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$ Politiškos Žinios. $

NORĖTA BOMBARDUO
TI DARDANELIAI.

Turkijos vyriausybė an
dai valdiškai apskelbė, kad 
27 italų karo laivai norėję 
subombarduoti fortus Kilid 
UI Bahr ir Sedd UI Bahr, 
kurie randasi inplaukiant į 
Dardanelius. Italų karo 
laivynas dvi valandas pa- 
šaudęs apsisuko ir ant to
limos juros išnyko. Nuo 
to šaudymo tik vienas tur
kų kareivis žuvęs.

Tuo tarpu vieno forto 
kanuolėmis žymiai sugadin
ta vienas italų šarvuotis. 
Su tuo pranešimu Turkija 
dar pridūrė, kad italai iš- 
teisybės maną blokuoti Dar
danelius.

Tomis dienomis atidaryta 
Turkijos parlamento nau
jas posėdis. Sosto kalbą 
perskaitė patsai sultanas. 

„Savo kalba jis pajudino 
Tripolyj karo klausimą ir 
tarp kitko sekančiai išsi
reiškė :

“Trokštame.sandaros, bet 
toji sandara privalo remties 
ant išlygos, kad musų augš- 
čiausios teisės Tripolyj bus 
g vara ntuo j amos ”.

Iš to aiškiai matoma, kad 
apie greitą karo pabaigimą 
negali but kalbos.

Italijos laivyno dvi divi
zijos andai pasirodžiusios 
Egėjo archipelage. Pro sa
lą Skiros nuplaukusios į 
žiemius.

Turkija be to visoms vieš
patystėms dar pranešus, 
kad ji visame Dardanelyj 
suleidžius minas ir todėl 
pašaliniems laivams be žino
vų yra pavojinga plaukioti.

Apie Dardanelių sumany
tą blokadą tuoj aus paskly
do žinia po visą pasaulį ir 
prielankios net Italijai 
viešpatystės ant jos ėmė 
rustinties, kadangi karo 
programe išpat pradžių ne
buvo pažymėta, kad italai 
tokius negeistinus dalykus 
pradėsią. Mat, italams už
blokavus Dardanelius, Bal
kanuose gali kilti sumišimai 
ir iš to naujas karas.

Kuomet taip aštriai imta 
ant italų murmėti, Italijos 
vyriausybė valdiškai ap
skelbė, kad karo laivynas 
visai nemanąs Dardanelius 
blokuoti, bet buvus padary
ta tik paprastoji laivyno 
demonstracija. Graži tai 
demonstracija, jei imta ap
šaudyti aplinkinius fortus.

Tuo tarpu Italijoje vaL 
diškai apskelbta, kad Itali
jos armijos būrys užėmęs 
salą Astropaliją, prigulinčią 
Turkijai, ant Egejos jurų. 
Abelnai manoma, kad ita
lai ant tos salos norinti in- 
kurti sau juros uostą, kuris 
busiąs operacijine papėde 
Kitas uostas busiąs padirb
dintas ant vienos salučių 
.tan) Kreta ir Rodos. Ita-

Jams norisi kontroliuoti vi
sas Egejos juras ir tuo bu- 
du sunaikinti visokią turkų 
prekybą ant Viduržeminių 
jurų.

Tripolyj pasimiręs tenai- 
tinės turklį kariuomenės 
garsus vadas, generolas En
ver Bey, jaunaturkis, kuris 
daug atsižymėjęs pašalinant 
nuo sosto sultaną Abdul Ha- 
midą. Jis buvo vienas au
torių Turkijos dabartinės 
konstitucijos.

KRUVINI MAIŠTAI 
MOROKKE.

Morokko mieste Fez, kur 
valdininkauja francuzai, an
dai vietiniai gyventojai, 
maurai, buvo sukėlę prieš 
europėnus ir žydus kruvi
nus maištus. Imta grasinti 
ir pačiam Morokko sultanųi. 
Francuzų tuose maištuose 
nužudyta 68, tan skaitliun 
priskaitoma oficieriai ir ka
reiviai, bet be to dar 9 fran
cuzai tyčia nužudyta. Ke
turi francuzai telegrafistai 
bevielio telegrafo stotyj, sa
koma, prieš minias užpuoli
kų išsilaikę 4 valandas, bet 
ant galo buvę inimti ir nu
žudyti. Jų lavonai sudegin
ta. Žydų į 100 asmenų 
maurai nužudę. Pirmutinio 
nužudyto francuzų oficierio 
galvą maurai, užmovę ant 
lazdos, nešioję miesto gat
vėmis. Francuzai buvo žu
domi ant gatvių ir namuose 
be jokio atsižiūrėjimo. O 
maurų minias kursčiusios 
moterįs, maurės.

Kuomet išžudyta visi ne
pasislėpusieji francuzai, 
maurai puolėsi į žydais ap
gyventą priemiestį. Ka
dangi žydai nesipriešino, 
tad pastarieji žudyta, turtai 
plėšta, namai deginta. Su
degusių namų griuvėsiuose 
paskui surasta 57 žydų la
vonai.

Kilus maištams mieste 
butą visai mažai francuzų 
kariuomenės, kuri buvo pri
versta vientik saugoti kon
sulatus ir europėnais apgy
ventą miesto dalį. Kuomet 
tiems kareiviams pribuvo 
pagalba, tuokart lengviai 
maištininkus apmalšino ir 
mieste invedė tvarką.

Iš to atsitikimo paaiškė
jo, kad Afrikos nuožmios 
tautos bunda ir palengva 
mėgina nuo savęs nusikra
tyti neprašytus Europos 
globėjus išnaudotojus. Ir 
ateis tie laikai, kuomet eu- 
ropėnams pasibaigs ten lė- 
bos dienos.
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' Du francuziški vaikai ir trečias be 

nuskendus jų tėvams su laitų “Titanic”, 
mams New Yorke. ri

s, švedas, visi tris našlaičiai likę, 
abar -jie visi pavesti prieglaudos na-

LIŪDNI SANTYKIAI 
MEKSIKE. '

Iš Galveston, Texas, ra
šoma, kad Meksike' būriai 
plėšikų ir žmogžudžių už- 
puldinėją gyventojus, juos 
žudo, namus degina ir man
tą plėšią. Tarpe tų plėši
kų randasi labai daug--bu-

vusių -Meksiko kareivių. 
Santykiai tiesiog esą pasi- 
biąurėtini. Ir amerikonai 
atsiranda didžiausiame pa
vojuje. Meksiko vyriausy
bė tame dalyke pasirodo be
jėgė ir nežinia kas iš to galį 
išeiti, u •' • ■

Meksiko vakaruose ran
dasi į 1.000 .amerikonų, ku
riems grasia pavojus, juo la
biau, kad neturinti kur iš
bėgti. Ir pietiniame Mek
sike padėjimas baisus. Žo
džiu sakant, Meksikas vir
tęs į varvaliuojantį plėšikų 
ir žmogžudžių lizdą.

Sinaloa valsčiaĮis miestas 
Culiacąn paimta; Zapąto ir 
kuone visai apiplėštas. Gy
ventojai kenčia, didžiausi 
vargą. ■ iC./."'. '

Indijonų Yaqui 
sirandanti karo stovy j. Jų 
būriai taipgi pasirengę ra
miuosius gyventojus žudyti 
ir likusią mantą paglemžti.

Pagaliau prezidentas Ma
dero sudėjęs rankas ir ne
žinąs kas pradėti.'

Manoma, kad Suvienytų
jų Valstijų armijai prisieis 
ton šalin ineiti ir tenaiti- 
nius karštuolius apmalšinti, 
Kitokis išėjimas negalimas.

CHINAI SAVINAS!
TIBETĄ.

Savame laike .<®inuoše 
užgimus revoliuciją^" Tibę* 
tas viešai apsiskėlb® nuo

publika, pa 
sybė nusprė 
Versti prie pa 
tuo tikslu ;į- 
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menę. B 
Lhasa gyvi 
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bunda išjetafgįnio miego ir 
ruošiasi-; b'uoęaavo.. sprąndo 
nusipurtinti .^bgius^rfemiė

rerzę

tau-Z
Chinų : neprigulnS^u ir 
ėmė savitai valdytlės. Da
bar gi Chinams likus reą-

tinėsyJpųjrtijc 
MiroOW 
partijos vade

bus galima išplaukti, juo la
biau, kad straiklaužių gauti 
yra sunku.

Paskiau pranešta, kad 
kompanija White Star Line 
užsakius jau kelis šimtus 
naujų valčių ir, regis, tas 
dalykas straiką paskubįs 
užbaigti.

“Titanic” visus pamoki
no atsargumo.

Vėliau dar pranešta, kad 
kompanija su pečkuriais ne
susitaikius, ir iš “Olympi- 
co” perkėlus visus keliau
ninkus ant kitų laivų.

žinoma, kad valdžiai labai 
sunkiai atsieina rinkti ar
mijai naujokus. Taigi ima
ma įvairių luomų jaunikai
čiai, net buvusieji piktada
riai, by tik turėjus reikalin
gą kareivių skaitlių.

Faktas, kad Anglijos ar
mijoje randasi daug socija- 
listų, valdžiai gimdo naujus 
nesmagumus. Patįs oficie- 
riai pripažįsta, kad nekū- 
riais kareiviais visai negali
ma užsitikėt. Kas veikiasi 
ant sausžemio, tas pat yra 
ir jurcivijoje.

sus agitatorius Farid bei. 
Minėtame susirinkime aš
triai užsipulta ant Anglijos, 
kuri Egipte perdaug ir. visai 
bereikalingai sąuyaliąu j an
ti, paglemždama tą šalį. 
Tame dalyke Anglijon iš
siųsta aštrus protestas. 
Partijos vadovo kalboje pa- 
tėmyta keli žodžiai, liudi
janti gyvuojantį tarp ęgip- 
tėnų platų suokalbį
prieš anglus. Angli
jos tenaitinė; vyriausy
bė ... padarius kratą tauti
ninkų biure ir radus slap
tus tos partijos dokumen
tus. ' Farid bei nūdien ran- 
dasįs Europoje agitacijų 
tikslu, bet; pranešęs anglų? 
vyriausybei, Egipte, jogei 
jis stosiąs teisman, jei anan 
busiąs pakviestas.

PEČKURIŲ STRAIKAS.
Tomis dienomis iš South

hampton, Anglijoje, turėjo 
išplaukti į Ameriką pasažie- 
rinis laivas “Olympic”, su- 
lyg savo didumo ir gražu
mo kiek panašus į nugrimz
dusį “Titanicą”. Pirm iš
plaukiant iš uosto sustrai- 
kavo 300 pečkurių ir darbi
ninkų .prie mašinų. Strai- 
ko priežastis toji, kad ant 
minėto laivo esą mažai pa- 
gėlbinįų valčių, o ir tos pa
čius esą supuvusios, ypač 
sudedamosios, tatai tokiuo 
6e' valčių laivu pavojinga ir 
plaukti,  v Tai gi ‘/Olympic ” 
su keliauninkais ant inkaro 
ętqvi ir nežinia kaip jam

KONSTANTINOPOLIS 
PAVOJUJE.

Tik vėliau patirta Darda- 
nelių fortų bombardavimo 
italų karo laivais pasekmės, 
kurios buvusios daug bai
sesnės, nei kad skelbė pir
miau pati Turkijos vyriau
sybė. Pav. fortas Kum- 
kalch visai sunaikintas ir 
300 turkų kareivių žuvę nuo 
kanuolių šovinių iš italų ka
ro laivų leidžiamų, kita tiek 
kareivių sužeista. Sužeis
tieji kareiviai išgabenti į 
Konstantinopolį, kur gyven
tojai taippat bijosi italų už
puolimo. Konstantinopolis 
ginties ir laikyties nėra pa
sirengęs, kadaligi nėra for
tifikacijų, maža valgomų 
daiktų. Kas tiesa, artimes
niuose uostuose stovinti lai
vai, su javais, bet tie javai 
paskirti į kur kitųg siųsti ir 
laukianti atvangos per
plaukti per Dardanelius. 
Padėjimas esąs labai kritiš
kas.

APIE ŽYDŲ SKERDY
NES FEZE.

Morokko mieste Fez, kur 
maištus buvo sukėlę mau
rai, 12.000 žydų netekę pa
stogės. Sakoma, maurai vi
są žydais apgyventą miesto 
dalį sudeginę, kelis desėt- 
kus žydų užmušę ir mantą 
pagrobę. Rakandus krūvo
mis ant gatvių deginę. 7.000 
žydų vostik išsigelbėjo, iš
sinėšindami į sultanų sod
nus, kur jie visi buvę pri
glausti tuščiuose žvėrių ge
ležiniuose narvuose -šalia 
esančių dar ten tigrų, liū
tų ir kitų kraugerių miš- 
kių...

Nekurios miesto dalys 
perstato tik vienus griuvė
sius.

PASKIAUSIOS ŽINIOS.

TURKIJA.
dienraštis

Konstantino-

RUSIJA IR
Vindabonos 

“Die Zeit” iš 
polio rašo:

Rusijos pastovumas čio
nai gimdo maišatį. Visokie 
apsireiškimai verčia manyti, 
kad tarp Rusijos ir Turki
jos bus pertraukti diploma
tiniai susinešimai. Iš tikro 
šaltinio patiriama, kad Ru
sijos admiralicija įsakius 
sukoncentruoti visus pasa- 
žierinius laivus Juodųjų ju
rų uoste ir juos parengti 
taip, idant visuomet anais 
butų galima gabenti armija. 
Tuo tarpu turkai dienomis 
ir naktimis karštai ginkluo
ja Juodosios juros pakraš
čius. Fabrikuose karo 
amunicija taippat visu grei
tumu ruošiama ir sakoma, 
kad Rusijos su Turkija ka
ras esąs neišvengtinas.

Dabar Turkija turi karą 
su. Italija. Tai kodelgi Ru
sijai nebūtų galima tuo 
Turkijos silpnumu pasinau
doti?

.ANGLIJOS NESMAGU-. 
MAI SU ARMIJA.

Valdiški raportai parodo, 
kad iš Anglijos armijos pa
bėgusių skaitlius kareivių 
peniai buvęs 1.600, ty. 400 
daugiau už pirmbuvusius 
metus. Nors laikraštija 
apie tai visai mažai rašo, o 
dar mažiau tegauna valdiš
kų informacijų, tečiau yra

Tomis dienomis mieste 
Paryžiuje policija atbuvus 
kruviną kovą su plėšikais- 
žmogžudžiais, ten vadina
mais “apašais”, kurie ilgus 
laikus terorizavo gyvento
jus. Suimta plėšikų galva, 
keli plėšikai nušauta ir šiaip 
jų daugybė areštuota.

Chinų sostainėje Pekine 
iškilmingai atidaryta vals
tybės tarybos posėdis. Po
sėdį atidaręs pats šalies 
prezidentas.

Iš Atlantiko okeano nu
grimzdus laivui “Titanic” 
išgaudyta ligšiol arti 200 
lavonų, kurių daugumas su
sekta, kas jie per vieni.

Meksike neramybė plati
nasi. Nekurios valstybės 
siunčia karo laivus į Meksi
ko pakraščius. Įsimaišy
mas į Meksiko betvarkę — 
tai dienos klausimas.

Turkija ruošiasi pasiųsti 
Persijon savo kariuomenę, 
iš ko labai greitai gali gimti 
karas Rusijos su Turkija.

Italijos karo laivynas ruo
šiasi bombarduoti Konstan
tinopolį, ko turkai labai br 
josi.

Nuo “Titanico” pliudu- 
ruojančių lavonų viso atras
ta 306, iš kurių 116 palaido
ta okeane, o kiti nugabenti 
į sausžemį. Pas lavonus pi* 
nigų atrasta $17.000.
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Žinios iš Lietuvos

PALUOBIAI, 
Naumiesčio apskr.

Šiame kaime yra kapiny
nas su koplyčia. Senai jau 
žmones prašė Dvasiškos Vy
riausybės, kad duotų jiems 
kunigą.. Tai pagaliaus ir 
paskirta kun. Vėvesis. La
bai nudžiugo paliuobiečiai 
gavę kunigą,. Prie šitos 
naujos parapijos priguli ke
letas kaimų ir apie 4.000 
margų žemės.

Juozas Užupis.

KRYKLĖNAI, 
Panevėžio apskr.

Kryklėniečiai 12 vasario 
nutarė išsiskirstyti į kolio- 
nijas, bažnyčiai gi žemę pa
skirti prie bažnyčios. So
dybas pasilieka sau, many
dami turėsią, iš jų pelną, 
kaipo iš piečių, esančių mie
stelyje.

— Pereitą žiemą malka 
pas mus buvo žymiai pa
brangusi, nes pas p, Koma
rą apstojo kirtę medžius, o 
ir Zyplių giriose kurį laiką 
nepardavinėjo. Net servitu- 
tininkams prisiėjo pirkti 
malka, kurie kitais metais 
jos turėdavo perpilnai. Re
gis, ir busimąją žiemą ne
bus kitaip. Nekertant miš
kų, pas Komarą nebus gau
nama nei kelmų lupti, nei 
šakų rinkti.

— Šiemet 
nes pradėjo 
dirvas net
čius (Apreiškimą Šv. P.M.)

— 25 kovo šiemet perėjo 
pirmutinis lietus su žaibais 
ir perkūnijomis.

J. Dangšas. 
(“Šaltinis”).

kai-kurie žmo- 
arti vasarojui 
prieš Blovieš- ' Senatorių komisija, Washingtone, tctldo laivo “Titanicnugrimzdimo priežastį. Numeriai perstato: 

1) senatorius Smith, komisijos pirmįnmkas, 2) senatorius Newlands, 3) Mrs, Peuchen, 4) majoras Ar
thur Peuchen, 5) “Titanico” 3-čias Jfįieras, 6) FrankIin, White Star linijos vice-prezidentas.

‘ -----------J ' •  /—:--------------------------------------------------------------------------------------- ;—*--------------------- --------------------------- --------------------- ---- ------------ . .

LIUBAVAS, 
Kalvarijos apskr.

Čia 28 kovo buvo vals
čiaus sueiga. Nutarta: a) 
pastatyti valsčiuje dar vie
ną. pradinę mokyklą, (pir
miau buvo dvi), b) pasta
tyti muro namus valsčiaus 
raštinei, c) uždaryti šven- 

- tomis dienomis traktiernes 
ir visus alaus sandėlius 
(monopolis ir pirmiau buvo 
uždarytas).

GELAŽIAI,
Panevėžio apskr.

Bažnyčia jau sena, medi
nė, mažutė. Toliau, yra 
trįs žydi) sankrovos, varto
tojų draugijos sankrova, 
laikrodininkas, keli kurpiai 
ir keli siuvėjai.

Vartotojų dr-jos sankro
vai’ sekasi neblogai: dar tik 
antri metai kai gyvuoja, oantri metai kai gyvuoja, 
,jau davė pelno.

J. Mažeikaitis.

LEPŠIAI,
Lukšių par., Naumiesčio ap.

Šitas kaimas garbingas 
savo vandeniu. Šiemet, iš
tikus sausam rudeniui, šia
me kaime atkasta keturi šu
liniai, kurie pirma buvo vi
sai užgriuvę, ir niekas jais 
nesinaudodavo. Pasižymi 
uk. S. šulinys, kuriame net 
virte verda vanduo, sunk- 
damasis iš žemės. Nors vi
suose šuliniuose yra van
dens, bet nespėja pribėgti. 
Žmonės net važiuoja naktį, 
kad tik radus vandens.

J. Užupis.

ŠAKIAI, 
Naumiesčio apskr.

Anandie uk. D., Aržuolu- 
pių kaimo, sudegė pirkia; 
viena moteriškė taip apde
gė, jog neužilgo pasimirė.

Paskutinėmis dienomis 
sudegė uk. Šuopio iš Papar
tynų bulvinė ir paukštidė 
su 60 vištų. Spėjama, kad 
padegta tyčiomis, nes trio- 
ba užsidegė nuo vėjo pusės. 
Minėtasai ūkininkas yra ga
na turtingas ; lauko turi arti 
dviejų šimtų margų. Trio- 
bos geros, ypač gyvenama
sai namas. Užtat ir randa
si jam pavydinčių, kurie jau 
senai keršija.

Vertėtų labiau pasiturin- 
► tiems ūkininkams pradėti 

statyti triobas iš nedegamos 
Medegos. Tuomet ir tokios 
baisios nelaimės ne taip 

_ dažnai pasikartotų.
Nors išsyk tas brangiai 

atsieitų, bet ilgainiui išlai
dos išsivaduotų.

EIŠIŠKE,
Lydos apskr.

Šitos parapijos, kaip pir
ma buvo liūdnas padėjimas, 
taip ir dabar. Kaip kitur, 
taip ir pas mus, surašė lie
tuvius, tik ne taip, kaip mes 
tikėjomės. Mes tikėjomės, 
kad atvažiuos surašinėti 
teisybės vyras ir musų tau
tos žmogus, kuriam mes be 
baimės galėsime pasisakyti, 
kas mes esame. Bet kitaip 
pasirodė. Musų kun. de
kanas Gintautas nepamiršo 
ir čia sutrukdyt šitą darbą. 
Nors musų bažnyčios kuni
gas vikaras yra lietuvis ir 
jis kalėdodamas lankė visus 
lietuvius, bet surašo nedarė, 
— delko? Kiekvienas gali 
suprasti, Dekanas išsiuntė 
savo tarnus:' vargonininką 
ir zakristijoną, kad tie pa
darytų lietuvių surašą. Mu
sų parapijos lietuviai neap- 
sišvietę, tamsus, inbaugin- 
ti, įvairiais budais persekio
jami. Taigi nedaugelis iš
drįso priešingos pusės žmo
gui pasisakyti taip, kaip jo 
sąžinė ir prigimtis nurodė. 
Jei kuris ir pasisakė, norįs 
kad butų įvesti lietuvių kal
ba pamokslai, tai labai bi
jodamas, nes žinojo, kad vi
sa parapija apie įai suži
nos; dėlto maža kas ir už
sirašė lietuviais. Vyrai 
daugiausia atsakinėjo: kaip 
dvasiškoji vyresnybė pada
rys, taip ir bus gerai. Jei 
norės įvesti, tai ir įves, o 
mes rašyties bijom. Užtat 
moterų daugelis taip sakė: 
kas bus, tas bus: ar mus 
muš, ar kars, o mes norim 
lietuviškai ir gana — mes 
kitaip nesuprantame.

Moterų daugiau ir užsira
šė lietuvėmis, negu vyrų. Ir 
dar toks faktas; jaigu šei
myna susideda iš 10 ar dau
giau, ar mažiau žmonių, vy
ras lieka neužsirašęs iš bai
mės, žmona gi užsirašo, tai 
tik ją vieną lietuvę ir tesu- 
randa; kiti gi visi šeimynos 
nariai lieka lenkai. Kur čia 
teisybė? Jei motina ki
taip nemoka, kaip lietuviš
kai, tai iškur vaikai kitaip 
mokės. Ir jaigu, sakysime, 
motinų surašė 100, tai su 
vaikais jau, rodos,turėtų bū
ti bent 500: pas mus gi ki
toniškai. Vaikai skiriami 
prie lenkų. Dar prieš su
rašą buvo girdėti tokia šne
ka: jaigu mes užsirašysim 
norį lietuviškų pamaldų 
bažnyčioje, tai dekanas ap- 
^arsįs iš sakyklos mtts1 j 
Vardus ir pavardes, tada: 
mus ims persekioti. Tai 
kaip nori, tegu taip ir daro.

