vy- 
no Elixiras. Jis yra padirb
tas iš tyro raudono vyno, 
kuris pats savimi gydo 
skilvį, ir iš i parinktinių me- 
diškų žolių; ypačiai karčių
jų tonikų. Vartokite tą 
būdą nuo įvairių nedagalė- 
jimų, netekus apetito, silp
numo, užkietėjimo, galvos 
sopėjimo, sopulių ir mėšlun
gio, nerviškumo, neuralgijos 
ir reumatizmo. Aptiekose. 
Ser. No. 346 Pure Food 
Law. Jos Triner, Pharma
ceutical Labaratory, 1333- 
1339 So. Ashland avė., Chi-. 
cago, Dl. ,

Dabartines šipkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti Europon 
yra sekančios:

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

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

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

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

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. 
Cunard Line iš Hamburgo per New York eina 7 dienas 
White Star Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 
American Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas

Tarp 
Bremen 
Hamburg 
Antverpen 
Rotterdam

Eydkunų.
$5.25
$5.00
$7.10
$7.05

RUBLIU KAINOS

Prie kiekvieno siuntinio reik pridėti 25 centus ant pacto kaštu.

Rublių $ c Rublių 9 c Rublių $ c Rublių S c
1 -52j^ 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
H 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
i? 8.93 45 23.63 73 38.33 150 78.38
18 9.45 46 24.15 74 38.85 200 '104.50
19 9.98 47 24.68 75 39.38 300 156.75
20 10.50 48 25.20 76 39.90 400 209.00
21 11.03 49 25.73 77 40.43 500 260.00
22 11.55 50 26.25 78 40.95 600 312.00
23 12.08 51 26.78 79 41.48 700 364.00
24 12.60 52 27.30 80 42.00 800 416.00
25 13.13 53 27.83 81 42.53 900 468.00
26 13.65 54 28.35 82 43.05 1000 519.50
27 14.18 55 28.88 83 43.58 2000 1039.00
28 14.70 56 29.40 84 44.10 3000 1558.50

O“
Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo Rosijos konsulio, 

taip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per rubežių policijos netrukdomas.
Reikalaujanti šipkorčių į kitus miestus, rašykite mums į kur norite išva

žiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu su vaikais, paduokite mums visų vaikų metus, 
o mes atgal pačta prisiusime jums visų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau 
liniją kokią norėsite, prisiųsti mums pinigus per Money Orderį o mes jūsų 
šipkortes kogreičiausiai išsiųsime.

' Adresuokite mums visada šitaip:

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

40.50 
45.00 
42.50 
40.00 
43.00 
43.00 
45.00 
41.00
43-.00 
41.00 
41.00 
41.00 
41.00
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