Šio menesio 4 d. musų 
dekanas Gintautas viešai iš 
sakyklos apskelbė, kad pa
rapijos lietuviai jau surašyti 
ir perskaitė užsirašiusiųjų 
vardus ir pavardes — išvi
so gal kelias dešimtis. Lie
tuviai nusiminę. Dekanas 
sakė surašysiąs protokolą 
ir siusiąs patvirtinti konsis- 
toriui.

Todėl mes lietuviai šau
kiamės į visuomenę, į musų 
brolius lietuvius katalikus 
užtart mus prieš dvasiškąją 
vyresnybę, kad to neteisin
go surašo ne tvirtintų ir kad 
teisybės vardu musų dva
siškieji vadovai išnaujo pa
darytų surašą, kad mes ga
lėtume stačiai prisipažinti, 
kas mes esame. Daugiau 
neturime ko rašyti.

Vaclovas' Milinauskas, 
Juozas Baublys. .

- KALVARIJA, r 
Telšių apskr.

Nepersenai buvo dar tie 
laikai, kuomet savo parapi
jos skaitytojus galėjome su
skaityti ant pirštų. Dabar 
jau kas kita. Į musų mieste
lį ateina lietuviškų laikraš
čių iš Lietuvos 57 egz., iš 
Amerikos 4 egz., iš Prūsų 
2 egz.; rusiškų 16 egz., len- 
kiškų 28 egz., žydiškų 2 egz. 
— išviso 109 egz.

Kalvarijoje netrukus ža
da įsteigti trumpus ūkio ir 
pienininkavimo kursus.

Adomas iš Rojaus.

vai pasigaiį||^10 kapeikų, 
sakydami kad geriau esą 
pragerti, begu laikraščiui 
duoti. Taįppat nedavė lai
kraščiui po 10 kapeikų Pil-

pragerti jie sumetė per už
gavėnes pakiliusauksinus 
savo šunai^-ir dukterims 
ligi 7 rublių. ■* Tam sodžiu
je tėra vienas “Vienybės” 
ir “Aušros” numeris.

Pas mus dar nėra 1 labai 
mados skirstyties viensė
džiais, išėjo, tik vienas Lau
kininkų sodžius. Ir kiti; 
buvo nutarę, ;bet paskui vėl 
atsisakė. Gaila, kad jie 
taip padarė; tie sodžiai yra 
labai dideli, gyvena susikim- 
šę, neturtingi, dirba žemę 
labai senobišku budū: dar 
tebearia. arkliais (žagrė
mis), akėja medinėmis 
akėčiomis;, pjauna javus 
piautuvais įr tiktai vienos 
moterįs, fy kulti ištenka lig 
pavasariui.

Niedzingiętis.

RODUNIA, 
Lydos apskr.

Pas mus vis dar užpuldi
nėja lenkai ant lietuvių. 
Prieš užgavėnes Sklodonių 
sodžiuje buvo vestuvės. Ve
žant jaunikiui pačią iš Aša- 
vos parapijos Sklodonysna, 
reikėjo važiuoti per Kazo
kiškių sodžių. To sodžiaus 
lenkininkai pastojo kelią ir 
ėmė mušti lietuvius, ypač- 
jaunavedžius. Buvo net 
sukruvintų.

K. Lietuvis.

Gri-

NTEDZINGIAI, 
Trakų apskr.

Paskutiniu laikų ir pas 
mus žmonės pradėjo krutė
ti. Vasario mėnesį per 
valsčiaus sueigą vyrai nu
tarė įsteigti dviklesę mo
kyklą. Jie reikalavo, kad 
mokykloje išpradžios vai
kus 'mokytų lietuviškai. 
Vyresnybė buvo norėjusi 
įsteigti dar dvi mokykli so
džiuose, bet vyrai nesutiko.. 
Kovo 11 d. taippat per su
eigą nutarė panaikinti mo
nopolį ir abi aludi. Buvo 
keletas ir priešingų žmonių, 
bet jų buvo nedaug, ir jie 
nieko nepadarė.

Apšvietimas kilsta pas 
mus vis augštyn. Ste
bėtina, kur žmonės pripra
tę iš lenkiškų Įmygu mels- 
ties, tenai ir šviesti sunkiau. 
Aplenkėjusiems Meškučių 
sodžiuje, kuriame, yra apie 
45 pirkios, tėra-, tik po..vie
ną “Šaltinio” ir “Aušros” 
numerį. Užtat tenai jauni
mas labiau mėgsta vakaruš
kas, kortas ir girtuokliauti. 
Gerti’ padeda nęt patįs tė- 
jtaiu.
’; ‘Jaunimas buvo nutarus, 
susidėjus, išsirašyti; daugiau 
laikraščių, bet kai-kurie tė-

VARĖNA, 
Trakų apskr.

■ . ■, j_.

Musų mieste nutarę įsteig
ti “Blaivybės” draugiją, 
bet lig šiol jos vis dar nėra, 
nors ji čia butų labai rei
kalinga. Gal niekur kitur 
taip negeria, kaip musų 
Varėnoje. Varėnoje yra 
vartotojų draugijos krautu
vė, jai sekasi neblogai, di
videndo duoda už įneštus 
pinigus po dešimtį ir dau
giau nuošimčių. Dabar pra
dėjo pardavinėti krautuvė
je konjaką, visokius vynus 
ir degtinę. Žinoma, tokios 
prekės blaivybės labai ne
kels.

Vienas iš narių.

MIESTO NETIKĖLIAI.
Nuo Varėnos ėjo žmogus 

Kalvarijon. Eidamas nu
sinešė Vilniun krepšį kiau
šinių parduoti. Vienoje 
Vilniaus gatvėje jis sutiko 
gražiai apsitaisiusį ponaitį. 
Ponaitis klausia: “Ką ne
ši?” “Kiaušinių parduo
ti”, atsakę sodietis. Ponai
tis sako: “Gęrai, aš pirk
siu, tik reikia,,pirma suskai
tyti, kiekj jų} yrą. Tu tu
rėk rieškučias aš dėsiu- ir 
skaitysiu”. rTas turi ties 
krutinę rpnkąg, o ponaitis 
vis skaito, ir ;deda; pridėjo 
iki barzdos, vos tik turisi. 
Paskui tas “ponaitis” ima 
skvernus užkišo už juostos, 
visą atsegiojo ir nuėjo. 
Žmogus stovi ir nežino, ką 
daryti. Ilgai gal dar butų 
stovėjęs, jėL ne sargybinis, 

, kuris niuktelėjo kupyon — 
kiaušiniai šųbįrėjo, ir žmo
gus pasiliudsavo.' -

TAUJĖNAI, 
Ukmergės apskr.

Paužuolių ūkininkas 
galiūnas, nuvažiavęs Uk->
mergėn, sumainė savo ratų 
tekinius; savus, blogus, pa
liko žydui, o nuo žydo ve
žėčių nusimovė gerus. Tie> 
ratai buvo vogti. Pavog
tuosius tekinius pas jį su-’ 
rado policija. Sako, kad’ 
šilta jam buvę del šito mai
no; Antrytojaus vargšas 
puolė į Mūšį, kad nusiskan
dinus, bet žmonės pamatė ir 
ištraukę atgaivino.

Ukmergės apskr.
Skemuonių miestelis 

bai prastas, trobų stogai vė
jo nudraskyti;’jis tegali pa
sigirti vien smuklių daugy
be, Apskritai imant, tas 
kampelis gana tamsus, lai
kraščių ir knygų niekas ne
skaito, yra labai aplenkė
jęs. Lietuviai' namie kal
ba lietuviškai, atvažiavę 
miestelin ima kalbėti lenkiš
kai ir grįždami namo, pa
važiavę kelius verstus nuo 
miestelio, vėl pradeda kal
bėti lietuviškai.

Tėvynės Mylėtojas.

la-

NUNUODIJIMAS.
Gyveno Panevėžyje var

gonų meisteris M. Masals
kis, turėjo savo dirbtuvę, ir 
jam neblogai sekėsi. Jis 
buvo žmogus nevedęs, ir su 
juo gyveno sesuo Mareijo- 
na. Ji viską vedė, net ir 
brolio pinigus pas save lai
kė. Tuo tarpu Marcijona 
išteka už Juozapo Kluoro, 
paties Masalskio darbinin
ko. Ištekėjus seseriai, 'vedė 
ir Masalskis. Po kiek lai
ko Masalskis savo svainį at
statė nuo vietos už tai, kad 
jis blogai elgėsi. Marcijo
na su savo vyru nusprendė 
už tai atkeršyti Masalskiui. 
Po kiek laiko jie paėmė ir 
^sudegino jo dirbtuvę. Ma
salskis pradėjo statyti nau
ją, išvedė; sienas ir uždengė 
stogą, jTubmet sesuo su 
savo vyru J. Kluoru suta-

nymą Masalskių tarnaitę, 
turnčią nepilnus 12 metų, 
Kat. Čelkytę. Davė jai 
nuodų ir prižadėjo, sakyda
mi, jei, girdi, nunuodįsi 
Masalskį ir jo žmoną, tuo
met busi ponia, jis, Kluo- 
ras, gavęs svainio namus 
po jo mirčiai, dirbsiąs Ma
salskio firma vargonus, o 
jai, tarnaitei, busią gerai.

Masalskis, sudegus dirb
tuvei, statė vargonus ir to
liau, bet jau dirbdavo toje 
vietoje, kur reikė statyti 
Paskutiniu laiku Masalskis 
atvažiavo į Malėtus, Vilu, 
gub. Darbininkams virti 
valgyti atvažiavo ir pati su 
ta tarnaite. Praėjo kelios 
dienos po jo atvažiavimo, 
ir jis su pačia ėmė sirgti. 
Pasirodė, kad jie buvę už
nuodyti. Masalskis užpuo
lė ant namų šeimininkės, iš 
kurios jis buvo nusamdęs 
butą, kad ta, 'norėdama pe
lių išnaikinti, jiems valgį 
užnuodijusi. Daktaras juos 
vos-ne-vos išgelbėjo. Pas
kui vėl tas pats atsikartojo. 
Masalskio žmona, pamačius, 
kad ji vėl yra užnuodyta, 
puolė prie arbatos ir ėmė 
gerti, bet pasidarė dar blo
giau, nes arbata buvo taip
pat su nuodais. Pašauktas 
daktaras jos jau nebeišgel
bėjo, ir moteriškė po kelių 
dienų atsisveikino su šiuo 
pasauliu. Pats Masalskis 
liko gyvas. Taippat liko 
gyvas ir jų pusės metų vai
kas.

Padarius tokį darbą, tar
naitė neiškentė nepasigyrus 
kitiems. Sužinoję šitą iš 
jos apie Masalskienės nu- 
nuodijimą, ją prispyrė, ir ji 
viską išpasakojo, kaip bu
vę: kad ją Masalskio svai
nis prikalbėjęs tai padaryti, 
kad jis jai davęs jau senai 
nuodų, tik ji vis neturėjusi 
progos nunuodyti, kad dirb
tuvę sudeginęs taippat svai
nis, ir ji tai žinojusi, bet jo 
prašoma niekam nesakiusi.

Visa tai paaiškėjo, 
tant protokolą.

• (“Viltis”).

v* ? t T*Vo apdrausta — kaip pasi< 
Sode -
mo draugijoje “Gloyd”c 
Londone. Tatai nugrlmzdu* 
šio laivo kompanija “Pen
insular and Oriental Steam
ship Navigation” tuoiaus 
kreipėsi į “Lloyd” draugi
ją ir pareikalavo atlygini
mo, kurį, ty. 7 milijonus 
tuoj aus apturėjo. Išmokė
jus 7 milijonus atlyginimo, 
draugija Lloyd paliko nu
skendusių pinigų savinin
ke, tatai pastaraisiais lai
kais nusprendė nuskendu
sius pinigus išimti iš nu- 
grimzdusįo laivo.

Tečiau tų pinigų išėmi
mo darbas, pasakojama, bus 
nelengvas ir podraug nepa
prastas, “Oceana” guli gi
liai juroje. Įsileidę ten na
riai pirmiausiai per denio 
spragą privalo ineiti laivo 
vidun, tenai pasidaryti sau 
kelią tarp įvairių išardytų 
ir pliuduruojančių daiktų ir 
rakandų ir surasti antrą in- 
ėjimą į žemesnį laivo augš- 
tą.

Bet tai dar nėra galas 
toms sunkenybėms. Že
mesniame augšte reikia ati
daryti laivo išdininko kaju
tę, o joje stalčių, kuriame 
randasi mažas raktas, be 
abejonės, surūdijęs. Tuo 
raktu naras privalo atida
ryti spintą, o anoje taippat 
stalčių, kuriame randasi 
raktas, atidarantis nedega
mąją spintą.

Jei įsidėmėsime, kad tas 
visas darbas turi but atlie
kamas vandenyj ir tai dar 
kelis desėtkus pėdų gilu
moje ir, kad prie neatsar
gių judėjimų narys gali 
gauti mirtį trukus oro du-^ 
delei -— tai reikia pripažin
ti, kad ten pasiųsti nariai 
išteisybės turės atlikti mil
žiniškus darbus, jei jiems 
pasiseks tuos pinigus iš ten 
išimti.

Tečiau pasitikima, kad 
tasai darbas bus pasek
mingai atliktas ir be nepa
laimų.

ant jurų a;

Perdėtas taupumas.
— Kodėl tai Ignas vi* 

suomet žiuri per viršų aki
nių, bet ne per akinius“?

— Iš šykštumo, kad aki* 
niai nesinaikintų.

Geras skonis.
— Pasakyk man, Onyte, 

kas yra gražiausias daiktas 
meilėje?

— Pirmiausiai brilijantai
— O paskui?
— Paskui... šliubas.

sta-

SEPTYNI MILIJONAI 
NJUROJE.

i

vokiš-
“Pisa-

“Pi- 
paliko

inprašė išpildyti jų suma-

Nesenai plaukiantis 
Bombajų angliškas garlai
vis “Oceana” La Manche 
kanale susidaužė su 
ku stichiniu. laivu 
gua” ir nugrimzdo, 
sagua” tuo tarpu
sveikas ir nuplaukė savu 
keliu. “Oceana” su savi- 
vimi gabeno į Indiją 7 
milijonus rublių aukso ir si
dabre angliškomis 'moneto
mis, kurie taippat su laivu 
Nuskendo.

Toji milžiniška suma bu-

Balta mergina apsivedė su 
nigeriu.

Buffalo, N. Y. Anądien į 
miesto klerko raštinę, kur 
išduodama apsivedimui pa
liudijimai, atėjo nepaprasta 
porelė, bute.u t, stebėtino 
ūgio nigeris ir maža, laibu
tė balta mergina.

Nigeris užsirašė kaipo ne- 
kokis Tamas Simms, 27 me
tų amžiaus, pati-gi jo Mary 
Waterall — 19 metų.

Nigeris augštas 6 pėdu ir 
3 colių, mergina labai laibu
tė ir maža, nes vos turintii 4 
pėdas ir 8 colius.

Nigeris yra nepaprastai 
juodas, bet patogaus sudė
jimo ir veido,.iš amato šo
feris ir nuolat dirba. Mer
gina paeina iš Glen Grove, 
Pa. Į tą porelę stebėjosi 
daugelis asmęnų mieste sa
lėj ir nekaip nesuprato, del- 
ko baltodė daili mergina te
kėjo už juodo didelio nige- 
!rio?

Keista meilė.

2
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Baisus vesulas.
! Chicago, Ill. Andai ne
dėlios dieną, 21 balandžio, 
praūžė valstijomis Illinois 
ir Indiana neapsakomai bai
sus vėsulas (uraganas), pri
dirbęs daug j eibių. Kaip 
telegramai pranešė, tai liko 
į 80 žmonių užmuštų, o į 
200 sužeistų. Virš 100 šei
mynų neteko savo mantos, 
daugiau 100 triobėsių sunai
kinta. Padaryti nuostoliai 
siekia arti milijono dol. 
Daugiausiai nukentėjo apy
linkės Bush, Willsviile, 
Murphysbore, Cąnypųs, 
Freeman ir Kankakee, HL, 
ir Morocco, Ind.

Ir taip — Bush, Ill. 18 
Užmuštų, 100 sužeistų. Vie- 
toj-gi, gulinčioj kiekos rytų 
link nuo Illinois, — 8 už
mušti, 30 sužeistų.

Marion, Ill., 17 užmuštų.
Willsviile, Ill., 3 užmuš

ti, 20 sužeistų.
Murphysboro, HL, 3 užm. 

5 sužeisti.
Campus, Ill., 8 užmušti, 1 

sužeistas.
Kankakee, Ill., 1 užmuš-

nėtas ašmuo’ apimtas taip 
baisja Siga.nelaimingas urnai 
bus išgabentas ant sergan
čiųjų piktomis rauplėmis 
salos, kur atskirtas nuo vi
sų užbaigs savo gyvenimų.

Hirschfield Amerike gy
vena jau 27 metai, gana lo- 
bingas, turi gerą intekmę, 
vienok sulyg teisių, nieks jo 
negelbės nuo kvarantanos 
ligi gyvos galvos.'

Morocco, Ind., 9 užmušti, 
1 sužeistas.

Freeman, Ill., 3 užmušti.
Vietoj, gulinčioj arti Mo

rocco, Ind., 2 užmušti, 1 su
žeistas.

Užvis daugiaus nukentėjo 
kaimas Bush, kur buvo su
sitikimas dviejų vėsulų — 
vieno iš šiaurės-vakarų, ki
to iš pietų-rytų link. Vė
sulas lėkė su greitumu 75 
mylių valandoje.

Į Bush greitai liko išsiųs
tas specialis traukinis gel
bėti sužeistųjų.

Narbon, G a. Šioje apy
linkėje nuo praūžusio vėsu- 
lo liko 6 užmušti ir kelioli
ka sužeistų.

Birmingham, Ala. Vie
nas juodukas užmuštas, ke
li sužeisti; daug namų su
naikinta nuo praėjusio 21 d. 
balandžio apylinkėse Brook
side, Pickney ir kitose vie
tose baisio vėsulo. Mieste
lyj Pickney sūkurys, nutvė
ręs mažą vaiką, panėšėjo jį 
1 mylią ir trenkė žemėn; 
vaikas vienok liko gyvas ir 
menkai sužeistas.

Moterįs prieš “injunction”.
Kaįamažoo, Mich. Vieti 

nės'e gorsetų dirbtuvėse dar
bininkių-streiką, kuris tę
sėsi jau geras laikas, - darb
daviai stengėsi perląužt se
kančiu budu: ant jų parei
kalavimų teislys Knappen 
išdavė prieš streiką draus
mę, kad straikierės nelaiky
tų prie dirbtuvių pikietų. 
Vienok tokis “injunction”, 
išduotas prieš gana. ramų 
straiko stovį, kaipo papras
ta provokacija, sujudino ne
tik streikuojančias darbi
ninkes ir vietines unijas, 
bet ir visą visuomenę, o už
vis labiau įvairių luomų mo
teris. Iš visur pasipylė 
straikuo j ančioras darbinin
kėms užuojautos išreiški
mai. Tarptautinė siuvėjų 
unija atsiuntė depešą, jogei 
ji ant savęs prisiimanti vi
sus teismo iškaščius, kokie 
pasirodytų reikalingi, susi
dūrus su valdžia. Nepai
sant to, straikierės užgyi’ė 
neatkreipti atidžios į draus
mę ir savo keliu ir toliau 
pikietuoti, ty. atkalbinėti 
skebses neiti dirbti ir varvti 
namo nuo dirbtuvių.

Policija išnaujo laukia 
teismo nurodymų ir mano 
areštuoti veiklos.straikierės/ 
kuomet tęislys Knappen, ar 
darbdaviai to pareikalautų.

Laivas “Mackay Bennett” ir jo ingula; Šituo laivu buvo gaudomi išplūku
sieji lavonai po “Titanico” nugrimzdimui*

gam- 
sten-
savo
Fga

Senatorių bilius šiurkščiai 
eina.

Gaudymas žmogaus, užsi
krėtusio piktomis rauplė

mis.
Bay City, Mich.

miesto sanitarinio skyriaus 
valdininkai pereitą savaitę 
subruzdo gaudyti nekokį lo- 
bingą vaizbininką ir po
draug aldermoną m. Bay 
City, Hermaną Hirschfiel- 
dą — žydą, 50 m. amžiaus, 
ant kurio puolė nužiūrėji
mas, buk jis yra užsikrėtęs 
piktomis rauplėmis. Nelai
mingas žydpalaikis, paty
ręs, jog jis bus apžiūrėtas ir 
ištirtas prof, specialisto iš 
Michigano universiteto, iš
dūmė iš Bay City, kad kur 
nors toliau nuo persekioto
jų ramiai sau gyvenus. Bet 
valstijinė valdžia, delei svei
katos žmonių, staiga suska
to ieškot, kas jai tuojaus ir 
pasisekė surast, būtent, kaip 
telegramos praneša, užsi- 
krėtėlį nutvėrė miestelyj 
Centerville, Iowa valstijoj. 
Paskirtieji du sanitarinio 
skyriaus valdininkai par
gabens iš ten Hirschfieldą į 
Bay City, prisilaikydami di
džiausių apsisaugojimo prie
monių, idant sergantis ne-

Washington, D. C. Drau
giška abiejų kongreso butų 
konferencija, svarstanti 
apie pataisymą konstituci
jos kas link betarpinio rin
kimo fcderalių senatorių, 
intcikė pereitą savaitę se
natui rezoliuciją apie be- 
pasekmingus svarstymus. 
Susitaikymas buvo negali
mas, kadangi žemesniojo bu
to atstovai reikalavo rinki
mų neprigulmingų, be kon
greso intekmės, senatoriai 
tam priešinosi. Senatorius 
Clark iš Wyoming, pirmsė- 
dis teisių komieteto, paaiš
kino, kad kongresas privalo 
turėt tiesą teisti ir nuspręs
ti, kuomet einą užmetinėji- 
mai papirkimų ir įvairių 
suktybių rinkimuose. To
kiame svarbiame dalyke, 
kalba Clark, negalima tą pa
likti vien valstijos teisėms 
nuspręsti, kuomet tas daly
kas liečia visą Valstijų Są
jungą. Draugiška (abelna) 
konferencija, kurios nariu 
buvo minėtas Clark, padarė 
viso 16 posėdžių be mažiau
sių pasisekimų. Dabargi mi
nėtas pataisymo konstituci
jos projektas buvo paves
tas atskirai kiekvienam bu
tui pilnam ii’ galutinam ap
svarstymui.

kas narių, naujai susiorga
nizavusios ant gelžkelių 
Darbininkų Federacijos. 
Darbininkų Federacija — 
tai yra sąjunga, kuri sten
giasi galutinai suvienyti at
skiras įvairių rųšių gelžke
lių organizacijas į vieną pa
jėgą, del pasekmingesnio at
siskyrimo prieš išnaudojimą 
darbininkų gelžkelių kom
panijomis. Naujon Federa- 
cijon priguli visokie darbi
ninkai 47 linijų į vakarus 
nuo Chicago. Viršininkai, 
arba valdyba minėtos Fede
racijos yra susidedanti iš 
prezidentų 12 tarptautiniij 
gelžkelio organizacijų. ;

Taigi ta valdyba telegra
fu pranešė užveizdams mi
nėtų gelžkelių ir pačiam 
prezidentui Taftui, kad jei 
tuoj aus Harriman o gelžke
lių kompanija nesusitaikys, 
tai tuoj bus apskelbta strei
kas ant visų 47 vakarinių li
nijų. Bet jei prie rengia
mo milžiniško ant šiaurės- 
rytų gelžkelių streiko prisi
dės streikas vakarinių lini
jų — tai Suvienytos Valsti
jos atsidurtų krizio nasruo
se.

rikoninės, bet ir angliškos.
Prieš tokią pajėgą viso

kie valdžios pasistengimai 
išrišti plieno trūktą — tai 
tik nekalta žaisle.

i ■
Suvienytų Valstijų val

džiai yra tik mažulėlė per
statymo komedijėlė prieš 
taip galingą trnstą ir be- pa
sipriešinimo privalo klau
syt jo “patarimų’'’.

Paminklas majbrtli Būti.
Washington, D. C. Pa- 

gerbiniui atminties Archie 
Butt’o, prezidento Tafto ad
jutanto ir vieno didvyrių, 
nuskendusni su laivu “Tita
nic”, gelbstint moteris ir 
vaikus, iškilo tarp ameriko- 
ninio turčių Itioino sumany
mas pastatyti pusę milijono 
dol. vertės paminklą. Kon
gresas tam tikslui asignuoja 
$200.000, o likusi suma tur 
but sudėta liubsų aukų ke
liu. Sumanymą didžiai re
mia majoro Butt draugas, 
milijonieris Hammond iš 
Washington©. ’:

Nors Butto didvyrystę 
kiekvienas turėtų pripažint 
ir gerbti, bet daug didesnis

Mažins poperinius pinigus
Washington, D. C. Pi- 

nigyno sekretorius Mac 
Veagh nesenai įnešė suma
nymą sumažinti visus pasta
rojo laiko poperinius pini
gus ant vieno trečdalio da
lies jų didžio. Taippa* pa
siūlė projektą, kad visi po- 
periniai pinigai, kokios jie 
vertės nebūtų, butų dirba
mi vienodo didumo ir vie
nodos išvaizdos. Sumaži
nus formą•■įdnigų, valdžia 
sutaupytų arti $600.000 me
tinių išlaidų.

-...Tai butą laikų!
Stevens, Pa. Iš semi 

knygų užrašų, likusių po 
mirčiai Jokūbo Readingo, 
kurs mirdamas paliko $20- 
000 turto ir kurį sutaupė 
darbuodamasis įvairiose val
gių įstaigose, patirta, kad 
1835 m. tuzinas kiaušinių 
kainavo 8c., štuopa degti
nės 12c., 100 cigarų 21c., 
svaras sviesto 12c., kava 
16c.; užtaigi už yardą pa
prasto kartūno 7c. vertės 
dabar, tada reikėjo mokėti 
30c.; už svarą vinių 8c. — 
Mat, tų daiktų nevalgė.

susineštų su žmonėmis.
Po geram ištyrimui, j e 

į>us atrasta, kad tikrai, mi

Nauja gelžkelio darbininkų 
unija.

Kansas City, Mo. Strei
kas ant Illinois Central ir 
Harriman gelžkelio linijų, 
besitęsiantis iau arti 6 mė-
nėšių, kaip girdėt, gal grei
tu laiku pasibaigti, jei jį

Plieno trustas kontroliuoja but pagerbimas jo atmin- 
pusę gelžkelių.

Washington, D. C. Tam 
tikra kongreso komisija, 
perkratinėjanti klausimą 
apie plieninio trusto šeimi
ninkavimą, parodo, kad sa
vininkai United States Steel 
Co. kontroliuoja abelnai 55 
ųuošimč. viso Amerikos 
gelžkelių turto. Sulyg val
džios statistikos žinių, visas 
turtas Suvienytų Valstijų 
gelžkelių siekiąs arti 18 mi
lijardų dolerių ($18.000.000- 
000), iš kurios sumos plieno 
trustas valdo arti $10.000- 
000.000.

Dalyvavimas minėtos 
plieno korporacijos įvairio
se bankų, apsaugos ir tam 
panašiose piniginėse opera
cijose išneša į 7% milijardo 
dol. kapitalo.

Kiekvienas iš 23 plieno 
korporacijos direktorių da
lyvauja keliolikoje įvairių’

ties, jei Amerikos aristokra
tija, vieton paminklo, tą pu
sę milijono dot paskirtų šei
mynoms žuvusių nelaimėje. 
Be abejonės ir kiti ten buvo 
karžygiai, kurie lygiai su 
Butt’u tur teisę į paminklus.

Maži smegenis galvoj 
mokyto žmogaus.

Philadelphia,' PžE Vieti
niame anatomijos^institute 
nesenai likosi ištirti velionio 
dr. John H. M-ušsėro kūnas 
ir persitikrinti jog jo sme- 
genįs svėrė inažihu, negu 
gerai fiziškai?, t virto vaikę, 
daktaro smėgehįs Jsvėrė 20 
uncijų mažiai! nėr šmegenįs 
Jameso Fisk, Nužudyto pirm 
kelių metų, miesto' profeso- 
jonalio vagiliais. °

Tokį mažumą 
garsaus daktaro 
gos, mokslinčiai

Potviniai.
Tallulah, La. Upės Mis

sissippi išsiliejimas šioje 
apylinkėje taip buvo didis, 
kad daugybė, trobų vanduo 
nunešė. Gyventojai, pabijo
ję potvinių, išsinešdino kal- 
nuosna, kur kenčia badą ir 
šaltį, nes visą jų mantą su
naikino vanduo. "Tuktan- 
čiai asmenų vargsta be pas
togės ir maisto, kurį jiems 
sunku pristatyti, nes visoks 
susįnešimas pertrauktas. 
Tūlose vietose giluma van
dens siekia sulyg žmogaus 
didžio. Daugybė raguočių, 
avių ir kitų gyvulių prigė
rė./ Užsėliai visiškai sunai
kinti.

DAR APIE “TITANICO”

mis pastangomis rūpinosi 
pajungti " savon naudoti 
gąHĖfe < Taigi, žmogus, per 
ištisus šimtmečius kant
riai .besistengiantis -ištirti 
smulkiausias gamtos paslap
tis; kaipo vandens ir saus- 
žemio ir jau uet oro vieš
pats, pasididžiuojantis savo 
išmintimi, pasijuto pagaliai, 
pažemintas taja ’pačia 
ta, kurią stengės ir 
gėsi galutinai paimti 
kohtrolėn. Gamtos
kelioliką šimtų žmonių it 
kokius vabaliukuspanardino 
okeanan, tarytum, prisaky
dama jiems daugiau nesikel
ti augštai, neišdidžiauti, ne- 
tirinėti anos paslapčių.

Laivas “Titanic” buvo 
didžiausias tos rųšies “plau
kiojantis miestas”, padirb
dintas sulyg naujausių tech
nikos reikalavimų ir laiko
mas nesudaužomu į kiečiau
sias uolas. Turėjo devynis 
plieno denius (lubas), o lai
vo vidus buvo padalintas į 
30 pertvarų labai drūčiai 
(ankštai) uždaromų ir ačių 
tiems pert varams arba kam
bariams jis laikyta jokiuo 
budu negrimstaučiu, nes jei 
vanduo prasimuštų vienan, 
arba kitan pertvarai!, tai į 
kitus visgi negalėjo įsilie
ti, o tokiuo budu ir pats lai
vas negalėjo grimsti.

Taigi tame atvejuje tech
nikai drūčiai apsigavo. Tai 
ką žmogus laikė nepergali
mu — ledynas antsyk su
naikino.

Ir tasai naujausias, di
džiausias, geriausiai ir pui
kiausiai intaisytas laivas, 
kokio dar nekuomet ant 
vandens nebuvo, į keturias 
valandas po susidaužymui į 
ledyną nušlijo okeano dug
nan.

Reikia dar pridurti, kad 
juo vadovavo žymus ir už
sitarnavęs kapitonas,, tikras 

’jurų vilkas, kuris 43 metus 
ant juros ištarnavo, nekuo
met jis dar neturėjo su sau 
pavedamais laivais jokio ne
laimingo atsitikimo, taigi ir 
kompanija juomi visiškai 
užsitikėjo ir buvo pakakin
ta. Bet šiame atsitikime ir 
pats kapitonas negalėjo nie
ko pagelbėti. Gamta tuo 
tarpu pasirodė tvirtesnė ir 
galingesnė.

Kaipo paprastai, po nelai
mingam atsitikimui, prasi
dėjo debatai ant klausimo, 
kaip tai butų galima nors 
ateityj sumažinti tuos nelai
mingus jurose su laivais at
sitikimus.

Federalinis kongresas 
Washingtone pradėjo tary
bas, kokiuo budu apsaugo
jus gyvastįs žmonių, keliau
jančių laivais. Kongreso 
atstovas Aleksander tvirti
na, kad dabartinis atsitiki
mas turįs sulaikyti laivų 
kompanijąs nuo statymo 
milžiniškų laivų. Jo nuo
mone, Suvienytos Valstijos 
turinčios išleisti specialius 
įstatymus, kuriais butų ap
ribojama didumas laivų, at
plaukiančių į Amerikos 
uostus. Sako, mažesni lai
vai kadir nugrimstų, tai 
visgi mažiau ir žmonių turė
tų žūti.

Londone žymesni laivų 
statytojai buvo susirinkę 
konferėncijon ir perkrati
nėta klausimas, ar su ma
žesniais laivais jurose butų 
koki nors gvarancija keliau-

tarpu mažesni greitai turin
ti grimsti;-— "■
X Ekspertu <ifU4^ione; lai
vas mažesnis už “Titanic” 
butų tuoj aus nugrimzdęs; po 
susimušimui, kad tuo tarpu 
“Titanic” ant vandens lai
kėsi dar kelias valandas.

“Titanic” visiškai buvo 
apdraustas nuo susidaužimo 
su kitu kokiu o nors laivu ir 
butų išlaikęs smarkiausius 
smagius; bet kovoje su gam
ta pasirodė silpnokas.

Nors toji nelaimė žmo
gaus pastangoms uždavė 
baisų smūgį tečiau žmoguje 
visgi dar daug liko energi
jos kovoti su gamta ir jis 
neapsileis nekariavęs, nežiū
rint nei skaitlingų aukų, nei 
nepasisekimo. Žmogus kaip 
žengė, taip ir žcfigs prieky n. 
Bet ar kuomet nors jis pri
vers gamtą jam galutinai 
pasiduoti — tai dar tolimos 
ateities klausimas.

Ant juros gyvuoja nera
šyti įstatymai, kurie prisa
ko, kad atsitikus pavojui — 
pirmiausiai gelbėti moteris 
ir vaikus, ty. silpnesnes esy
bes.

Tasai įstatymas reikalau
ja pas vyrus šalto kraujo 
ir karžygiškumo. Žmogui 
gera ir lengva būti karžygiu, 
kuomet jo laukia svieto pa- 
girimas, pagaliau kuomet 
jis nemato savo gyvasčiai 
pavojaus. Bet pasitaikius 
pavojui, viskas kitaip virs
ta. Juk tankiai tenka skai
tyti, kad šen ir ten gaisruose 
tvirtesni sumindžioja silp
nesniuosius. Bet ant laivo 
“Titanic” tų žvėriškumų 
nebūta. Pirmiausiai gel
bėta moterįs ir vaikai, o pas
kui tik išimtinai vyrai. Visi 
šaltai laukė mirties kilno
dami į valtis moteris su 
vaikais. Iri tiems1 karžyd 
giams už tai priklauso am
žina garbė. ' ‘T"’ ..

Jei “Titanic” Hutų Bu
vęs Chinų laivu ir ant ano 
butų buvę’ chinai jūreiviai, 
nebūtų buvus išgelbėtą nei 
viena moteris su vaikais; 
Taip tvirtina specialis 
agentas -“ Chinese Mer
chants Association of Ame
rica”, Henry Moy Fot. Chi
nų jūreivių prideryste lai
vui grimstant pirmiausiai 
gelbėti vyriškius, paskui 
vaikus ir ant galo moteris. 
Tasaipaprotįs paeinąs iš chi
nų persitikrinimų, kad vy
riškiai esanti reikalingiausi 
valstybei.

Suvienytų Valstijų sena
to komisijai tardant išėjo 
eikštėn, kad aplinkui skęs
tantį laivą “Titanic” butą 
daug plaukiančių laivų ir 
tai dar nekurie visai arti, 
bet nekuriu kapitonai visai 
nepaisę šauksmo ir sau 
plaukę toliau. Kiti arčiau 
plaukiantieji laivai neturė
ję bevielio telegrafo stočių, 
taigi ir išgirsti nieko nega
lėję. Tik vienas laivo 
'■ ‘ Carpathia ’ ’ kapitonas 
žmoniškai pasielgęs, nu
plaukęs gelbėti keliaunin
kus, nors gana jis ir atstu 
buvęs. Be to pasakojama, 
kad 'ant laivo perdaug lė
bauta, girtuokliauta, 3-čios 
klesos keliauninkams neleis
ta gelbėties. Taigi 3-čios 
klesos ir keliauninkų daug 
žuvę.

Laivas “Mackay Ben-

medžią-
NUGRIMZDIMĄ

ši jie drauge kontroliuoja 
žymų nuošimtį visos yaiž- 

paremsiąs generalinis strai-jbos i» pramonės ne tik ame-

kas pajėgas rodydavo tik 
vienon pusėn, priyerzdamas 
darbuotįs tik, nejįųrią aiidi- 
mų smegenų dan.

Laivo “Titanico” su ke
liolika. šimtų keliauninku 
nugrimzdimas Atlantiko 
vandenyne (okeane)) bus 
'liūdnų žmonijos historijoje 
lapių kuomet žmonija viso-

po diskusijų persitikrinta, 
kad kaip dideli, taip ir ma
ži laivai pasitaikius nelai
mei turi grimsti. Didesni 
įbet laivai tegalintį po to
kiam atsitikimui nors ke
lias valandas laikyties ant 
vandens paviršiaus, kad tuo

pliuduruojančių, išgaudęs, 
tarp kurių susekta keli bu
vusieji milijonieriai.

Išgelbėti keliauninkai pa
sakoja apie savo kelionę pa
sibaisėtinus dalykus, kurių 
aprašymui laikraštyj butv 
permaža vietos.
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4 KATALIKAS

| MOTERIŲ SKYRIUS I

MOTERYSTĖS KLAIDA.

Kaip tai keista išrodo, 
kad laikui bėgant, ar jo 
ypatybėms reikalaujant, ge
ma nauji žodžiai, nauji iš
sireiškimai. Vienu iš pas
tarųjų, pirmiaus nežinomų, 
šiandien labai paprastų, ku
rį pridengia naujas supra
timas, o greičiau nuodėmė 
ar prasižengimas — yra tai, 
buk nekalti žodžiai, tariant, 
išsireiškimas: ‘ ‘ Moterystės 
klaida”. Gyvenime sukly
do. Na ir kas toliau. Nu
gi nieko... tą klaidą nūdien 
labai lengva pataisyt. •

Teisybė, taip lengva nei 
kokią prekę sankrovoj ap
mainyti. Vienok mainas daž-‘ 
niausiai pasirodo dar blo
gesnis, dar menkiau vertes
nis, — bet tai vis niekis — 
galima toliau mainyti...

Priežasčių tokiam demo
ralizuojančiam faktui ran
dasi begalė. Kai kurios, 
paduodamos iš abiejų užin- 
teresuotų pusių, pasirodo 
neaiškiomis ir vienpusiško
mis, nors, paviršiumi žiū
rint, išplaukia iš abipusio su
tikimo; tik klausimas, ar su 
tikriausiais jausmais, su pil
nu užsiganėdimu?

Ir štai ką rašo apie augš
čiau pakeltą klausimą beša
liškai ir teisingai poni Elzė 
Priede.

“Bėgant laikui, kuomet 
aiškiau kįlą klausimas apie 
moterių neprigulmybę ir 
laisvę ir juo atkakliau gi
linasi savo asmeninėse pa
žiūrose, tuo trapesniais da
rosi santykiai vyro su mo
terimi. Štai, padėkim, su
sieina du asmeniu — vyras 
ir moterė poron, visiškai 
skirtinų pažiūrų ir, vieton 
susipratimo,pamėgimo viens 
antrą — viens kitą atstu
mia. Pirmiaus, kuomet dar 
moteris buvo tikra draugė 
vyro reikaluose, užsiganėdi
nanti triusu apie naminį 
liuobą ir šeimyną, daug dau- 
giaus buvo laimės, ištikimu
mo ir sutikimo poroje. Šian
die, kuomet moteris yra 
daug augščiau pakilus pro
tiškai ir kuomet pati sau 
pataiko užsidirbti pragyve
nimui — daug sunkiau ren
kasi sau vyrą, mažiau jau 
švelnesnė, o nekartą pasis
tato augščiau už vyrą.

Pirmiau moterei vyras 
buvo gyvenimo symboliu, iš 
jo tik patirdavo apie atsiti
kimus sviete ir žmonijos rei
kalus. Jis buvo pripratęs 
savo namuose ieškoti ramy
bės, pasilsio ir smagumo, 
kur moteris, nepaliesta rei
kalais ir žmonijos kovomis 
už būvį, pynė jam iš gėlių 
meilės vainiką, gamino pa
silsi, ramumą.

Nudien-gi, uždarbiavimo 
kovoj, kur moteris su vyru 
lenktyniuoja, randa pargrį
žęs nuo darbo vyras ir pas 
pačią tą patį dirksnių su
judimą, nuo kurio pats po 
sunkiam darbui malonėtų 
pas ją nusikratyti; randa 
šaltus nejaukus namus, ant 
greito nei šiokį, nei tokį pa
gamintą valgį, ir delei to, 
vieton nusiraminimo, iškįla 
neužsiganėdimas, išmetinė
jimas, barnis ir kiti nema
lonumai, savo kartumu už
nuodijanti ir taip trumpas 
pailsiu valandas.

Pastaruoju laiku, moteris 
daugiausiai gyvena, :• taip 
kalbant, už savo namų sie
nų, nes naminis darbas ir 
triūsas, ačiū įvairiems išra-

dimams, sumažta, taip kad 
moteris, kaip ji mano, netu
rį ką veikti savo namuose. 
Pagaliau nei darbuotis daug 
nemyli savo namuose — jai 
rupi išėjimai, ar dirbtuvė. 
Vyras-gi, pastebėjęs savo 
moteries neganėtiną rūpini
mąsi namais, kad palengvi
nus savo nuovargiams ir už
ganėdinus širdies jausmus 
— geriau velija lankytis res
toranam Ir argi ne iš tos 
priežasties, ty. iš stokos ra
maus ir malonaus naminio 
židinio, šiandie taip daugy
bė nelaimingij šeimynų ran
dasi. Iš tos taippat priežas
ties atsiranda pas moteris 
akla savimeilė, kuri ne
lemia ateityje iš jos ge
ra motina busiant. Abelnai 
moteris, nelaikanti kūdikį 
kaipo Dievo dovaną, kuri 
tik laikosi delei smagurių, 
priegtam tinginė — visiškai 
nustoja šeimyniškų jausmų. 
Ot, tokioms tai moterims 
kaip sykis augščiau minėti 
žodžiai “Moterystės klai
da” po ranka.

Ir netik ką dauginančio
sios “Moterystės klaidos” 
naikina šeimynas ir jų lai
mę, bet didelę intekmę da
ro ir ant vyrų, kurie tokiais 
pavyzdžiais pamokinti, ar 
jįj prisižiūrėję, taip įsibau
gina, kad verčiau velija ne
vesti, nei kad tokį nelaimin
gą gyvenimą turėti. O kiek 
tai sunaikintų troškimų ir 
vilčių velka paskui save tas 
taip nieko neužtikrinantis, 
nejaukus pastarasis lai
kas!...

Šiandieninė moteris, ant 
kiek ji yra gabesnė už pir
mykštes — privalo supras
ti — dėlei asmeniškos savo 
laimės — kad neturi, nau
doj anties augštesne savo 
kultūra, užmest širdies jaus
mus, atpenč, privalo juos 
auklėti, kad visuomet patai
kintų kiekvienam intikti, 
kad nedasileistų iki to, kuo
met staigiai pirmos meilės 
jausmams praėjus, vyras 
pradės tėmyt į ją neišsitikė
jimo akimis, atsimins praei
tį, ir, nematydamas jokio 
patraukimo iš moteries pu
sės — atšals ir neturės ma
lonumo”.

Ant galo dar reik pasa
kyt, kad autorė augščiau 
minėtų žodžių teisingai ir 
pamokinančiai rašo, nega
lima jos palyginti su gu
druoliais, įstatų dirbėjais, 
norinčiais gerai — bet blo
gai veikiančiais. Jos žo
džiai, čion trumpai pasaky
ti, — tai moterims turtas, 
ir laimė kad tik tuos pamo
kinimus šventai suprastų.

mui, idant jo moteris ne
privalėtų trauktis nuo na
minio židinio ir vaikų del 
kelių dolerių uždarbio.

Minėti ginčai buvo gana 
karšti ir užsibaigė atmeti
mu įnešto klausimo; priim- 
ta-gi liko rezoliucija, sulyg 
kurios ištekėjusios moterįs 
už darbą, lygų vyro tur gau
ti tąpat mokestį. Priimta 
rezoliucija, kad Chicagos 
Darbo Federacija privalo 
rūpintis pakėlimu vyrams 
mokesties tiek, kad-jų žmo
noms nebereįktų uždar
biaut del prigelbėjimp' už
laikymo šeimynos;

Taip tai Chieagoš.’.Darbo 
Federaciją išrišo tą" opų 
klausimą. Nėr’a j iš dar už
baigtas, tik, teisingai kal
bant, atidėtaši

Mukų nuomone,,"jineterįs 
ištekėjusios ^yįšišl^r;'-nepri
valėtų" uždarbiauti-dirbtu
vėse, nes in()t(‘riškėi*upinaTi- 
tis namų liuoba; gimdanti ir 
auklėjanti vaikus,9-aril0 
vai.. išbūti dirbtuvėj -ar ki
tokiam užsiėmimui negali, 
jei jos tikra užduotimi yra 
prižiūrėjimas namų ir au
klėjimas šeimynos, o ne ki- 
tokis tikslas.

Tūkstančiai moterių, dir
bančių šiandie dirbtuvėse ir 
kitokiose įstaigose — tai 
labai apgailėtinas faktas, 
blogai liudijantis apie mus 
civilizaciją ir apie ekonomi
nius santykius.

Tai yra blogas, kur anksti 
ar vėliau turės išnykti. t

Yra tai visuomenės liga, 
kuri privalo but išgydyta.

Tiktai dabar pasirodo pil
noj šviesoj ekonominiai 
nuostoliai Angį, anglekasių 
bedarbės. Jiems nedirbant 
iš įvairių fabrikų ir pramo
nės įstaigų paleista 1.200- 
000 darbininkų. Pusantro 
milijono darbininkų kitose 
įstaigose dirbanti tik po pu
sei dienos. Darbininkai tuo 
bedarbės metu prarado dau
giau poros milijonų svarų 
sterlingų.

Prachove, Serbijoje, bu
vęs laikytas susirinkimas 
atstovus rinkti skupčinbn. 
Kalbant į susirinkusius 
kandidatui, buvusiam pa- 
pulkininkui Petrui Micičiui, 
vienas mužikų atsiliepė: 
“Meluoji, žmogžudį!”. Kuo
met Micie mužiką užgavo 
veidan, pastarasis puolėsi 
ant jo. Mieič išsitraukęs 
revolverį sužeidė du muži
ku. Paskui vos ne vos už
bėgta kraujo praliejimui.

BA H. SIENKIEWICZ.

KRUVINA TEISYBE
f _ (TąsaJ.

— Kas gV— pradėjo senelis, — buvau aš tuomet vi
karu, klebonu-gi buvo kunigas Plynevičius. Gerai, sa
kau, kunigas Plynevičius. Tas pats, kuris pertaisė 
zakristiją aųižiną atilsį! Tuojau po sumos, aš jam ir 
sakau: “Tėveli!” Jis-gi klausia: “Ko?” — “Man 
rodos, kad kas nors iš to bus”. Žiūrim: kaip štai iš už 
malūno pasirodo kareiviai, vieni, raiti, kiti pėsti, toliaus 
plevėsuoja yėliavos; — veža patrankas. Aš tuojau ma
niau: “O!” Iš antros — gi šalies, lygiai kai avių bu- 
rįs pasirodė, kad ten ne avįs buvo, bet raiteliai. Kaip 
įtik tie .patėmijp šituęs, .-tai tuojau: j/Sųstok”, ir šitie 
“sustok”. Bet kur buvę, kur nebuvę raiteliai iš už 
ko, tuoj tie dešinėn, šitie kairėn! tie paskui juos. Mato 
— blogai! <Tąi ir jie ant jų! kaip pradės šaudyti, o čia 
iš už miško kaž-kas žybtelėjo.” “Ar matai tamsta? 
klausiu -klebono. “Matau”, —- .atsako jis, — bet ten 
kaip pradės pliekt jau iš patrankų ir šautuvų... Šitie 
prie iųiėą, Jtiė jų neleisti, tas tą, tas jį. Tai tie ima 
viršų, tąįl^tiė. Riksmas, šauksmas, durnai; vėliau ant 
durtuW^^Set man pasirodė, kad; šitie jau nusilpnėjo. 
Aš-sakųų: ^Tęyęįj tie jau įveiks!” Jis atsako: “Ir 
man .talpi rodos, kad įveiks!Nesuspėjau tai ištarti, 
kaip šitie leidos bėgti, tie juos vyti, Skandinti, mušti ne
laisvėn imti. Manau, na jau bus galas, bet kur tau!

Senelis pamojo ranka ir, įsisėdęs giliau kėdėn kaip
ir užsimąstė;-vilk galvą stipriau pradėjo drebėti, ir akįs 
klausė rev^ofjus,

Revizorius juokėsi apsiašarojęs.
— TėVe klebone, kas, kam ir su kuom mušėsi? — 

kalusė revįabrius. b
Kanauriipkas vėl pridėjęs ranką prie ausies:
— A?
—- Oi ! ;nieko, nieko negaliu iš juokų ištverti.

Ant stalų pasirodė vienas paskui antro garuojan
čių bliudų, ji jautėsi alkana esanti, prieito atsiminė, kad 
nuo pat ryto dar nieko nevalgė. -

■ -— Nors kaulelius nugraužti atiduotų man, — ma
nė sau Ropienė.

Ji žinojo, kad reikėjo tik paprašyti, tai netik, kad 
kaulelius butų jai atidavę, bet ir ligi soties butų paval- 
gadynę, bet ji neatsidrąsino to daryti, juo labiau, kad 
pas ponus svečiai buvo, ir ko gero, ponas už tai galėjo 
užsirūstinti.

Galop vakarienę pavalgė. Revizorius tuojau išva
žiavo, praleidus pusvalandį išvažiavo ir abudu kunigu. 
Matė Ropienė, kaip Skorabevskis įsodino kleboną į ve
izimą ir dėlto, tarė sau, kad jau dabar pats gerasis lai
kas prieiti prie pono.

Vežimas sukrutėjo ir ponas balsiai sušuko:
— “Žiūrėk, kad tu man neišverstum aut pylimo, —- 

o ne, tai aš tave išverstu”!
Paskui jis pažvelgė į dangų, Šaipų butų norėjęs at

spėti, koks bus. orąs rytoj ir, patėmijęs baltus Ropienės 
marškinius, užklausė:

— Kas ten?
— Tai aš, Ropienė. .
— A, tai tu! Sakyk greičiau, ko tau reikia, nes 

jau vėlu.
Ropienė išpasakojo vis tai, ką ir panai Jadvygai, 

iš pradžios ligi pat galo.
Skorabevskis klausėsi pypkę rūkydamas, paskui 

tarė: 1
— Mano miela, pagelbėčiau aš tau mielu noru, kad 

nebūčiau davęs sau žodžio nesikišti į valsčiaus dalykus.
— Žinau tai aš, — atsiliepė Ropienė drebančiu bal

su -— bet maniau, kad Tamsta susimylėsi ant manęs... 
ir nutruko jos balsas.

— Tai vis labai gerai, — tarė Skorabevskis, bet 
ką aš galiu padaryti? Žodžio savo del jus aš neatšauk
siu, ir pas vyriausybę nesikreipsiu. Ant manęs jau ir 
beto skundžiasi, kad aš labai juos varginu savo dalykais. 
Jus turite valsčiaus teismą, prie jo ir kreipkitės; pas 
vyriausybę kelias jums lygiai taip žinomas, kaipir man. 
Ką aš dar norėjau pasakyti? Ak, va... Su Dievu, ma
no miela?

— Telaimina tave Viešpats! — tyliu balsu prabilo 
nelaiminga moteriškė ir, nusilenkus lig-pat žemės, pra
sišalino. ,

ą

AR IŠTEKĖJUSIOS MO
TERIS PRIVALO UŽ

DARBIAUTI?

Nemažai opus šių laikų 
klausimas nesenai buvo pėr- 
kratinėjamas posėdžiuose 
Chicago, Darbo Federacijos 
organizacijos, kas link už
draudimo ištekėjusiomis 
moterims uždarbiauti paša
linėse nuo" savo namų dar
bavietėse. Butą gana karš
tų ginčų.

Užtarėjai to klausimo 
tvirtino, jog ištekėjusios 
moteries vieta — namai ir 
šeimyna; kad ištekėjusios 
moterįs atima uždarbį ųe-į 
ištekėjusioms merginom^ įc 
kad šeimynos tėvas; bojan- 
tis apie savo šeimyną, pri
valo tiek duoti jos- užlaiky-

Vokietijos parlamente an
dai buvęs didelis trukšmas, 
kuomet imta apkalbėti dvi
kovų reikalas. Dvikovą gy
nė karo ministeris, pasirem
damas kaizerio nuomone, 
kad jei kuris armijos oficie- 
ras iš religijinio ar kitokio 
atžvilgio nepriimtų iššauk
tos dvikovos, toksai oficie- 
ras privaląs apleisti armiją. 
Parlamentas tą kaizerio iš
sitarimą pasmerkė! ir viso
kias dvikovas uždraudė.’

Paryžiuje priviso labai 
daug apašų (užpuolikų- 
žmogžudžių), kurie su auto
mobilių pagalbą užpuldinė
ja net dienos, metų praei
vius, apiplėšia ir nužudo. 
Nesenai tie apašai nužudę 
detektyvų biuro viršininko 
padėjėją Jouriiną. Taigi 
jldbar girdima, \kad tų 
žmogžudžių vadas jau su
imtas ir gaudrimi paselrinih- 
gai jo pasekėjai. Giljotinai 
bus darbo, -> Į ■■ - ‘

<" A-!’

Juokėsi ir Skorabevskiąi pritardami revizoriui, 
nors jau taįjatsitiko nebepirmą kartą, nes taip atsikar
todavo kiekvieną nedėldienį, žodžiu sakant, visi juokėsi 
ir visiems linksma buvo, kaip štai užpakalyje jų pasi
girdo tyloka Įsas:

— Tegul bus pagarbintas...
Skorabevskis atsikėlė ir, priėjęs prie laiptų, pa

klausė : t'
— Kas ten?
— Tai aš, Ropienė. J*
—Ko-gi tu nori? h ■ f.'..
Ropienė nusilenkė taip žemai, kiek tik galėjo su 

kūdikiu ant rankų.
— Patarimo atėjau pasiklausti, jūsų mylišta, susi- 

mylėkįtcianUmanęs:! • 1 j?,-/.:?. •-•.•••• -
— Duok tu man nors šventą dieną atsilsėti, per

traukė5 ją Skorabevskis tykiu rusčiu balsu, kad, tary
tum, Ropienė1 butų kašdien nedavusi jam ramumo, — tu 
matai, kad 'pas mane yra Svečiai, riejau-gi, juos palikęs, 
užsiimsiu tavimi?! • ’ .

— Tai aŠ palauksiu!. ' ' •
— Tai ir lauk, — neperšiplėšti man!
Tai ištaręs, Skorabevskis nuėjo prie svečių. Ropie- 

nė-gi, nudūlino daržo patvorin ir kantriai ten laukė. 
Ilgai jai prisiėjo laukti, nes ponai užsiėmę buvo kalbo
mis girdėties buvo kaip jie' linksmai kalbėjosi, kalbos 
tos kaip replėmis spaudė jos širdį, nes ji ne linksmy
bių klausytis atėjo. Neužilgo ir pana Jadvyga sugrįžo 
su savo brolėnu. Visa draugija suėjo į vidų. Saulė 
jau leidosi,’ prieangyje pasirodė kazokėlis Jasius, kurį 
Skorabevskis vadino “draugas su draugu”, ir dengė 
stalus arbatai.” Jis permainė staltieses, sustatė indus, 
ir su trenksmu dėliojo šaukšukus į juos.

Bet Ropienė vis laukė ir laukė. Kartais manė ji 
šaū: ar mį geriau butų, namo sugrįžus, ir vėliau atėjus, 
bet vėl bijojos pavėluoti ir dėl to atsisėdo ant žolės ir 
ėmė penėti' kūdikį. Kūdikis prisižindęs užsnūdo, bet 
neramiu miegu, ries jau nuo pat ryto nesveikas buvo. 
Jaute Ropienė, kad ją karštis ima, tai vėl drebuliai bė
ga per visą kūną, kratydami visus jos kaulus, kartais 
snaudulys ją ėmė, bet nežiūrint į tą, ji laukė. Galop 
užstojo pusnaktis ir užtekėjo mėnulis. Stalai buvo už
tiesti; prieangyje žiburiai degė, bet ponai dar vis neiš
ėjo, nes panaitė skambino fortępijonu. Ropienė persi
žegnojo, ^sukalbėjo poterius ir manė sau, ką jai patars 
ponas Skorabevskis. Ką jis jai patars, žinoma, ji ne
žinojo, bet/bjiyp užtikrinta, kad jis, kaipo pažįstamas 
su vyriąųjybęj Užtars ją. Kasgi jam, tars tik vieną žo
delį jrivi^kaš. kitaip virš. Ėiąęį ir Žolzikęvičįa su vir
šaičiu pasipriešintų, tai ir tada, , jis jog rastų .vyriau-' 
sybę, jog jis .ponas, prie to geras ponas, ypatingai bėdi- 
niems židonę^iš.' Tai it irianęs neapleis jis, — manė ji. 
Ir ji neapsiriko. Skorabevskis tikrai geras žmogus.
- AtsiMine?ji’ ir tą, kad jos vyrui visada būdavo vi

same kaine prielankus, ant galo ątsimįnė ir tą, kad jos 
motina auklėm ir penėjo Jadvygą.... Visos tos mintįs 
galutinai sixrgmpri' ją. Tai, kad ji laukė jau kelias va
landas, Jįarirgdesi visai paprastu dalyku, apie tai ir ma- 
nyti rięyer^a’puvo. Tuo tarpu išėjo į prieangį ir ponai, 
pro vpimędŽių lapus galima buvo matyti, kaip pana 
Jadvyga pilstė arbatą į sidabrinius indus, arba kąnors 
motina jos kalbėjo jai tyliai. Gėrė visi arbatą, kalbė
josi ir linksmai, juokėsi tarp savęs. Žiūrėdama į juos, 
manė ji sau: “Ponai visuomet laimingesni už mus, 
varguolius'’Intones”, ir nežinoma, iš kokios priežasties 
pradėjo jairiš įžtkių'Ašaros riedėti; Bet urnai tas hūK'u- 
diD^š^gęO^ęitė j Wus j

IX.

Ropė, išėjęs iš kalėjimo, nuėjo tiesiai, tik ne į na
mus, bet pas žydą — smuklėm Žinoma, jog kiekvienas , 
ieško degtinėje suraminimo ir palinksminimo. Išėjęs is 
smuklės, tokių pat minčių kaip ir jo pati vedamas, huė-> 
jo jis-pas Skorabeyskį ir, kaip pasirodė, padarė didelę 
klaidą. Jis buvo girtas, ir toks jis visada būdavo šiurk
štus. Išgirdęs tą patį kaip ir jo pati, jis, būdamas kaip 
ir visi Įriti mužikai trumpapročiu, to diplomatiško neįsi- 
kišimo nesuprato ir, paprastu mužikams šiurkštumu, at
sakė ponui, už ką ir buvo išstumtas pro duris. , 

■i Sugrįžęs namo, tarė: • J
—- Buvau aš pas poną. ...... i .
— Ir ką jis tau pasakė?
-— Sudeginti juos, — šunvaikius, — suriko jis, su

gniauždamas kumštį.
x— Tu taip nerėkauk, — geriau pasakyk, ką tau pa

sakė ponas?
— Siuntė jis mane pas viršininką... Kad jį... ■
— Tai ir reikia važiuoti į Oslavičus.
— Tuojau važiuosiu ir parodysiu jiems, kad ir be 

jų moku apsieiti.
— Ne, geriau jau tu nevažiuok, — pasilik namie, 

širdele mano, aš važiuosiu. Nes kaip tu tik išgersi, tuo
jau prikalbėsi nebūtų daiktų, supykįsi viršininką ir dar 
blogiau padarysi.

Ropė iškarto niekaip gyvai nenorėjo sutikti. Tuo
jau po pietų, nuėjo pasipagiriauti, ant rytojaus taip-gi. 
Tada Ropienė, nesakydama nei žodžio, pavedė viską 
Dievo Apveizdai ir seredoj pasiėmus su savimi kūdikį, 
iškeliavo į Oslavičus.

Arklys reikalingas buvo šeimininkistoj, del to pri
spirta buvo eiti pėsčia.

Iš namų išėjo ji dar saulei netekėjus, nes lig Oslo- 
vičų 20 varstų buvo. Ji tikėjosi, kad kelionėje sutiks 
kokį gerą žmogų, kuris ją pavėžįs, bet tokių nepasitai
kė. Devintoj valandoj išryto, apsistojo ji pamiškyje 
kiek pasilsėti ir, pasiėmus plutgalį duonos ir dvejetą 
kiaušinių, papusryčiavo. Pasilsėjus kiek keliavo to
liau. Saule pradėjo stipriai kaitinti, dėlto, pamačius 
Ropienė važiuojantį žydą Gėršką, melde jo, idant jis ją 
pavėžytų.

,— Eik sau su Dievu, - Oią- atsakė jai žydas, 
toks sunkus kelias, kad ir manęs vieno arklys negali 
patraukti. — Kiek vėliau pridūrė jis: — Duosi auksiną 
tai pavėžįsiu.

Dabar tiktai ji atsiminė, kad su savimi teturėjo tik , 
tris kapeikas pinigų, kurias ir pasiūlė žydui, bet žydas 
tik nusijuokė kalbėdamas: ,

— Tiktai trįs kapeikos? Aš neimčiau jų nuo Že
mės, — ir tai pinigai! Nu!

Tai ištaręs^ sušėrė jis arklį ir važiavo toliau. 
Tuom tarpu darėsi vis karščiau ir karščiau.
Per Ropienės veidą bėgo prakaitas, lašas vijo lašą, 

bet ji suėmUš visą spėką žengė vis tolyn. Ųž valandos 
ji jau buvo Oslavičuose.

<Toliaus buri). *---- -
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B Iš Lietuviškų Dirvų, g

ninku šilkų dirbtuvės, idant 
merginas kurstytų eiti ske- 
baut — nežinia ar tas tiesa, 
ar ne, o vyruks gal atkęsti.

Taigi straikas praėjo ne
kaip, peštynių ir areštų in- 
valias — o pasekmės suvis 
menkos; vienai merginai 
skebsei net akį su žirklėmis 
išdūrė.

Tamošiaus Sūnūs.

- Bayonne, N. J.
Šilkų dirbtuvėje, kur 

straikavo arti 800 merginų, 
straikas jau pasibaigė. Ket
verge, 1 d. balandžio š. m., 
’darbininkės merginos lai
kė susirinkimą ir nutarė 
grįsti darban ant sekančių 
išlygų: kurios dirba prie su
šlapinto šilko — tos gaus 
012^ % daugiaus; kurios dir
ba prie sauso šilko 25% dau
giaus. Už “straipsus” nie
ko negaus daugiau, nors 
prie jų, sako, daugiausiai 
reik dirbti. Taigi pasek
mės to straiko nekokios. 
Darban merginos priverstos 
buvo grįšt, kitaip visai but 
pralošę ir reikėję but, su
grįžus, boso prašyt, kad 
'duotų bile kokį darbą. O ir 
'dabar daug merginų, nuėję 
'dirbtuvėn, rado ant jįj ma
siną dirbant straiklaužes, 
sugrįžo namo — taigi neži
nia kaip toliaus su jomis 
pasielgs.

Svarbiausios priežastįs 
tokio mažo laimėjimo šia
me straike štai kokios: 1) 
kad atsirado daug skebsių, 
kurios tuoj pradėjo veržties 
darban, nepaisant, jogei ga
na pasiturinčiai gyveno prie 
šjtėvų, kurie net turi po kelis 
nuosavus namus, laiko 
krautuves ir tt., o į darbą sa
vo merginas varė skebsaut; 
2) kad miesto valdininkai, ką prasimano, kad laiką su
laikė darbdavių pusę, nes 
policija rytais lydėdavo 
skebses į darbą, o vakarais 
vėl dabodavo jas nuo strai- 
kerių užpuldinėjimų. Strai- 
keres policija areštuodavo 
be mažiausios kaltes, — pa
sakė skebsė, kad ją tokia ir 
tokia pavadino, tai ir ima 
policija. Policijos “patrol- 
wagonai” turėjo užtektinai 
darbo. Policija labiausiai 
atsižymėjo tuomi, kad tie- 
siok lyzdavo į stubas, kur 
buvo nužiūrėtos straikerės, 
areštuodavo ir veždavo poli
cijos nuovadon, kur teisė
jas H. Mara nubauzdavo vi
sai už bereikalą. Iš tųjų 
aukų buvo ir kelios lietuvai
tės, kurių čia neminėsiu. 
Kodėl miesto valdyba taip 
elgėsi su straikerėmis—nie
kas negali žinoti. O juk tų 
pačių darbininkų didžiuma 
balsų ji išrinkta. Rinki
muose vertėtų gerai apsižiū
rėti, už ką duoti balsą.

18 d. balandžio š. m. vie
tinė 36-ta kuopa L. S. S. lo
šė teatrą “Penktas prisa
kymas” — drama vienoj 
veikmėj. Taipgi buvo ir 
apie pora deklemacijų, ku
rias atliko suaugę vyrai ir 
jiems tas visai nepritiko. 
Buvo .ir monologas: girtas 
'(nudavęs girtu) vyras išėjo 
ant scenos apdriskusiuose 
drabužiuose, su armonika 
rankose, priešais save tuš
čių, nuo alaus, bertainuką 
pasiguldęs ir atsisėdęs, nei 
šį, nei tą murmėjo ir grie
žė. Publika iš to gana tu
rėjo juokų, nors jos buvo 
vos į 70 asmenų iš priežas
ties lietaus. Stebėtina šia
me vakare tas, kad policmo- 
nai su inspektorium kuone 
visi buvo suužę į salę ir 
riogsojo joje visą vakarą. 
Kalbama, kad tai vis delei 
straikų. Vieną vyruką Ci- 
bukiavičių, jam bešokant, 
salėje suareštavo ir uždarė 
šaltojon. Ant rytojaus tei
sėjas uždėjo $500 bilos; 
nežinia dar kuom tas pasi
baigs. Jis buk viešai į Žmo
nes kalbėjęs, Jįftd lenkų ku
nigas nuo savi-]

Westville, Ill.
Nors šis miestelis apgy

ventas užvis daugiausiai lie
tuviais ir visokių tarp jų 
pasitaiko atsitikimų, bet aš, 
vartydamas laikraščius, re
tai patėmiju kokią nors iš 
čia korespondenciją. Tai
gi nors šį bei tą iš čio
nykščio lietuvių gyvenimo 
parašysiu.

Nuo 1 d. balandžio š. m. 
kaip visur, taip ir čion dar
bai anglekasyklose apsisto
jo, ir nors garsina, kad 
straiko nėra, vienok nežinia, 
kada pradės dirbti. Kito
kių darbų nėra. • Geriausį 
biznį dabar daro saliunin- 
kai. Žmonelės kitokių dar
bų neturi, laikraščių bei 
knygų skaityt nemėgsta, 
šiaip be jokio užsiėmimo 
nuobodu, tai kur ėjęs, kru
nėjęs žmogelis — šmakšt į 
saliuną ir traukia sau rudį 
iš kaušo, o ten ir daugiau

trumpinus. Gaila, kad mus 
broliai lietuviai nesunaudo- 
ja liuosą laiką, savo apšvieti
mui.

Anglekasys.

Athol Mass.
Subatoj, 13 d. balandžio, 

šiame miestelyj vietinė lie
tuvių motenj Šv. Onos 
draugija parengė pasilinks
minimo vakarą su šokiais, 
dainomis ir deklemacijomis. 
Vakaras atsibuvo lietuvių 
svetainėj. Prasidėjo 7:30 
vak. ir tęsėsi iki vėlyvai 
nakčiai. Keletas lietuvaičių, 
pasipuošę tautiškai, sudai
navo kelias lietuviškas dai
nas ir pašoko su vaikinais 
nekuriuos tautiškus šokius. 
Gi jaunos, puikiai pasirė
džiusios, mergaitės dailiai 
padeklemavo keletą eilių. 
Publika buvo užganėdinta, 
ką išreiškė delmj plojimu, 
Muzika buvo angliška or
kestrą — grojo ne blogai. 
Publikos prisirinko pilna 
svetainė; nemažai buvo atsi
lankę ir svetimtaučių — an
glų, francuzų ir italų ir vi
si, puikiai elgdamiesi, išsi
skirstė su užsiganėdimu. 
Svaiginančių gėralų laike 
baliaus nevartojo. Pelnas 
buvo skiriamas lietuviškai 
parapijai, kuri yra uždėta 
nesenai vardu Šv. Jurgio; 
tam tikslui tarp lietuvių ka
talikų renkama mėnesinės 
duoklės. Tarp gerų žma- 
nių atsiranda daugelis at
šalėlių, kurie apie tai nei 
pamanyt nenor ir, atsilan
kius pas juos kolektoriui, 
pastarajam neviens parodo 
duris greičiau išsinešdinti.

J. Gildutis.

Rockford, Ill.
16-tam numery j “Katali

ko”, š. m., patėmijau iš 
Rockford, Ill. koresponden
ciją, kurioje nekokis p. P. 
Piampala begėdiškai me
luoja. Minėtame toje ko
respondencijoj baliuje 1) 
nebuvo jokių su alum apy
kaklių skalbimų, 2) nei vie
nas stiklas nebūvu sumuštas
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Visi okeanais plaukianti pasažieriniai laivai apsitaiso skaitlingomis valtimis. 
Čia perstatoma, kaip tos valtįs ant laivų turėtų but sudėtos.

VĮSfikĮOS ŽINIOS.
Ant salos Kuba Santiago 

mieste gaisras sunaikinęs 
pirkliškų miesto dalį ir pa
daręs nuostolių ant $250- 
000.

Shanghajujė Chinų lakū
nas Lee andai savo aeropla
nu turėjęs mėginimus. Du
syk augštyn pakilęs ir lai
mingai nusileidęs. Chinų 
minios tuo stebuklu buvo 
tiesiog užžavėtos. Karo mi
nisterija nusprendžius nu
pirkti aeroplaną karo tiks
lams.

Anglekasių straikas Ispa
nijoje pasibaigęs, 
savininkai sutikę 
kams 
10%.

padidinti

Kasyklų 
darbinin- 

mokestį

* 
naujus judėjimus 

negirdima, 
visai apri-

Apie 
Chinuose nieko 
Gal respublika 
mo. Tik iš Pekino rašoma,
kad susirgęs dirksnių liga 
prezidentas Yuan Shi Kai.

*
Ant geležinkelio Pekin- 

Mukden stoties Cinchou su
imta 15 žmonių su bombo
mis, kurie norėję suplaišy- 
ti vieną geležinkelio tiltą. 
Manoma, kad tai busiąs 
kontrrevoliucijinis suokal
bis.

*
Salonike (Turkijoj) per 

rinkimus atstovų parlamen- 
tan tenaitinio garnizono bū
rys oficierių, šalininkių ko
miteto “vienybė ir pažan
ga” susiginčijo su kitais ofi- 
cieriais, minėto komiteto 
priešininkais. Šių pastarų
jų 10 oficierių tuojau pra
šalinta iš, armijos ir areš
tuota.

Garlaivis “Crombana”, ’ 
kuris kovo 30 d. išplaukęs 
iš Australijos uosto Had
land ir plaukęs į šiaurinius. 
Australijos uostus, arti 
Bruną susidaužęs ir nu
grimzdęs su 130 žmonių, iš 
kurių 80 asmenų butą ingu- 
los. . i

ne tik kieno ten kakton, bet 
nei į grindis, 3) nei vienas 
sveikas su prievarta nebuvo 
išvarytas, jei tik, susiginči
jus apie tikėjimo dalykus ir 
kunigų elgimosi, nekurie sa
va valia iš baliaus pasitrau
kė.

Taigi velyčiau p. P.Piam- 
palai korespondencijas ra
šyt daugiaus prisilaikant 
teisybės. Kas link nepri
derančio laiko, paminėjimui 
vardadienio, tai meldžiu 
Tamstos, p. Piampala, man 
atleisti, kad nesu Tamstos 
klausęsis, kad rengti, var
duves; ar gal pykstat, kad 
Tamstos nekviečiau.

J. Latvėnas.

Mahanoy City, Pa.
Nors pavasario laikas yra 

linksmiausias iš visų meto 
laikų, bet žmonelės pas mus 
tuo tarpu labai nuliūdę, nes 
nuo 1 d. balandžio š. m. vi
sose vietinėse anglekasyklo- 
se darbai apsistojo ir nėra 
žinios, kuomet dirbs; šioje 
apylinkėj darbai — kaiptik 
vienos mainos. Daugelis 
išvažiuoja į kitas vietas dar
bo ieškotų; o kurie su šei
mynomis, tai laukia kol Die
vas duos, kada vėl pradės 
dirbti. Kurie yra nuo pir- 
miaus sutaupinę pinigų — 
tai neboju, nes bedarbės 
laiku nors pasilsi, bet jų ne
turintiems, reik ir pavargti. 
Sustojus darbams ir visokie 
pasilinksminimai apsistojo.

Žmogus po skrybėle.

Rockford, Ill.
Šio miestelio lietuviai 

griebiasi už apšvietos kaip 
katras įmano. Ypač musų 
draugijos net sušilę darbuo
jasi ant tautiškos dirvos.

Lietuvių Mokslo Ieškoto
jų Dr-ja tuom tarpu gyvuo
ja neblogai — užlaiko di- 
džiausį knygynų Rockfor- 
de.

Ukėsų Kliubas'taigi pada
rė nemažą žingsnį- “pir
myn” ir padėjo nemažai 
triūso .ir lėšų, kol padirbo 
savo nariams ženklelius. O 
tie ženkleliai taip “puikiai” 
atrodo... net su anglišku pa
rašu: “Lithuanian Citizens 
Club”.

Kokios dvi savaitės at
gal A. R., lietuvis, suklas- 
taVo čekį iš $2.40 ant $24.00, 
už ką būti) buvęs areštuotas, 
bet į laiką suspėjo pasprųs- 
ti. Dabar, indėtus bankon 
jo pinigus užlaikė, kurių tu
rėjo arti $500; nežinia ai* iš- 
gaus. Tai pamokymas kaip 
čekius reik klastuot ir ko
kios iš to būna pasekmės.

20 d. balandžio š. m. čia 
apsivedė lietuvis A. Kunsa 
su A. Bakevyčiute; šliubą 
ėmė vietiniame courte...

20 d. balandžio atsibuvo 
šokių vakaras, parengtas T. 
M. D. 117 kuopos. Žmonių 
prisirinko suvis mažai, ka
dangi tą patį vakarą turėjo 
parengę balių , ir lenkai, į 
kurį sugužėjo visi lietuviai. 
Delko jie taip daro, kad sve
timtaučius geriau remia — 
tai nežinia, bet tai negra
žus pasielgimas. (Girdėjau, 
kad minėtoji kuopa turėjo 
kiek nuostolių/ !.

13 d. balandžio, pabaigus 
prakalbas dr. .t^.. fK. Rut
kauskui, apspito jįcicilikai 
kritikuoti, kurių buvo net 
3, bet kur buyęš-nebuvęs 
atėjo prakalbi^ vęAėjas ir 
pertraukė diskusijas. Už 
tai prakalbų vedėją prižadė
jo

Dr. A.. K. Rutkauskas $5.00 
Stonys Sereika............. 50
Steponas Povilauskas.. 50 
Jonas Petraitis .. ...........
Vladas Jesiavičius .... 
Jonas Makauskis..........
Stonys Užkurys ..........
J. Ambrasas .................
P. P. Petrėnas .............
Kazys Marcinkevičius .. 
Jonas Merčaitis.............
Karolis Vitkevičius iš

De Kalb, UI.............$1.00

Pekine pasklydęs gandas, 
kad tenaitinė mandžurų 
partija sukilsianti prieš 
respubliką. Respublikos 
prezidentas taigi savo rū
mus apstatęs kariuomene, 
nes buvusio ciesoriaus gvar
dija ko tai nerimaujanti ir 
jaja užsitikėti negalima.

•* ’•
Gegužio 6 d. š. m. Berly- 

ne prasidėjo tarptautinis 
suvažiavimas, kurio tikslas 
— išrasti ir nuspręsti geres
nius pagelbinius budus ant 
plaukiojančių pasažierinių 
laivų. Kaizeris įsakė iškil
mingai priimti visus atvyk
stančius atstovus. ■;

' 4 į »• ........
Caire, Egipte, susekta 

kontrabandistų organizaci
ja, kurie paslapčia gabenda
vo į Tripolį turkams ir ara
bams ginklus ir amuniciją. 
Vyriausybė nekuriuos su
ėmė ir aštriai uždraudė tuo 
užsiimdinėti.

' 9. .

Statistikos biuras paduo
da, kad 1911 m. Anglijoje 
alkoholiniams gėrymams iš
leista $810.000.000. Pasiro
do, kad anglai ima girtauti, 
nes dar nei vienais metais 
tam tikslui tiek daug pini
gų neišleista.

su kumščia sukritikuoti.
K. B. Ietis.

Rockford, UI.
Pasidarbavus dr. A. K. 

Rutkauskui, 13 d. balandžio 
š_. m. laike prakalbų liko su
rinkta Tautos Namams Vil
niuje $10.95 aukų.

Aukotojų vardai:

50
50

”50
50
50
50
25

. 25

Portugalijos pavarytas 
nuo sosto karaliukas Manu- 
elis žadąs iš Anglijos ke
liauti į Austriją, įSvebens- 
tein pilį ir tenai susižadėti 
su kunigaikščiute Elzbieta 
Braganza. Karaliukas tu
rįs 22 metu, © jo mergina 
18.

Francijos prezidentas 
Fallieres andai pasirašęs po 
dekretu, sulyg kurio visi 
apašai (banditai) nuo šio 
laiko busią išskirti iš armi
jos ir baudžiamosios rotos iš 
Francijos busią perkeltos į 
Algeriją. Apašai užuot to
se rotose būti, busią laiko
mi kalėjimuose.

Viso $10.95
Visus tuos pinigus pa

siunčiau L. Mokslo ir Liet. 
Dailės Draugijoj Namų išdi- 
ninkui, d-rui A. Vileišiui, 
Vilniuje.

Visiems aukotojams tariu 
ačiū.

P. P. Petrėnas.

Vokietijos vyriausybė 
oficialiai paskelbė, kad tur- 
kų-italų kare trokštanti lig 
pat galui užlaikyti neutra- 
liškumą, tatai nesimaišy- 
sianti ir tuomet, jei italai 
ir Dardanelius uždarytų.

Londonas (Anglija).
Laikai pas mus dabar ne- 

perkokie. Anglekasiai dar 
vis straikuoja. Šiaip įvai
rios dirbtuvės irgi menkai 
dirba. Žmonelės, straikij 
įbauginti, nežino nei ką pra
dėti, nei už ko stvertis. Val
gomi daiktai baisiai pabran- 
gę. Darbininkai kenčią di
dį vargą.

26 d. kovo š. m. mirtinai 
suvažinėjo E. Sadausko 4 
metų mergaitę. Taigi mo
tinos, išleidus savo vaikus 
gatvėn, privalo uoliau sau
goti, — tąsyk neatsitiks pa
našios nelaimės.

Kiek patyriau, pora sa
vaičių atgal, daktaras V. A. 
Martyšius, apie kurį perei-' 
tais metais nekartų jau bu-, 
vo garsinta “Katalike”, yėf, 
sugrįžo Londonan.

Oras pas mus išrodo se
nai į pavasarį, daugelis me
džių išsprogo, tankiai palį- 
ja. galijotas.

Irkucke, Siberijoje, 107 
katorginiai žuvę aukso ka
syklose, o 80 kitų sužeista 
besimušant su saugojančiais 
juos kareiviais. Katorginių 
su kareiviais susirėmimo 
priežastis nėra žinoma.

Iš Tripolio rašo, kad ara
bai sušaudę du italų styri
ntu orlaiviu, iš kurių laks
tant mėtyta į arabus bom
bos. Sušaudytu orlaiviu nu
kritusiu ir visiškai sunai
kintu. Anų ingula išskers
ta.

Konstantinopolyj andai 
sudegę užsienio ministerio,. 
Assim bėjo, rūmai. Kadan
gi rūmai buvę mediniai, ta
tai greitai ir sudegę. Mi- 
nisteris turėjęs lig laikui 
prisiglausti Vokietijos am
basadoje.

Vokietijos parlamentan 
kanclierius perstatė valdiš
kų įnešimų, sulyg kurio no
gimų šudrutinti Vokietijos 
armijos ir karo laivyno jė
gas^ > Socialdemokratai tą 
įnešimų sukritikavę ir iš
juok®.

Venecijoj pašvęsta ir 
miestui pavesta naujai at
statydintas šalep šv. Mor
kaus katedros bokštas, arba 
“Campanilla”. Bokštas pa
statydintas senobiniu sti
lium. Iškilnybėje dalyva
vo daug dvasiškių ir augšk 
tesnių valdininkų. Varpų 
balsai nuimta ant fonografi- 
nių rekordų ir specialiai 
pasiųsta šv. Tėvui, kuris no
rėjęs išgirsti savo buvusios 
katedros varpų balsus. Ta
sai bokštas pirm 9 metų bu
vo sugriuvęs.

Graikijos garlaiviu “Smir
na” Konstantinopoliu pri
buvę rusas Ivanov ir bulga
ras anarchistas Kirker, ku
riuodu norėjo į Austrijos 
garlaivį “Tirol“ paslapčia 
įkraustyti didesnę dalį bom
bų ir dinamito, kuriuos su 
savimi atsigabeno. Garlai
vis “Tirol” paskui be bom
bų išplaukė į vieną Rusijos 
uostų. Muitų valdinin
kams, turkams, abiejų ke
liauninkų pasielgimas pasi- 
sirodė nužiurėtinas, taigi 
liepta jų pakus peržiūrėti ir 
anuose atrasta 9 bombos ir 
2 skrynios dinamito. Poli
cija daleidžia, kad tai butą 
suokalbio, tik nežinia, kur 
jis turėjęs but išpildytas. 
Ar Turkijoj, ar Rusijoj. 
Anarchistas su savimi turė
jęs net 4 įvairių valstybių 
pasportus. Bombas ir di
namitą, kaip sužinota, jiems 
išsiuntęs bulgarų-makedonų 
komitetas.

5
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GEGUŽIO, 1912 m.
2. K. Atanaz. ir Zigm.
3. P. Sv. Kryž. atrad.
4. S. .Monik, n., Pior.
5. N. 4 sav. po Vėl. Pijaus pop.
6. P. Jono apažt.
7. U. Domicėlės p. k. z
8. S. ^Stanislovo v. k.

Redakcijos Paiėmijimai.
“Draugas” jau vėl susirgo...

Prisiartinus pavasariui, 
artinasi ir lietuvių didesnių 
organizacijų Amerikoje su
važiavimui, arba seimai. 
Gegužio 28, 29 ir 30 d. ir S. 
L. R. K. A. turės savo sei
mų So. Boston, Mass. Šis 
lietuvių Katalikų Susivieni
jimas, kaip žinoma, neturi 
savo oficijalio organo, bet 
‘ ‘ Draugas ’ ’ pernykščiame
seime laisva valia apsiėmė 
Susivienijimui tarnauti su 
išlyga, jei to Sus-mo nors 
keli nariai užsisakys “Drau
gų” už 50c. metams. Ar 
daug tokių naivų narių su 
tais 50c. atsirado, mums ne
rupi, bet aiškiai visi mato, 
kad “Draugas” sauvaliai 
apsiskelbė lietuviij katalikų 
organizacijos oficialiu orga
nu ir nūdien tomis privile
gijomis naudojasi. Tiek to. 
Juk tikslas išteisina budus. 
Bet dabar artinantis seimui 
“Draugų” kaip kitados, 
taip ir šiemet pirm seimo 
apima baimės šmėkla, pava
sario ligomanija. Neduok 
juk Dieve “Draugui” seime 
visiškai nupulti, arba, kas 
aršiausia, ineiti į tos orga
nizacijos organus “Katali
kui”! Tada “Draugo” lei
dėjų klika, žinoma, netik 
pačioj organizacijoj intek- 
mės netektų, bet dar pačiam 
“Draugui” atgiedotų šer
menų giesmes. Taigi -kad 
tų pramatomų nelaimių ap
sisaugojus, “Draugas” iš- 
kalno “Katalikų” ima juo
dinti, buk “K-kas” nėra 
katalikiškas laikraštis. Tai 
pirmas ir paskutinis tų ku
nigų argumentas. Jie ma
no, galima būti didžiausiu, 
sakysime, piktadariu, o te- 
čiau pagirtinu žmogumi, jei 
tik pildoma kataliko pride- 
rystės. Beabejonės jie taip 
mano. Ir visus kitus, kurie 
atkakliai jiems netarnauja, 
palaiko nedorėliais, nors tie 
žmonės, rasi, šimtus kartų 
yra doresni ir 
juos pačius.

“Draugas” 
nekatalikišku
del Dievo didesnės garbės, 
nei ne del lietuvių katalikų 
gerovės, arba jų dūšių iš
ganymo, bet, ot sau, del di
desnio “biznio”, koks nori
ma apturėti iš Susivieniji
mo, kuris nuo “Draugo” le
tenos nūdien jau ir taip vos 
tepasivelka.

Taigi mažai mums ir in- 
domu buvo, kuomet “Drau
go” No. 16 š. m. atradome 
kokio tai 
M-ckus” 
“Draugo” 
simų:

“Artinantis S. L. R. K. 
A. seimui, kįla ginčai. Tai
gi aš noriu turėti tikrų nuo
monę apie “Katalikų”. Ar 
tas laikraštis yra tikrai ka
talikiškas, ar tik veidmai
niškas, ir ar “Katalikas” 
savo gyvenime nekados ne- 
užsipuolė ant katalikų tikė
jimo ir nešmeižė kunigų 
(Sic!).

“Mano nuomone, kad 
“Katalikas” nėra nuo to 
liuesas ir mano sųžinė nelei
džia pripažinti jį grynai ka
talikišku, bet veidmainišku.

Ir kaip manote, skaityto-

jai, kų “Draugas” atsakė 
ant to kvailo klausimo? Štai 
kų jis atsakė:

“Tamstos nuomonė apie 
“Katalikų” pilnai teisin
ga”.

Taip atsakė “Draugas”, 
tasai vargdienių mulkinto
jas, kad “Katalikas” yra 
veidmainiškas! Jei taip, 
tai mielai norėtumėm išgirs
ti “Draugo” redakcijos pri
rodymus, kuomet “Katali
kas” buvo užsipuldinėjęs 
ant katalikų tikėjimo? Kas 
link nekuriu (anaiptol ne 
visų) kunigų, tai “Katali
kas” turi pilnų teisę juos 
kritikuoti ir visuomenei iš
rodinėti jų bloguosius pa
sielgimus. Tegu “Draugo” 
redakcija nors sykį įsikala 
sau galvon tai, kad kunigas 
nėra joks tikėjimas, nei jo
ki tai tobulybė, bet toksai 
pat žmogus kaip ir visi kiti 
daugiau ingiję apšvietimo ir 
savo sąžinės pavadinti tar
nauti žmonėms, kad intikus 
Dievui.

Lauksime iš “Draugo” 
prirodymų, kada “Katali
kas” yra šmeižęs tikėjimų.

Turime vienok pažymėti, 
kad “Draugas” “Katalikų” 
taip ima šmeižti su ne men
ka intencija. Turime iš tik
rų šaltinių žinias, kad 
“Draugo” finansinis stovis 
visai nusmukęs nuo koto. 
“Draugų” išgelbėti iš to pa
vojaus galima tik vienu- 
vienintėliu budu, parduo
dant jį Susivienijimui. Ne 
veltui taigi ir imta agituoti, 
idant Sus-mo kuopos Seiman 
daugiausiai rinktų atstovais 
vargonininkus. ‘ ‘ Draugo ’ ’
vedėjai gerai žino, kad 
jiems su vargonininkais vis
kas tegalima padaryti: 
kas iškepti ir patiems 
niems suvalgyti.

Kuopoms ir Sus-mo
riams taigi verta į tai at
kreipti doma, nes seimas 
jau arti.
“Draugų”, 
si vienijimo 
ir visvien 
“Draugo”
Susivienijimo 
Juk Sus-mas turėjo net ke
lis savo locnus organus, o 
kur jie yra dabar? Antraip 
vertus, Sus-mo išdas neper- 
daug turtingas, tatai organų 
galima samdyties, kas daug 
pigiau atsieina, o centro iš
das nieko nenukenčia, gi su
rinktus pinigus reikia laiky
ti pomirtinėms. Pagaliau ir 
pati Suvienytų Valstijų vy
riausybė aštriai draudžia pi
nigus, skiriamus pomirti
nėms, bile kaip eikvoti.

Užvislabiaus Susivieniji
mui šiemet velytumėm nors 
sykį “Draugų” nusikratyti, 
nes jis laikui bėgant taip 
įsiės į Susivienijimo kaulus, 
kad bus sunku jis ir nusi
kratyti. Tik tada, taip pa
darę, “Draugų” iš jo ligos- 
manijos išgydysite.

sų valdžiai. Jis pakrikštijo 
kokiu ten unitu kūdikį ir už 
tai prikibus prie jo valdžiai 
neleido Seinų vyskupui, kad 
jam duotų kur vietą. Bu
vęs kokį laikų prisiglaudęs 
prie “Šaltinio” redakcijos, 
galų gale pasirįžo keliauti 
Amerikon, kad čia savo bro
lių lietuvių labui pasidarba
vus. Buvęs tai kunigas ty
kus ir gražaus' pobūdžio. 
Labai gražių turėjo plunks
nos dovanų ir su tos savo 
prigimtos davanos pagalba 
tikėjosi būti naudingu na
riu Amerikos lietuvių gyve
nime. Paėjo iš Marijampo
lės parapijos. Atrado sau 
kapus netoli Amerikos kraš
tų giliausioje vietoje...”

vis- 
vie-

na-

Jie “parduos” 
pasiims iš Su- 
išdo tūkstančius 
bus to paties 
savininkais ir 

diktatoriais.

tobulesni už

“Kataliką” 
pavadina ne

* *

Roosevelto populeriš- 
kumas.

Buvusioje Suvienytų Val
stijų prezidento pulkininko 
Roosevelto populeriškumas 
tikrai nepaprastas, b tų aiš
kiai parodė piliečių balsavi
mai pirmaisiais į preziden
tus kandidatų skyrimais ke
liose didesnėse valstijose. 
Kur į konvencijų delegatų 
nerinko politinės mašinos, 
bet patįs žmonės, tenai 
“Teddy” išėjo pargalėtoju- 
mi visoj to žodžio prasmėj. 
Bet ar tautinėj konvencijoj, 
koki atsibus birželyj š. m. 
Chicagoj, p. Roosevelt gaus 
nominacijų į prezidentus — 
tai visai kitas klausimas. 
Politinės mašinos tokiose 
konvencijose kadangi visuo
met yra tvirtesnės už pilie
čių norų ir delegatai tų norų 
labai lengvai gali sumindžio
ti, paskirdami į prezidentus 
kandidatu tokį, katras tu
rės už savęs “smarkesnę” 
mašinų.

Už p. Rooseveltų solida- 
riškai balsavo ir Pennsylva- 
nijos anglekasiai. Jie tuo- 
mi išreiškė savo dėkingumų, 
atsimindami, kaip tai jo pa
stangomis 1902 metais pa
sekmingai pabaigta angleka- 
sių straikas, ir kad p. Roo
sevelt visuomet į darbinin
kų luomų atsinęšųs prielan
kiai. Jo bijosi tik trustai, 
su kuriais kovojo be atsižiū
rėjimo būdamas preziden
tu. Taigi tie patįs trustai 
dabar stengsis jo neprileis
ti prie nominacijos į kandi
datus. O juk trustų ran
kose pinigai, prieš kuriuos, 
žinoma, lenkia galvas ir po
litikai.

žioplio “Kazio 
sekantį pas 

redakcijų klau-

* *
Nuskendęs lietuvis kunigas.

“Žv.” praneša, kad su ži
nomu laivu “Titanic” nu
skendęs kun. Juozas Mont
vila, lietuvis, kuris iš Lie
tuvos keliavęs į Ameriką. 
Nuskendusių surašė mes, 
tiesa, patėmijome Juozų 
Montvilų, kurio pavardė bu
vo sukraipyta, bet “Žv.” 
apie tai visai kitaip prane
ša. •

“Antros klesos pasažįerių 
surašė paskendusio laivo — 
skaitome “Žv.” — randame 
vardų lietuvio kunigo, Juor 
zo Montvilo. Kun. J. Mont
vila, dar jaunas, skaitęs tik 
apie penkis kunigystės me
tus, negalėjo tėvynėje gy
venti delei prasikaltimo ru-

Naujas prispaudimas
Iš Washingtono tomis 

dienomis pranešta štai kas:
“Po ilgų, keliolika dienų 

besitęsiančių, diskusijų se
nate priimta bilius, atkreip
tas prieš ateivijų, ypač iš 
vidurinės, pietinės ir ryti
nės Europos. Iš tų vietų 
ateiviai bus egzaminuojami, 
idant tuo budu sumažinus 
tarp ateivių analfabetų 
skaitlių. Kiekvienas atei
vis turįs mokėti savo kal
boj skaityti ir rašyti.

Keli pataisymai . arba 
priedai prie to biliaus dali
mis atmesta. Senatorius 
German iš N. Carolina, de
mokratas, reikalavo ant 
ateivių užkraut pagalve po 
$10, o sen. Watson iš West 
Virginia reikalavo net $24. 
Tuodu pataisymu atmesta, 
bet paskui pagalvė priimta 
užuot $4 — $5. .

Iš Mississippi gi sen. Wil
liams reikalavo į Suvienytas 
Valstijas neįleisti netik chi- 
nų, bet nigerių ir malajų. 
Tėeiau tas reikalavimas di
dumu balsų atmesta. r ’

Ir tie sotus ponai mano; 
kad jie ir jų vaikai jau ap-

šieisių be ‘’atdirių, kuomet 
ateiviai jiems pripylė kiše- 
nius aukso ^ir iškėlė į augš- 
čiausias ša (V j vietas. Taigi 
už tai dabar atitiėkojama.

I

Atlantikas saVb aukų ne- 
kuomet neatiduos.

Nugrimzdusio laivo “Ti
tanic” keliauninkų lavonai 
guli ant okeano dugno ir iš 
tenai tų lavonų okeanas 
niekam neatiduos” — tomis 
dienomis pasakė profesorius 
Robert W. Wood iš John 
Hopkins universiteto, Bal
timore j e.

“Poros mylių gilumoj 
vandens spaudimas išnešus 
5.600 svarų viename ketvir- 
tainyj colyj, kas yra jau 
perdaug, kad nariai su sa
vo prietaisomis tose sųlygo- 
se galėtų dirbti, jei norėtų 
išimti kokius nors daiktus 
iš nugrimzdusio “Titanico”. 
Dalis lavonų, kurie nebuvo 
laivo kajutose uždaryti, tu
rį tuoj išplaukti ant pavir- 
šaus vandens, jei okeano 
siaubūnai jų nesuės. Liku
sieji gi lavonai ir pats nelai
mingas laivas guli amžina
me grabe, ant Atlantiko 
dugno, ir taip smarkiai van
deniu prispausta, kad jo iš- 
ten negalima jokiuo budu 
išimti. Šeši tūkstančiai 
svarų spaudimo viename 
ketvirtainyj colyje sumal
tų “Titanico” plieno sienas 
kaip plonų poperą, jei ir iš 
vidaus laivo nebūtų tokio 
pat .smarkaus vandens spau
dimo.

* 1* * , 
“Keleivis” žydų rankose.
Pirmiau “Lietuva” gir

dėjus, o paskui, anų “Vien. 
Lietuvninkų” atkartojus 
paskalas, jogei- Keleivį” 
išleidinėj anti žydai lietuvių 
pramonės boikotavimui, kad 
paveržus pramonę iš lietu
vių rankų ir perdavus į žy
dų rankas, taip kaip Euro
pos Lietuvoje žydai visų 
pramonę turi savo rankose. 
Taip girdėjus “Lietuva”, o 
“Vien. Liet.” dar štai kų 
nuo savęs priduria:

“Mes taipgi turime ant 
rankų vieno žmogaus, bu
vusio arti prie “Keleivio”, 
net pas notarų paliudytų 
nuomonę, kad “Keleivis” 
esųs bene tik žydų su Gegu
žiu ir Michelsonu atpirktas. 
Tas žmogus net intaria, kad 
p. Michelsonas buvęs pir
miau Bostone žinomas kai
po... žydas...”

“Keleivis” (No. 17) už
uot išmintingo ant tų užme- 
tinėjimų atsakymo, “Lietu
vos” leidėjų ir “V. L.” re
daktorių pavadina kvailiais. 
Tuomi viskas ir baigiasi. 
Matyt, “Keleivis” žydams 
labai artimas.

# ’ *
Apie socijalistų debatus.
Pereitų sykį čionai pami

nėjome, kad lĮipoklyne L. 
S. S. 19 kuopa- buvus pa
kvietus į debatus tris tauti
ninkus, p-n^ĮS fĮrvydų, Mi- 
kolainį ir LfetMuską, šiuo
se klausimt^se^a) ar lietu
viai socijaM^taLanekinų sa
vo tautų ir įtaikinu savo kal
bų, b) ar -ne -griaują tau
tiškas orgaųgzaėįjas ir c) ar 
kitų tautų ’socijalistai yra 
geresni už lietuviškuosius.

“ V. L.” p. Sirvydas da
bar praųeša, kad tie “deba
tai” neatsibuvę, nes yiršmi- 
nėti tautininkai atsisakę 
debatuoti, o atsisakę todėl, 
kad sočijalistai' buvę pasi- 
glemžę Brooklyho draugijų 
sumanymų, nes draugijos’ 
buvo pirmiau-.iaų nuspren- 
džiusios tokius} debatus lai-

į
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LIETUVIŲ RYMO KA
TALIKŲ PAGELBINIŲ 
DRAUGIJŲ AMERIKO

JE REIKALUOSE.

Šiais metais sukanka jau 
40 metų nuo laiko, kada su
sitvėrė pirmutinė L. R. K. 
P. D. A., idant sušelpti su
sirgusius savo draugus ir 
jiems mirus pagelbėti jų 
šeimynoms. Pradėjus tver
ti savasiąs pagelbines drau
gijas, arba jas skirti nuo 
lenkų, kurios tuom laiku vi
sos dar buvo sųsimaišu- 
sios, nemažai mus bro
liams, lietuviams, reikėjo" 
nukentėti vargo ir skurdo; 
nes tada dar ir patįs lietu
viai nebuvo tiek subrendę 
ir išsilavinę, kad galėtų 
viskų paimti į savo rankas; 
iš antros vėl pusės juos 
spaudė lenkų despotizmas. 
Lenkai, matydami lietuvius 
kįlančius ir kassyk žengian
čius pirmyn, visokiais bu
dais stengėsi juos kuodau- 
giausiai išnaudoti ir kuoil- 
giausiai laikyti savo vergi
joje. Bet musų brolių 
darpštumas ir uolumas vis
kų pergalėjo. 1872 metais 
susitvėrė pirmutinė L. R. 
K. A. Pag. Dr-ja ir toliaus 
kas metai augo vis didyn ir 
plėtojos į visas puses, taip 
kad nepoilgam L. R. K. A. 
P. Dr-jos buvo taip tvirtai 
subrendusios, kad nekurios 
skaitė jau iki 500 draugų. 
Dr-jos, turėdamos atsakantį 
narių skaitlių, tvirtai galė
jo laikyties. Kaikurios iš 
didesniųjų dr-jų jau buvo 
pradėjusios užsiimdinėti 
vertelgyste ir tt. Bet ne
ilgai joms tebuvo lemta 
vienybės laikyties ir drutin- 
ti savo jėgas. Delei kokios 
tai nežinomos priežasties, ar 
tai per pačių draugų nesu
sipratimą, ar del ko kito, 
prasidėjo tvęrties naujos 
mažesnės pagelbines drau
gijos, kurios neturėjo tiek 
daug draugų, kad galėtų už
silaikyti. Prasidėjo jų tar
pe vaidai ir konkurencijos 
už draugus, nes kiekvienas 
gerai suprato ir matė, kad 
tik didesnės pagelbines 
dr-jos gali tvirčiausiai lai

kyti. Socijalistai tai išgir
dę ir užbėgę už akių drau
gijoms. _

Svetimais sumanymais

kyties. Tuomet apie dr-jų 
pagerinimų negalima buvo 
nei svajoti, nes rūpėjo tik 
daugiaus draugų pritraukti 
į savo dr-jas. Taigi mato
me, kad mus L. R. K. A. P. 
D. per šituos praėjusius 
metus nuo užsimezgimo nei- 
kiek dar ir šiandien nenu
žengė pirmyn. Netik kad 
jos lygšioliai nesistengė nei- 
kiek prisidėti prie kultūros 
pakėlimo, bet ir pačios savo 
draugams jokio mokslo ne
galėjo suteikti, nes daugelis 
mus pagelbinių dr-jų dar ir 
šiandien tėbevaitoja ant 
mirtino ligos patalo, Jai- 
gu niekas nesirupįs apie jų 
būvio pagerinimų, nežadįs 
prie artimesnės pažinties ir 
bendros vienybės, tai ar 
anksčiau, ar vėliau jos tu
rės perstoti gyvavusios ir 
nesirupįs apie savo draugų 
sušelpimą.

Draugijai pakrikus gi rū
pestis apie ateitį neprasiša
lina. Kai kuriems iš jų juk 
ir senatvė jau pradeda žiū
rėti į akis, o žino kiekvie
nas, kaip yra sunku sergan
čiam beturčiui ir negaunan
čiam jokios pagėlbos. O čia 
senatvė, senų į kitas drau
gijas nepriima. Kur ding
ti. Susitarę keletas draugų 
ir tveria vėl savo pagel- 
binę dr-ją, ir tikisi, kad ši 
naujoji jau nebepairs. Bet 
dažnai ir vėl tas pats atsi
kartoja, o visos jų tvirto
sios svajonės dingsta. Tok
sai vienvalinis naujų dr-jų 
tvėrimas tai yra šiandininė 
mus pagelbinių draugijų už
krečiamoji liga, kuria užsi
krečia ir senosios dr-jos ir 
taip nieko naudingo negali 
pradėti, nes turi žiūrėti pa
čios į save, kad nepairtų. 
Taigi ar nebūtų galima su
rasti tam tinkanti vaistai 
tos ligos išgydymui, budai, 
prašalinti jos priežastį ir vi
sas klaidas? Ar ne laikas 
butų nusikratyti nuo savęs 
tuos visus nesmagumus ? 
Už 10 metų prisiartina mu
sų L. R. K. A. P. D. 50 me
tų sukaktuvės, jubilėjus. 
Kuom-gi mes tada galėsime 
pasirodyti? Kaip tuomet 
atrodys nuveiktieji musų 
darbai? Ar ir tada musų 
pagelbines dr-jos neturės 
jokios vienybės, nei sanry- 
šio? Aįr ir tada musų drau
gai dar jausis esti vieni ki-

negali būti. Būtinai reikh 
sutvarkyti viskas išanksto 
taip, kad per ateinančius 
10 metų musų pagelbines 
dr-jos sueitų visos į tvirtų 
L. R. K. A. P. D. organiza
cijų, kad už 10 metų links
mai, su tvirtomis spėkomis, 
galėtumėm apvaikščioti 50 
metų sukaktuves.

Nors mes per tuos 40 me
tų išgulėjome nieko neveik
dami pagelbinių dr-jų labui, 
nesistengėme nei kiek jų 
pakelti ant augštesnio civi
lizacijos laipsnio, nesirūpi
nome jų gerovės reikalingu
mu, taigi šiandien mes tu
rime gerų progų tų darbą 
pradėti. Mes, Newark© L. 
R. K. P. D. atstovai, jau 
rugpiučio 30-tų d. 1911 me
tų, susirinkę apkalbėti pa
gelbinių draugijų reikalus, 
nutarėme, kad išvengimui 
tų visų šiandieninių kliūčių, 
būtinai reikia šaukti L. R.
K. A. P. D. kongresas. At
sišaukėme viešai per laik
raščius į visas L. R. K. A. 
P. D., melždami jų prisidėti 
prie musų ir dalyvauti bu
siančiame kongrese. Musų 
atsišaukimas neliko tuščias. 
Iš daugelio vietų gavome 
pritarimų. Musų pradėtam 
darbui ir žadėjimu dalyvau
ti. .Išsykio buvome manę 
kongresų L. R. K. A. P. D, 
šaukti šitame pavasaryje 
vienok del tūlų priežasčių 
ir kitiems patariant kongre
sui laikų paskyrėme atei
nantį rudenį, rugsėjo 16 ii 
17 dieną, 1912 m., kuris at
sibus šv. Jurgio draugijos 
svetainėje, 180-182 New 
York avė., Newark, N. J. 
Musų siekis ir geismas yra, 
kad kiekvienos R. K. pa
gelbines dr-jos atstovas da
lyvautų busiančiame kon
grese. Taigi mes, Newarko
L. R. K. A. P. Dr-jų atsto
vai, kviečiame visas L.-R. 
K. A. P. D. dalyvauti drau
ge su mumis minėtame kon
grese. Mažesnės dr-jos, ku
rios neišgalėtų siųsti atsto
vo arba tolumas kelio ne- 
pavelintų, meldžiame siųs
kite nors savo patarimus še
iniaus paduotu adresu, ar
ba per laikraščius pakelti 
tuos klausimus, o kiekvie
nas toks jūsų patarimas su 
doma btis perskaitytas kon
grese ir tokie patarimai

imama naudoties.

■■i. ::J.
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tai veido

J. Mikuckis,

VAKARAS ANT GEDIMINO KALNO

Historiškas.

pasi-

SIMAS DARO APGAULINGĄ “BIZNI

Ir lietuvį nelaimingą 
Nūn bloga dalis ištiko — 
Nors ir dirbti jis netingi, 
Turi vardą tik mužiko...

Nūn kita gadynė virto, 
Atsinešus jungą kietą: 
Nūn teisybė klauso tvirto, 
Turtas nūdien valdo svietą,

Aš žinau, ateis gadynė, 
Mes mužikas savo skrandą, 
Amžį sau sutvers auksinį, 
Eis keliu, kur laimę randa!

Nestovėjo nusiminę, 
Savo laisvę jie mylėjo
Atiduoti paskutinį 
Kraujo lašą negailėjo!

Verkti norisi be galo — 
Gaila tą, kur kenčia skriaudą. 
Tą, kurie tamsoj užšalo...

Apglėbė galingą šilą, 
Bet iškilt augščiau dar trok;
Spindulius ant žemės pila
Ir bučiuoja seną bokštą.

Mėnuo sveikina girelę, 
Ir augščiau, augščiau vis kįla 
Apšvietė štai baltą kelią. 
Apglėbė galingą šilą.

Čia prabočiai musą gynės, 
Žuvo drąsiai už tėvynę, 
Guldė galvas ir krutinės — 
Nestovėjo nusiminę.

iDedien, pienas 
įsu sm

Turtas nūdien valdo svietą 
Tveria laimę ir galybę, 
Duoda augsią, gerą vietą, 
Riša vargšą į tamsybę.

PIETINIO ŽEMGALIO 
ATRADIMAS.

Girtuoklio monologas.
Kaip pamatau, kad kas 

geria degtinę, tai man da
rosi bloga, o kaip darosi 
bloga, tai turiu gerti deg-

Apsišvies, pabus lietuvis, 
Dvasią turi jis ne menką... 
Negi bus jisai pražuvęs, 
Ne! Tik laikas tas taip slenka

3. IV 11 m., Vilnius.

Nusileido saulužėlė, 
Pabučiavus lanką žalią, 
Spinduliai užgeso mieli, 
Mėnuo sveikina girelę.

Ak, taip liūdna, siela rauda! 
Gaila tą, kur be nakvynės 
Kenčia sunką vargą, skriaudą 
— Čia prabočiai musu gynės!

L. R. K. P. D. A. 
REIKALUOSE.

dar liesis pienas su Smetona omjn kaipiT 

...................

Praktiškas.
Praeivis pripuola prie 

pervažiuoto vežimu žydelio.
— Gal pašaukti daktarą?
— Kas man iš daktaro, aš 

reikalauju advokato, kuris 
suieškotai už tai man atly
ginimą.

. Pas mumis kitaip. .
Visur sakoma:
“Boba iš vežimo — ar 

kliams lengviau*’. O Chi 
nūose sakoma:

“Ciesorius iš vežimo — 
žmonėms lengviau”.

Simai, Štai tau duodu 50 dol.bet Žinai 

įnori pctnipu

pieno ka$dicna.Mi 
įmokant dkalnouž 
5t SfaXesidd./ 
nuleidžiu. Kitfc-/ 
tnsto nedarnu,/ tik jumtdtt-/ .

Priemenėje.
— O aš nelaimingoji, ma

niškis jau vėl sugrįžo girtas 
iš saliuno!

— Tegu kurna taip daug 
neraudoja, juk jis ten ne
galėjo amžinai sėdėti...

ko, taippat buvo sveiki ir 
drūtą Sugrįžus antį laivo 
“Fram”, žmones išrodė bui- 
nęsni, negu pirm kelionės. 
Viens tik išpradžią nesma
gumas .buvo 
prausimas, nes visas laikas 
kelionėje, ty. nuo laivo ir 
vėl iki sugrįžom ant jo, mes 
nei. nesiprausėm, nei nesi- 
skutom; turėjom tik maši
nukes plaukams ir barz
doms kirpti, nes ilgus plau
kus negalėjom laikyti delei 
ledu šarmos, kuri mums 
kenkdavo.

Tie žmonės, kurie likosi 
išlipus iš. laivo tyrinėti 
“Karaliaus Edvardo VII” 
sausžemį, pasakojo, matę ko
kius tai jiems nežinomus 
paukščius ir lapes”.

Tokios tai žinios yra gau
tos pastaruoju laiku nuo 
vieno pietinio žemgalio at
radėją. Bet koki iš to at
radimo nauda?

Tuščias pilvas, tuStl kiSeniai, 
bet Si muko gaiva-smegenų1 
pilna. Ha! ha! ha! TurbtČ ii 
tų Šiaudą nebus grudų...

pasiekęs yra žemgalį pir- 
miau, negu Amundsen. Tuo 
laiku nuo Scott nėra dar jo
kio gando.

Kapitonas Amundsėn gi
męs Norvegijoj, pirm 40 
metą, ir visą savo gyveni
mą praleidęs ant jūrių. 
Prieš porą metą jis. drauge 
su d-ru Cook dalyvavo Bel
gijos ekspedicijoj į šiauri
nį žemgalį laivu “Belgi- 
ca”. Vėliau mažu laive
liu “ G oyja” atliko kelionę, 
turinčią didę historinę vertę, 
nes apvažiavo nuo šiaurės 
linlt. salos Grenlandijos, at
rakdamas tokiuo budu ke
lią žiemią-vakarą link,' ku
riuo galimaį apvažiavus 
šiaurinės Amerikos šiaurinį 
krantą per Beringo perta- 
ką, pasiekti Ramųjį okeaną. 
Ta jo kelionė tęsėsi tris me
tus. Laike tos kelionės 
Amundsen patyrė, kokioj 
vietoj randasi šiaurinis ma- 
gnitinis polius.

Į dabartinę savo kelionę, 
kurios pasekmėmis yra at
radimas pietinio žemgalio, 
kapit. Amundsen išsiruošė 
iš miesto Buenos-Ayres 
(Argentinoj, piet. Ameri
koj) pabaigoje 1910 m. buo
žiniu laivu “Fram”, ku- 
riuomi nevieną kelionę į 
šiaurius yra atlikęs garsus 
keliauninkas Nansen. Yra 
tai nedidis, trimis buorais, 
laivas, 125 pėdą ilgas ir 17 
pėdą gilus, bet taip tvirtai 
padirbdintas (medinės sie
nos tur 40 colią storio), kad 
iki pastarajam laikui nei- 
kiek nenukentėjęs. Nan- 
seno kelionėse jis buvo pa
garsėjęs tuo, kad toliausiai 
buvo pasiekęs šiaurės link, 
o paskutinėj kelionėj — to
liausiai pietą link.

Išvažiuojant kelionėn. į 
pietinį žemgalį, Amundsen 
turėjo ant savo “Framo” 
116 pakinkomą didelią Si- 
berijos šunų, 8 žmones ir 
įvairaus maisto septyne- 
riems metams, apart to tu
rėjo paėmęs rogutes, sniegi
nes čiužynes ir kitokius 
įrankius ir dalykus, toj ke
lionėj neatbūtinai reikalin
gus.

Kapitonas Scott, Amund- 
seno sankeleivis į pietinį 
žemgalį, kelionėn išsirengė 
truputį vėliau garlaiviu 
“Terra Nova”, daug dides
niu už “Fram’ą”; apart šu
ną, turėjo mažus, šiaurės 
krašto, arkliukus ir elektri- 
kines roges; žmonią pa
ėmė daugiau ir, abelnai, vi- 
sakuo geriau aprūpintas. 
Vienok prityrimai ir geres
nis tokią kelionią aplinky
bių pažinimas Amundsenui 
suteikė viršenybę.

Užvis in domiausiu dalyku 
yra aprašymas visos kelio
nės ir prisiruošimo jon, ko
kį Amundsen pranešė tele
gramų į anglišką laikraštį

Mokytojas: Kuomet gy
veno Mozė?

Mokinys tyli.
Mokytojas 

žiūrėk knygon, tenai aiškiai 
ties Moze 4000. •

Mokinys 
kad tai Mozės telefono nu
meris.

Kovo 7 d. š. m. Londono 
dienraštis “Daily Express” 
gavo iš miesto Willington, 
Naujojoj Zelandijoj, . tele
gramą, skelbiančią, kad 
Norvegijos keliauninkas, 
Roald Amundsen, sugrįžęs 
laivu “Fram” iš kelionės 
į pietinį žemgalį į miestą 
Hobart, Tasmanijoj, prane
šė, buk pietinis žemgalis li
kosi atrastas Anglijos ke
liauninko kapitono Scotto. 
Po nekuriam laikui vienok 
paaiškėję kad ta žinia bu
vo klaidingą, nes veikiai iš 
m. Hobart, Tasmanijoj, bu
vo gautas antras telegra
mas, pranešantis, buk Roald 
Amundsen nieko nepaaiški
nęs apie kap. Scottą, kad pa
starasis tikrai butu atra
dęs pietinį žemgalį. Tuo- 
pat laiku Christianijos 
(Norvegijos sostainė) laik
raščiai gavo iš paties 
Amudseno telegramą sekan
čiai skambančią: “Pasie
kėme pietinį žemgalį 14—17 
d. gruodžio”. Tas reiškia, 
jog Amudsen su savo san- 
draugais pasiekė žemgalį 
14 d. gruodžio 1911 m. ir 
išbuvo ten tris dienas, ty. 
iki 17 d. gruodžio. Didis 
džiaugsmas apėmė norve
gus. Norvegijos parlamen
tas kuoveikiausiai pripažino 
Amundsenui pasiusti užuo
jautos ir padėkos telegra
mą. Norvegijos karalius 
Haakon asmeniškai, nuo sa
vęs, pasiuntė panašą tele
gramą į Hobart, Tasmani
joj, drauge pripažindamas, 
kad jo ir jo moteries (ka
ralienės Maud) vardais reik 
pavadinti atrastą prie pie
tinio žemgalio žemės plotą. 
Visa sstainė Christiania, 
del didesnio džiaugsmo liko 
papuošta vėluvomis.

Kapitonas Amundsen yra 
tiek pagarsėjęs kelionėse, 
kad garsiausios moksliškos 
draugijos nei truputį nea
bejoja jo atradimu pietinio 
žemgalio. Net Karališka 
Geografijinė Draugija Lon
done yra persitikrinusi, kad 
jei Amundsen sako, jog at
rado žemgalį, tai ir tiesa. 
Anglijos gi geografai patė- 
mija, kad beabejonės ir kap. 
Scott, kaip ir Amufidsen, 
galėjo būti ant pietinio žem
galio, ar arti jo, nesusitik
dami viens su kitu. Į iš
siųstą Iš Londono į Hobart 
telegramą, užklausiančią ar 
Scott pasiekė pietinį žem
galį, tenaitinis Londono 
dienraščio “Evening Star” 
korespondentas į tai atsa
kė: “Amundsen nenori pa
sakot ar Scott pasiekė žem
galį, ar ne”. Tokiuo atve
ju anglai turi viltį, kad nuo 
paties Scott ateis prielan
ki žinia, būtent, kad Scott

“New York Times”. Štai 
tie pranešimai:

“Laivas “Fram” vasario 
mėnesyj 1911 m. ant galo 
pasiekė sausžemį, gulintį ties 
pietiniu žemgaliu, vadina
mu “KaraliausEdwardoVII 
žemė”. Tame mėnesyje 
prasideda, ten žiema. Kran
tas buvo neaugsiąs ir lygiai 
apšalęs ledais, be plyšių ir 
užkirtimą. Pasirinkę gerą 
vietą laivui, palikome jį ant 
inkarą stovėti iki mes su
grįšime, o mes, pasiėmę 
maistą ir visokius įrankius, 
tolesnei kelionei reikalin
gus,. išlipom ant sausžemio. 
Pirmas dalykas reikėjo in- 
taisyti maisto sandelius, ar
ba stotis, iš kurių galima 
butų į žemgalį einant, ar 
atgal grįžtant, pasiimti 
maisto. Po neilgam laikui 
liko intaisyta 3 stotys atstu 
viena nuo kitos vieną geo
grafinį laipsnį. (Vienas ge
ografinės ilgumos laipsnis 
tur arti 105 verstus). Tose 
stotyse sniege sukavojom 
pakelius su maistu, dau
giausia mėsos. Apsidirbę 
su maisto stotimis, padirbdi- 
nom namukus žmonėms ir 
budeles šunims. Namuką 
šildėm su liampos “Lux” 
pagelba. Šilumą viduje 
nuolat laikėm virš “0” (ze
ro) 70 laipsnių. Vėdinimo 
prietaisas įsitaisę turėjom 
atsakančiai. Pasidirbdinom 
net ir maudyklę. Prasidė
jus žiemai pabaigoj balan
džio mėn., prasidėjo didi šal
čiai, siekianti 70 laipsnių 
žemiau “0” Fahrenheito, 
bet mąs namuke tas šaltis 
nekenkė mums. Saulės ne
matėme ištisus 4 mėnesius
— nuo pusės balandžio iki 
pusei rugpiučio mėnesio. 
Tai buvo nuobodžiausias 
laikas, kurį reikėjo pergy
venti minėtame namuke. 
Ant galo saulė pasirodė ir 
mes išsiruošėm pėsti keliau
ti link žemgalio. Pasiėmėm 
septynias roges su maištu ir 
įrankiais, 90 šunų ir viso 7 
žmonės; vienok greitai tu
rėjom grįžti atgal, nes šal
tis dar peraštrus buvo — 
siekė 58—76 laipsnius že
miau “0”. Žmonės gal but 
iškentę, bet šunes but neiš
laikę. Pagalios viduryj 
spalio mėn. šiluma pakilo; 
pasirodė lapės ir paukščiai, 
o šaltis siekė jau tik nuo 4 
iki 22 laipsnių.

Išeinant antru kartu ek
spedicijos pienas liko per
keistas : vieton visų žmonių, 
išsiruošėm link žemgalio 
tik 5, o kiti pasiliko tyri
nėti sausžemį “Karaliaus 
Edwardo VII” . Ir taip 20 
d. spalio 1911 m. išsileidom 
į pietinį žemgalį: 5 žmonės, 
ketverios rogės ir 52 šunes
— visi geram upe ir geroj 
sveikatoj. Maisto stotis, 
padarytas dar rudenį, leng
vai galėjom* surasti. Tre
čia ir paskutinė štotįs bu-

daug palengvįs kongrese at- 
silankusiems atstovams.

Pasargos: 1) Kiekviena 
R. K. Pagelbinė Dr-ja gali 
siusti kongresan savo atsto
vą kadir kuomažiausi; 2) 
Didesnės Pagelbinės Dr-jos 
gali siųsti vieną atstovą 
nuo dr-jos ir nuo kiekvienų 
50 draugą vieną; 3) Svečiai 
gali dalyvauti kongrese, su 
patariamuoju balsu. Kon
grese bus svarstomi maž
daug šie dalykai: 1) Kaip 
aprūpinti draugus persikėlu
sius į kitus miestus, kad jie 
neliktą dr-jos nuskriaustais 
ir kad jie negalėtą taip-gi 
išnaudoti draugiją; 2) Ap
rūpinti tuos draugus, kurie 
ilgą laiką sirgdami nebe
gauna iš dr-jos jokios pa- 
gelbos, nes ją pagelba užsi
baigė; 3) Užlaikyti namą 
sužeistiems ir paliegusiams; 
4) Remti immigracijos biu
rą ir kur jo dar nėra, o jei 
ten yra reikalingas, steng- 
ties jį Įsteigti; 5) Užlaikyti 
prie pagelbinių draugiją 
knygyną ir taip-gi organą. 
Su pagarba

Kaz. Vaškevičius, pirmin.
J. Brazauskas, sekret. 

Adresas:
Kazys Vaškevičius, 

180-182 New York avė.
, Newark, N. J.

50 M 9aū& Ratilui skarmalui dti 
uties visos karve* savininku, ągt ne 
uieisiu 7 x5rcia tris panwatuT šf 

ĮrparaJysiiUaiSų pasviktutę, kad apgaliu' bUtf visos
^”Stti^a<avfiferte džiaugsis, kad jos Simas greitai 
^biznyje pralobo! y “

Vo intaisyt%.jaa,£2laipsniu. 
Mes pasiekepa ją 5 d. lap
kričio. Čįa iįąi paskutinį 
jau kartą |ąnes buvo pri
šerti sočiai., Pasidėjo pa
vojingiausią * jr,’{ sunkiausia 
kelionės dalis. 18 d. lapkri
čio pradėjom lipti ant ledi
nių kalną; prąsĮįnko 4 die
nos, kol-, jų yisą eilę perli
pom; paskutinis staptelėji- 
mas kalnuose.. buvo ’ant 10- 
600 pėdų augščio. Čia pri
siėjo užmušti 24 šunes, kad 
padauginus maistą; ant ga
lo liko vos 18 šunų. Delei 
baisios pūgos minėtame su
stojime išbuyom 4 dienas, 
per kurias toks buvo šal
tas ir biaurus oras, kad 
žmonės atšalo, veidus. To
lesnis kelias, žemyn nuo 
kalnų link paties žemgalio, 
buvo geresnis. Užvis di- 
džiausį nepatogumą kelio
nėj turėjom, kol perlipom 
kalnus, kurią augštumas 
siekė 16.760 pėdų virš ju
rią. Tokioj augštumoj iš- 
buvom arti 6 savaičių, kur 
oras tiek skystas, kad al
suoti sunku, bet mes visaip 
rūpinomės, kad tik daugiau 
oro ingauti, darydami ilgus 
ir greitus alsavimus; ir, tik 
ačiū gerai žmonių sveikatai, 
visa tai pergalėjom ir gali; 
gale atsiekėm savo kelionės 
tikslą — atradom pietinį 
žemgalį. Pats žemgalis 
randasi kalnuotoj vietoj ant 
augštumos 10.600 pėdų.

Kas link maisto, tai visą 
laiką, eidami į žemgalį ir 
a'tgal, turėjom pakaktinai, 
vienok nesulyginant' daug 
daugiau norėjosi valgyti ke
lionėj tempiant roges ii’ tu
rint kitus nepatogumus, nei 
kaip -paprastai darbuojan
tis, bet, kad nesumažinus 
maisto, užsiganėdinome pa
skirtomis • tporci jomis.
Grįsdami gi nuo* 86 laipsnio 
jau galėjom valgyti gana so
čiai. Firmą šunį suvalgėm 
keliaujant į ? žemgalį, ant 
85i/2 laipsnio, .kada reikėjo 
užmušti 24 šunis. Mėsa ją 
buvo gana riebi. Šuniena 
buvo mums labai gardi. Šu
nieną valgyti negalima va
dinti šlykštum daiktu. Ke
lionėje į žemgalį ir atgal ke
letas šuną mums pabėgo; 
vėliau patyrėm, kad jie, at
radę mus stotyse sandelius 
su maistu, dalį jo suėdė. 
Abelnai tik 11 šunų išturė
jo visą kelionę ir sugrįžo 
drauge su žmonėmis ant lai
vo “Fram”.

Kalėdų šventę mes šven
tėm netoli žemgalio ant kal
nų, augštumoj 11.000 pėdą. 
Puotą turėjome iš džiovintą 
pyragaičių virtą sriuboje. 
Grįžtant atgal mes nei tru
putį neturėjom pasilsio, nes 
taippat reikėjo perkęsti ke
lionės nepatogumui, kaipo 
einant į žemgalį. Pasiseki
mą kelionėj aš skaitau ma
no žmonią gerą ūpą ir svei
katą. Šunes, kurie užsili-

,r_____ lies
is kaip iŠ i I

ftšleisybės, aną ktivergą Kaulas mane apgavo^ 
; ir sutaja savo prakeikta milžtuve man veido 
gražuma $ugadino.K*p dabar botu, jei reikėtų 
Sutikti Vinutę?! A5 tam Rauku suskiui,skarmiiuil 
nekados nedovanosiu! Bet ne' Lal buna da-

Bet irSimas gu-jar Raulas perdaug įsiutęs. Bet irSimas gu
drus. Kę a5 turiu daryti be karyfs,be pieno, 
su sumyšta 'nosimi, be pinigų?!

TįgrjT'^Reikžs mžgmt pristoti prie 
/ Baltruvenes, ar kaltais ne- 

pasiseks man. nors jos]
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Bet tad jos turi geras akis, tai to negalima užgin

ti. Apie jas ne kartą buvo sakyta: “Nuo smailų bež
džionės akių niekas nepasprus”.

Pas Brėmą apie tai pasakyta (t. I, psl. 50):
“Kas nori beždžiones medžioti, tas turi būti labai 

atsargus. Girioje dažniaus jas galima išgirsti, kaip 
pamatyti; didelio pripratimo reikia gyvą ir vikrią bež
džionę pamatyti girios tankumoje, ir jų bailus ir rustus 
cypimai dažnai parodo, kad jos pirma priešą pamatė, 
kaip priešas jas.”

Menka kačių atmainų uoslė, kurios turi geras akis, 
taipgi nėra medžiotoją nepatėmyta.

Pas Brėmą (t. I, psl. 517) apie tai randame šituos 
žodžius.

“Prityrusiam medžiotojui, sako Regner, nesunku 
matyti jaguaras, jam ypatingai paupiais bemedžiojant. 
Galima matyti kaip jis salina prie kranto, tykodamas 
ypatingai vandenių kiaulaičių ir ūdrų. Kartas nuo kar
to jis apsistoja ii’ akylai aplinkui apsidairo. Bet man 
niekuomet neteko matyti, kad jis, pasinaudodamas 
uosle, sektų grobiuį pėdomis.” Todėl, susekantis gro- 
binį su uoslės pagelba tigras, apie kurį buvo tiek daug 
rašyta, yra tik įvaizdo padaras.

Kaip iš šunų išimtį padaro kurtas, taip iš kačių 
atmainų išimtimi yra afrikinė civeta.

SKYRIUS XIV.
Kušlumas ar akių silpnumas.

Aš tyčia citavau žodis žodin gerų gamtininkų nu
rodymus į menką daugelio gyvulių regėjimą, idant skai
tytojas, kuris paprastai neturi po ranka paminėtų vei
kalų, galėtų matyti, kad aš iš jų nurodymų neišskai
čiau to, kas kalbėtų mano naudom Galima dar pami
nėti daug kitų gyvulių, — išdalies aš tą ir padarysiu 
vėliaus, — čiagi paminėsiu tik arklius, bulius avis, 
briedžius, lušius, ruonis, vilkus, lapes, ežius, kurmius ii 
žvynes. Menkas žvynių matymas,, kuris prie jų paju
dinamos nosies, sulyg mano teorijos, yra savaimi su
prantamas, buvo žinomas jau senovės romėnams, kurii • 
delei to net patarlę pramonė sorex šuo indicio perit, va 
dinas, žvyne žūsta dėlto, kad ji pati save išduoda. Ži
nomas gamtininkas Lentz apie tai patėmija: žvyne be
veik visai nemato; todėl ji dažnai mėtosi, nematydama 
pavojaus ir kadangi prieto ji dar vis cypia, tai tuomi 
atkreipia savo priešų atidžią ir žūva. ’

Aleivienam aišku, kad priparodymas buities, jog 
yra nesuskaitoma daugybė gyvulių su menkomis aki
mis, turi didelę svarbą.

Iš pirmos pažiūros rodytųsi, kad šitą buitį leng
viausiai butų parodyti ištyrimo keliu su veidrodžio pa
gelba. Bet yra žinoma, kad su šito labdaringo instru
mento pagelba galima ištirti tik tolmatybė ar kušlu
mas, bet ne akių silpnumas, taip kaip akiniais galima 

. pasinaudoti tik tolimačiui, arba kušliui, bet ne tam, 
kurio akys silpnos. Didesniam įsitikrinimui aš krei
piausi prie garsaus berlyniškio profesoriaus nuo akių 
ligų Silekso, kuris mano pažiūros teisingumą patikrino. 
Kad pažinimas anatomiško gyvulio akies sudėjimo nie
ko nepereiškia apie to gyvulio matymo sugebumą, — 
tai tame ginčo nėra. Taip va d-ras Gosch skaitė Ba- 
zelinėje ornitologų draugijoje daug metų tam atgal at
skaitą apie žiūrinį paukščių aparatą, kurią jis užbaigia 
šiais žodžiais:

“Jei mes imtume j ieškoti išaiškinimo šitoms visai 
išimtinėms paukščio akies ypatybėms, tai mes visųpir- 
ma pasirūpintume jį rasti ypatingame, anatomiškame 
šviesą priimančių ir šviesą laužiančių organų sudėjime. 
Mes matėme pirmiau, kad be orajuostinės plėvės pas 
paukščius labai žymiai išplatotas pagelbinis raumuo. 
Šitas paskutinis pas juos netik visai kitaip sutaisytas 
kaip pas stuburiuočius, bet pas atskiras paukščių at
mainas jis yra išplatotas daugiau ar mažiau. Anglas 
Lee gerai išmatavo šito raumenio ilgį pas apuoką, avė- 
drą (vulturą) ir kirlį ir, laikydamos tos pažiūros, kad 
nuo minėto raumens ir susisiekiančių dalių išsivystymo 
priklauso akies matymo tolumas, jis ir ateina prie tos 
nuomonės, kad iš augščiau nurodytų trijų paukščių pas 
apuoką matymo tolumas menkiausias (pas jį raumeni
ms kūnas, sulyg Lee, menkas, sausgyslė gi ilga), pas 
vulturą jis didesnis (raumeniniai valaknai padaro čia 
daugiau kaip tris ketvirtdalius viso raumens), o pas 
kirlį jis yra didžiausias (visas raumuo susideda iš rau- 
meninių valaknų).

“Aš neturiu jokių davinių klausimo išrišimui su
lyg to, ant kiek šitie teoretiškieji išvadai sutinka su 
patyrimais tų, kurie turėjo progą apsipažinti su šitų 
paukščių papročiais jų gyvenime. Taip pat nedaug už
tikrinamo galui jums pasakyti apie veikmę, kurią pa
daro į žiūrinę paukščių ypatybę kiti santykiai, k. v. 
akies didumas sulyginant su smegenų didumu, arba jų 
jaukumo laipsnis. ,

“Kaip matote, gerbiamieji, mes .užėjome čia ant* 
visai nerakštos dirvos, ant kurios nenūoalsių tyrinėtą
ją darbai suteiks dar puikius vaisius. Šita tyrinę?: 
jimo sritis geriaus tinka diletantui, mėgėjui ir paukjf 
čiaveisiui, kaip profesionaliniam gamtininkui, kuinam 
nuolatos užeina daugybė svarbesnių klausimų. - Vie
ninteliai, ką mes galime reikalauti nuo_tokiu tvrinėji- 

mą, tai kad jie butą atnenami sąžiningai, pagaTVlefią 
tam tikrą planą ir be jokios prietaringos7, nuomonės bu
tą užžiurimi kuodažniausiai. Tąsyk lūfes ’i^eišvysime 
daugiau tokią stebėtiną išvadą apie žiuringąsias paukš- 
čią ypatybes, kuriuos mes randame didžiumoje aprašy
mą ir kurie ištikro paliudija turtingą ty/rinžtb ją į vaiz
dą, ir gausime progą šitą labai akyvą tuo tarpu baisiai 
painia atrodančią argą geriaus suprasti...

Nors veidrodis akims nepadeda mums spręsti apie 
gyvulią regėjimo ypatybę, bet paprastas samprotavi
mas leidžia manyti, kad pas prastai matančius žvėris 
yra regėjimo silpnybė, p ne kušlumas. Jei šuo butą 
kušlas, tai jis geriausiai matytą arti stovinčius daik
tus, kadangi kušlas geriausiai mato tik išarti. Bet iš- 
tikrąją tas yra visai kitaip. Jei šuo, sakysime, mato 
žemėje veidrodį, tai jis tuojaus pribėga prie jo, many
damas, kad ten yra kitas šuo. Pribėgęs prie veidrodžio 
jis apuosto ir paprastai eina šalin, kadangi jis nieko ne
patiria savo pamatiniu pajautimu. Jei šuo butą kušlas, 
tai jis taip pat mėgiąi žiurėtąsi veidrodin,- kaip ir tu
rint jautrų regėjimą /beždžionė, kadangi jis išarti taip
gi galėtą gerai matyti,. Taippat šuo, panašiai beždžio
nei, turėtą atskirti paveikslą, ko jis, vienok, padaryti 
negali. Indomu, kad šuo apuosto savo šeimininką nes 
būdamas arti jo, taigi nepasitiki savo akims net arčiau
siai būdams. Kadangi tą patį galima patirti ir pas ki
tus gyvulius su prastomis akimis, tai čia inatyt, daly
kas eina apie akių silpnumą, o ne apie kušlumą.

Man rodos labai tiks padarius kelias pastabas su
lyg silpną akią ir kušlumo sinterio (esmės) ir svarbos. 
Indomu, koki įsivaidinimai yra pas normališkai matan
čius žmones apie regėjimo ypatybes žmonią su silpno
mis akimis. Kažin-kas tikrai tikėjo, kad kušlys saulė? 
nemato, nes ji perdaug yra toli. Aš net tikiu, kad vis: 
medžiotojai senai tikėtą prastu žvėrią regėjimu, jei pa
tys kuone be išimties neturėtą puikią akią. Kadangi 
aš, būdamas kušlus labai gerai atmenu, kaip dažnai są- 
vo neišmanymu aiškinau tokius pasielgimus, kurią prie- 
žasčia buvo tik prastas regėjimas, tai šitą ve aplinkybe’ 
ir privertė mane tyrinėti, ar neišaiškinus tąją priežas 
čia daugelio kitą gyvulią pasielgimą, kurie iš pirmos 
pažiūros atrodo neprotingais ir juokingais. Išpirme 
mane ant to užvedė mano šuo. Aš gerai žinojau, kad 
jis mane pamatęs džiaugiasi, taigi nustebau, kaip ji? 
manęs nepažino iš veido, nors stovėjo ramiai kitoje gat
vės pusėje, ir mano sesuo visaip jam į mane rodė. Iš 
pirmo aš maniau, kad tas šuo turi labai prastas akis, 
nors tokiam manymui nebuvo priežasties, kadangi šįjd 
buvo jaunas ir sveikas.

Paskui aš pradėjau tyrinėti regėjimo;<yp^tybę visą 
suną, kuriuos man teko pamatyti ir kiek galėdamas 
stengiausi apie tai sužinoti n=uo ją savininką. . Daugu
mas ją, žinoma, neužsidavė sau darbo Šimą tyrinėjimu. 
Bet visgi atsirado nemaža šeimininką, kurie man pasa
kė: mano šuo mato prastai. ; ,r i \ .

Klintis tokio kaip aš, vidutiniai kušlo žmogaus, 
kuris prie šešiolikto akinią numerio įgyja ^ilną regė
jimo aštrumą, yra tame, kad jis ištoli nors ii‘ mato, bet 
aiškiai daiktą neatskiria.

Štai kodėl nelengva pažinti, ar vaikai kušli, ar ne. 
Taigi kušlas nors jis mato per tam tikrą tolį, bet veido 
ir apskritai mažmožią neatskiria. Taip pat jis mato, 
kad ant sienos parašyta raidės ar ciprds, bėFnegali ją 
paskaityti. Arba jis mato, kad ant bokšto yra laikro
dis, bet jis negali matyti kiek jis rodo.

Pasielgimas gyvulią su prastomis akimis apskri
tai prilygsta vidutiniškai kušlo žmogaus pasielgimui — 
toliaus aš kalbesiu apskritai tik apie tai. Vienas tik 
pamatinis skirtumas yra tarp ją. Kušlys mato geriau 
juo daiktas yra arčiau. Todėl nėra galimu, kad jis ne
pažintą ramiai stovinčio žmogaus išarti. Gyvulys gi 
su silpnomis akimis išarti mato nedaug geriau, kaip 
ištoli. •

TodeĮ jis vis turi laikyti nosį prieš vėją; idant su 
savo pamatinio pajautimo—užuodimo pagelba ištirti, ai 
ten slepiasi priešas, ar ne. Tokiu bildu prie netinkame 
vėjo gali atsitikti, kad gyvulys su menkomis akimis 
bėgs ant savo priešo tiesiog. , .

Čia aš skaitau reikalingu pasakyti kelis žodžius 
apie akią padėjimą. ; Kadangi turį astrą regėjime 
paukščiai akis turi iš šalią ir, žinoma, labai tiksliai, ne? 
kitaip didelė oro srovė, pasidaranti belekiant, pakenktą 
regėjimo ypatybei, beto dar, tas padidiną!^regratį, — 
tai iš to matyt, kad akią padėjimas savąųii negali nei 
sustiprinti nei susilpninti regėjimo ypatybės, bet jis 
atidengia regratį. Regračio' atidengim<>’h§udon pas 
žolėdžius, k. v. arklius, briedžius, ir tt, Mflb^ia aplin
kybė, kad prie tokiė.padėjimo jie gali ni^fy^ iš užpa
kalio salinančius gyvedžius. : Patiems gyvėdžiams ne
parsieina užpuoliką pąisyti, todėl liūtai, i¥ tf. akis turi 

pas tijfts gyvedžius gyvi^įu^ kuriems 
i krūmuose ar olose, iš šiiitj)jBtbvinčios 

pryšaky. Bet
parsieina slėptis 
akys yra praktiškesnės. ' ; .

Kad arklią paprotys baidytis išaišk^nanįjį išdalies 
ją regėjimo silpnybe;: o ne tuo, kad jiems, kaip priimta 
manyti, daiktai pasirodę didesniais, neužginčijamai iš
eina iš to, kad arkliai moka tikrai numanyti-duobią .ir 
barjerą dydžius, kaipo ir arklidės durią augštj. ' -

Ir taip, pagal pamatinį pajautimą galjaxia paskaį- 
dytį į-gyvulius su gerai išplėtotu regėjimu iy. gyvuliąs 

. !šą.“gei’ai išplėtota uosle. Misita pąskaį^į-aĮĮliįptol^įnčrę 
štėtytina greta su paskaitakaulanugarius ir tt; ji 
tik. jiasigaunama/'geresniam- į^.^ąvyzdžiui 
privesiu statistiką, kuri gyventojus visąpirma skaito į 
vyrus ir moteris.

grindų, sakysime, sulyg užsiėmimo ir tokiu budu, be 
abejonės, su gyventojais daug geriaus galima apsi- 
pažinti.

SKYRIUS XV. 
Uoslės sinteris.

Kasdieniniame gyvenime atsitinka tam tikri daly
kai, kuriuos kiekvienas matė ir gali matyt tūkstančius 
kartą, vienok apie juos yra didžiausia neaiškuma. Taip 
štai mes matome, kad šuo tolydžio orientuojasi su no
sies pagelba, kuomet jis tempiasi augštyn ir uodžia orą, 
arba gi pripuola prie žemės sekdamas pėdas. Tiesa, 
mes taipgi pasinaudojame savo nosimi, kad sužinojus, 
sakysime, ar geras yra oras kambary, ar nėra prisvi
lęs valgis, arba norėdami sužinoti ar bonkoje yra van
duo ar karbolinė rūgštis; bet iki tokiai rolei, kokią 
nosis vadina pas šunį, musą nosiai dar toli šaukia. 
Kokiu gi- budu musą ištikimas draugas taip puikiai 
gali orientuotis su'savo užuodimo organo pagelba? Ka
me, taip sakant, yra uoslės sinteris?

Brėmas (t. II, psl. 100) apie uoslės svarbą pas 
šunis rašo šitą:

“Orutiniai pajautimai pas šunis labai yra išplėto
ti, bet nevienokiame laipsnyje pas įvairias atmainas. 
Užuodimas, girdėjimas ir regėjimas, regis, geriaus už 
kitus pajautimus ir kaikurios atmainos atsižymi jautria 
klausa, bet kitos ypatingai išvystyta uosle. Negali
ma jiems užginti ir skonio turėjimo, nors jis yra savo
tiškas. Jie nepakenčia visokią erzinimą smagiai vei
kiančią į ją pajautimą organus, stipriai šviesai jie ma
žiaus yra jautrąs, bet garsią ir aštrią garsą ir smarkią 
kvapsniu jie negali pakęsti. Varpelį suskambinus, ar 
muzikai užgrojus jie pradeda staugti. Kvepalai, amo- 
nija ir eteris juos į padūkimą varo, šituos kvapsningus 
įniktus jiems prie nosies prikišus. Uoslė pas šunis iš
vystyta taip nepaprastai gerai, kad mums sunku yra 
taip reikia ji suprasti. Kad šitas pajautimas šunies 
’■yvenime yra svarbus, tai aiškiai parodo ištyrimai, pa
daryti Biffi’o, o paskui Schiffo. Jie išplaudavo tik at- 
siradusiems šunyčiams uoslinį nervą ir uoslinę iškilą. 
Po to šunyčiai šliaužiojo taip kaip sveiki, tik negalėjo 
surasti pas motiną papą ir juos reikėjo penėti iš švirkš
lio. Jie mėgino Čiulpti sušildyta avies kailį ir pramaty
davo motiną tik ją palietę. Šitie šunyčiai pradėję bė
gioti, nubėgę kiek toliaus nesurazdavo savo namą. Jai 

j jiems paduodavo mėsą ir duoną su pienu, tai jie išlak
ia vo tik pieną, nedarydami skirtumo tarp mėsos ii* pie- 

•10 ir pažindavo maistą tik žiūrėdami, iš ko išeidavo keis- 
•iausi apsirikimai. Laikydamiesi tik maisto šlapumo 
ir šiltumo, jie neėsdavo, sakysime, sausos mėsos, o laižy
davo savo šlapimą ir mėšlą.- Setitragamįnė rūgštis ir 
kitos smarkios kvapsnys į juos neveikė, amonija ir ete
ris versdavo juos čiaudėti daug vėliaus negu tas būva 
su kitais šunimis. Išaugę jie nerodė jokio prisirišimo 
prie žmogaus.”

Nors Brėmas skaito taipgi jautriu ir šunies regė
jimą, bet jis neužginčijamai klysta. Kaip galėtą būti 
dideli apsirikimai nesugebančią užuosti šuną, jai jie 
• erai galėtą matyti? Nesugebus užuosti žmogus, jei jis 
turi slogas, tai visgi jis be apsirikimo suranda tinka
mą maistą ir tt., kaip ir kad gerą uoslę turėdamas.

Taigi pas šunis pamatiniu pajautimu yra užuodi
mas. Tas yra aišku. Bet kame yra tikras skirtumas 
arp regėjimo ir uodimo? Ir kuomi gi yra kvapsnin- 
;ieji daiktai? Brėmas apie tai nieko nepasako. Bet 
pas nemenką zoologą G. Legerą, jo garsioje knygoje 
’Die Entdeckung der Seele” mes randame šituos žo

džius, pašvęstus šitam klausimui.
“Prisižiūrėkime dabar kvapsningiems daiktams ir 

paklauskime savęs, ar galima išaiškinti čia priskaitomą 
jiems rolę tuomi, ką mes žinome apie ją priegimtį. Čia 
aš skaitau reikalingu nurodyti į šitas ją ypatybes.

“Pačia būdingiausia ją ypatybe yra didelis gam
inas, kurį mes galime išaiškinti bent tuomi, kad ją ato
miniai judėjimai labai bruzdąs ir jie nuo to gauna di
delę energiją ir sulyg ją fiziologinės veikmės mes žino
me, kad visi jie mažesnėse dozose veikia energiškai ir 
paskatinamai.

“Man regis, ją svarbiausia veikmė yra į užuodimo 
organus. Bet čia prieš mumis pasirodo visas musą pa
žinties menkumas* Kas yra balsas, kas yra šviesa, 
kuomi jie skiriasi vienas nuo kito, viena varsa nuo kitos 
— tą mes žinome: tai yra tikslingieji švytruojamieji ju
dėjimai su įvairum švytravimą skaitlium. Bet kas yra 
kvapsnis ir kodėl mes atskiriame vieną kvapsnį nuo ki
to? Kad paerzinimas musą uoslinią organą kvepian
čiu daiktu nėra paprasta chemiškąja reakcija, tai tas 
išeina jau iš to, kad mes nepajaučiame jokios kvaps- 
nies, jei oras pilnas kvepiančią dalyką neateina prie 
nosies. Iš to ir iš didesnio daiktą garumo aš išvedu, 
kad uostant įvyksta tam tikri savotiški smulkiausi ju
dėjimai, taip kaip prie girdėjimo ar regėjimo, bet čia ju
dėjimai turi visai kitokį būdą. Pačia pobudingiausia 
toną ir varsą ypatybe yra tas, kad -jie padaro skalę 
(augšti ir žemi tonai, stipriai ir silpnai persilaužią var
sos), kad jie stovi savytarpėje skaitliniuose santykiuo
se (aktavos, tercijos, ir tt.), ir atsiskiria vienas nuo kito 
tik kiekybiškai. Nieko tokio neatsitinka pajautus kva
pą. Mes nežinome čia jokios skalės ir skirtumas Čia tik 
kokybinis.”.

Tf'taip, Jegoras taipgi skundžiasi, ant mokslo men
kumo sulyg šito klausimo, nors, kaip-bus parodyta že
miau (dalis III), praktiškosios žinios turi didelę svarbą.

(Toliaus bus).

kataLiogas
Knygų Išleistų 

“Kataliko” 
del Lietuviškų Mokslainių 

ir taip kitokių vi
sokių knygų.

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

Kaina 
GRAMATIKA. Trumpa Lietuviu 
Kalbės Gramatika” del Lietuviš
kų mokyklų šiaurinėje Ameriko
je. Pagal Stuobrj fr kitus pa
rengs S. P. TanauevlUa. Yra tai 
geriausia sutaisyta Gramatika del 
lietuviškų mokyklų Ji paranki 
Ir tiems kurie noil gerai išmokti 
lietuviškų kalbą lt rašybą. Pusk 
102. Kaina dmtuose audekli
niuose apdaruose ............ 36c. 
LEMENTORIUB. Lietuvių Pa

rapijų Mokykloms šiaurinėje Ame
rikoje. Sutaisė S. P. Tananevl- 
čia. Yra tai parankiausias prasi- 
mokinimui skaitymo ir rašymo 
rankvedls, sutaisytas mokinimui 
vaikų. Pusi. 76. Kaina drūtuose 
audekliniuose apdaruose .......... 20c.

KATEKIZMAS. Rymo-Katalikiš
kas Didesnysis Katekizmas. Pa
rašė kun. 3. Debarbe, D, J. Ge
riausias, nes labai suprantamus 
kad ir mažiems valkams Kate
kizmas, parankiausias lietuvių 
pradinėms mokykloms. Pusk 199. 
Kaina drūtuose apdaruose .... 36c.

NAUJA CHRESTOMATIJA del 
Lietuviškų Mokslalnių Amerikoje. 
Dalls I. Parengė P. Brandukas. 
ŠI knyga yra geriausia skaitymui 
šiek tiek pramokusiems skaityti, 
nes joje te’pa trumpos, gerai su
prantamos jaunam protui pasakai
tės. Pusi. 155. Kaina drūtuose 
apdaruose ..................................... 35c.

NAUJĄ KNYGA del Lietuviškų 
Mokslalnių Amerikoje. Dalls II. 
Parengė P. Brandukas. Yra tai 
antra dalis Chrestomatijos labai 
paranki mokinimui jau pramoku
sių skaityti Ir rašyti valkų. Tel
pa joje apysakėlės ir eilės. Pusi. 
212. Kaina drūtuose apdaruose 35c.

NAUJA SKAITYMO KNYGA Lie
tuviškoms Mokslainėms Ameriko
je. Dalis III. Su paveikslais. 
Tai yra treėia Chresto natljos da
lis, arba tolesnis lavinimasis jau 
mokantiems skaityti valkams ar
ba ir Eua’igunsiems. Joje telpa 
daugiau moksliškų apsakymu ir 
eilių. Puti. 118. Kaina Arnotuo
se apdaruose ............................. 50c.
ŠVENTA ISTORIJA. Senojo ir 
Naujojo Įstatymo. Parašė Vys
kupas Motiejus Valanėauskas. 
Trečias su pataisymu išdavimas. 
Su daugel paveikslėlių. Yra tai 
aiškiai ir kiekvienam suprantamai 
aprašyta visa istorija nuo sutvė
rimo pasaulio ligi pradžiai krikš
čionybės. Pusi. 180. Kaina 
drūtuose apdaruose ................. 40c.

BELETRISTIKA. *
8 ADYNO8 APIE GĮBTUOKLIU8. 

Davatkų Gadziukoš ir Davatka. 
Labai juokingi aprašymai, geri 
smagiai praleisti laiką. Pust. 
24. Kaina ...... . 40c.

0 AMALUNGA arba Tyro duktė. 
Labai graži apysaka apie balt- 
veidžius ir indijonus, kurie Ame
rikoje mušėsi ui savo tėvyne. 
Pusi. 91. Kaina .............. .. 26c.
Ta pati su audeklo apdarais.. 60c.

10 ANTRAS KRIKŠTAS. Siu lai
kų apysakų. Parašė B?, varg
šas. Labai žingeidi apysaka 
apie padėjimą šių dienų Rusijoje 
Ir buvusią revoliuciją. Pusi. 83. 
Kaina ....................... ................. 25c.
Ta pati apdaryta ...................... 60c.

11 APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai
norintiems suprasti teisybe. P. 
B. Šioje knygelėje aprašo kokį 
pavojų atgabena žmogui rūkymas 
ir alkoaoltškl gėry mat Pusi.
23. Kaina ............................. lOu

12- A?SAKIMžLIAI. Keturi pui
kus apsakymėliai. Surinko ir
išvertė Siūlelis. PuaL 76. Kai
na e............................................... 26c.

13 APSIRIKIMU KOMEDIJA. At.
sitikimas iš Amerikoniško gyveni
mo. H. Slenkievič. Išguldė Lap- 
šaus vaikas. Antra laida. La
bai juokingas aprašymas apie 
užsldėjlmą vieno Amerikos mies
telio. Pusi. 32. Kaina .......... 16c.

14 BROLIS IR SESUO. Apysaka.
Parašė Vaikas. Labai užimanti 
šių dienų atsitikimų apysaka, 
verta perskaityti kiekvienam " 
tuviui-tėvyuainlul. Pusk 
Kaina .........................................

15 CIECORIUS DOMICIJONAS
KASĖJAI KATAKOMBOSE, 
toriškas apsakymas 
Krikščionių Persekiojimą 
gal lenkų kalbą sutaisė P. B. La
bai pulkus aprašymas apie perse
kiojimą pirmutinių krikščionių 
Ryme, viešpataujant ciecortul Do- 
mlcljonut Aprašyta, kaip plr- 
mlejie katalikai, vengdami perse
kiojimų, susirinkdavo ant pamal
dų į požeminius urvus, katakum- 
bomis vadinamus, kurie ir šian
die dar tebrandari Ryma Pusi. 
217. Kaina .......... ................... 35c.

, Ta pati apdaryta........ ................ 50c.
JONAS M. TANANEVIČE,

3249-53 So. Morgan St., 
Chicago, Hl.

2

3

3

e

7

Ue- 
67. 

26c.

IB 
I«- 

Lalkuose
Pa-

Dr. G. M. Glaser
Šluomi apreiškia pagodotal viauo- 

menial. jog ėsu senlauBiaa gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per £0 
matu, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą J aavo locną namą po numeriu

8149 So. Morgan St
Kertė 82-ros gatve* 
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpintas nar'auslaU 
budais gydymo. Visus ligonius ataus- 
rtuort užganėdinti kaip ir llgŠoL Part- 
tikėdamas, jog gerbiama publika ir to- 
Uana mani rems, eslu namis ant kiek
vieno pareikalavimo diena ir naktį 
Estu specialistas ligose valkų, motorų 
ir vyrų ir užsendlntose ligose. Darau 
visokį* operaciją. Liekuosi su pagarba

Dr. G. Glaser
8149 South Morgan Street 

Karte 12-ros nirto

8



D e partamentas
ma

Brachas Special

Telephone Canal 1147

868

$600.00.

Telefonas Canal 326312 loti; parsiduoda labai pigiai Gary, Ind, nuo

Russian-American

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

Tel. Lawndale 3670Kaina

Išsiunčiame drabužius ir į kitus miestus.
Ant

Ant

JUS PATYS
lubų Jiamas,$35.00 randos ant mėnesiomūrinis

Ant $5.125.00.

gazu, 
laiko

lubų 
lubų

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

$2.800.00.
. $500.00.

$2.100.00.
$2.300.00.

$3.300.00.
$4.600.00.

$3.000.00.
$7.000.00.
$2.700.00.

$2.500.00.
$5.600.00.
$4.900.00.

$15.000.00.
$2.100.00.
$2.600.00;

$11.000.00.

$1.500.00.
$5.000100.

$1.800.00.
$2.500.00.
$4.500.00.

Bzaltas 
alus 
skani a- 
rlelkair 
kvepen 
ti eiga

$3.600.00.
$4.800.00.
$5.200.00.

medinis 
mūrinis

ARU ir karštu va
ndeniu šildymo 

prietaisų įvedimas 
ir pataisymas.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO*

ReįU.3. PatOIf. f 
49% ALCOHOL 
EAJRlCHTERSCo. 
k ZISFlvlStr. 
T',NEWYORK./f

4012 
State Street
1 el .Oakland 1441

Ant *2 
Ant 
Ant 
Ant

Ant 2 lubų muro ir medžio namas, 4 randos, geri 
Ant 1 lubų mūrinis namas su Skiepu, puikus.

25 ir 50 centų aptiekose ir pas 
F. AD. RICHTER & CO.

74-80 Washington St., NEW YORK

JUOZAPA RIDIKĄ. 
3263 Illinois Ot, kerta 33-tics gaivia

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

Paaekmingiausiai gydo visokias vyiiš' 
kas, moteriikaa ir vaikų ligai. 

VALANDOS:
Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 6 po 

pietų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare^ Na- 
dUiomis nuo 8 iki 10 ryte.

D$ JOSBPH U ABT, 
1832 So. Halsted SU Chicago, DL 

Telephone Canal 87

f ' D. FRIĖDMAN,
Išpardavimo storas.

'. Moteriškų ir vyriškų drabužių; • Ta- 
voras puikiausias, kainos prieinamos, 
:gorsetai po 59c. ir kiti daigtai pigiai. 
•Už gerumų tavoro gvarantyruojame. 
1726 So. Halsted st.

LOWE AVENUE.
2 lubų mūrinis namas, naujas, viskas puikiai įtaisyta. $3.300.00. Telephone W. Fullman 1739

Lietuviška Registruota 
AKUŠERĖ 

ELEON, S. SUTKUVIENĖ 
148 East 107 Street, 

Roseland, UI.

Turiu didelę salę del . . , 
mitingu, veeeliję ir tt.

3253 Illinois Ct., kertė 33 g.

25th STREET.
Ant 2 lubų medinis namas, 9 ruimai, tik ant įrurnįJAi laiko. $1.200.00.
Ant 2 lubų mūrinis namas, labai pukus, 4 randos.? Kaina .. $3.500.00.
Ant 1 lubų mūrinis namas su skiepu, puikus. ' Kairia .. .. $2.300.00.

kad Jus pinigai atneštu 
savo vertę perkant 

drabužius.

Ant
Lotas 25x125.

$300.00 — $700.00. Telephone Yvrds S71tt?
Ura visi pas

URA VISI PAS
J. ZARAMSKI

1096 Was h’t on st. Gary Ind 
Užlaikau šalta alų, skang 

t degtinę, ir suteikiu visokg 
rodą kožnam naujai pri
buvusiam in Gary.

Kampas Blue Island Ave. ir I8tos gatves 
. „.. ST.' KUCZIS Irietuvya Mansions.

SLOGA |Gripas|
Nelaukit kol pirmas apsireiš

kimas šitos pavojingos ligos in-
I siskverbs, kaipo skaudėjimas 
į galvoje, kojose, atvedina karštį 
įgėlimo ir pailsimo kojose ir tt. 

I tuojaus vartokit D-ro Richter’s
PAIN-EXPELLER 

pagal nurodymų apvyniojime 
apie buteliukų.

j Taipgi naudingas ant Reuma
tizmo, Neuralgijos ir šalčio.

Saugokitės pamegzdžiojimų ir 
žiūrėkit kad luobine popiera iš- 

( rodytų kaip čia parodyta ir galai 
■ užpečėtyti mus pečėtim su An- 
f cheruj Kitaip, gaupat netikras, 
nuduotas.

Kalėdų dovana, kuri turi vertę per visą metę 

Aprūpinki! savo namą su 

Elektros Šviesa

W. POLCYN
MASON CONTRACTOR

33rd PLACE.
Ant 2 lubų mūrinis namas, 2 randos. Kaina ............................ $2.600,00.
Ant 2 lubų' mūrinis namas su skiepu ir storas iš pryšakio $8.500.00.
Ant 3 lubų mūrinis namas ir lotas šalę diktas, ant trumpo laiko.

Kaina ..................................      $8.000.00.

$2.000.00.
$1.600.00.
$1.300.00. 
i randos. 
$4.560.00. 

labai puikus, naujas. Kaina $4.300.00.

Telephone .X»r$c 2750 .
; FERMOS KUA80S ŠALTOKAS
’' - . • - T. RADAVICZE,

pu mane atėjės, nes 
geriausią vynA 1» ru-

Darbų atlieka visose dąly- 
se miesto. Taipgi pastatė 
J. M. Tananevičio Bankos 
namą. Darbą atlieka kogo- 
riausiai.

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

Karma parsiduoda Wis. valstijoj, tiktai už

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

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

Kaina ......
2 lubų medinis namas su štoru ir tvartu. Kaina

FARREL STREET.
vienų lubų mūrinis namas, viena randa, naujas, tiktai 

Kaina ...........................................
labų mūrinis namas, 4 randos, 2 metų senas. Kaina $4.000.00.

Užlaiko krautuvę vyriškų apredąlų, skrybėlių, čevėrykų ir 
batų, dėl moterų, vyrų ir vaikų, taipg ir vyriškų siutų. Taba* 
ką ir cigaretus išsiunčiame visose.’ Šalyse Amerikos.

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

Kontraktofius.
BndaVojų visokius namus, mutinius 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Chicago, Illinois.

2 lubų 
Ant 3 
Ant 3 
Ant 2 

• Ant 2 
nėšio $46.00, 

. Ant 2 
Kaina ........

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

Kaina ............................................. ............. ............. :................. $5.500.00.
Ant vienų lubų, su basementn, 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.

HENBS COURT.
Muro namas, del vienos ’šeimynos, na*ujas. Kaina ........ $1.500.00.
Ant 2 lubų mūrinis namas, naujas, tur but tuojaus parduotas.

5aina ■... ................................  ...»..........   $4.600.00.

Ant
Ant
Mūrinis namas cu 6

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.

Laikrodėlis nikelinis ant (7 jewel) septy« 
nių akmenų, padirbtas per Waltham Watch 
Co. su mano vardu ant kožno laikrodėlio, 
laiką labai gerai laiko, kitur tokius par« 
duoda už $8.00, prie manęs flfl
grilite pirkti p<5.....................

ST. ANUČAUSKIS, 
Karpendęria

Tel. Drover 2266
A. LIEKIS,

Pirmos Klesos Buffetas.
Šaltas ąlus, gardi arielka, kvepenti 

Figarai'; ' Salė del mitingu, veseli- 
jų ir kitokių žaismių., ,1X
i3301 S. Morgan St., Chicago.

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

vienų lubų medinis namas, viena randa. Kaina .

MOSFRATT STREET,
Ant 2 lubų medinis namas, arti itkujaš, -
Ant 2 lubų mūrinis namas su štorft ir šiiiriA'~kafiia
Ant 2 lubų hidro Žr^tfiedžio namas, 6 fafidos. Kama";

PARNELL AVENUE. ) ų
Ant 2 I ibų medinis namas, 19 ruimų, rendos $25.00 ant mėnesio.

Kaina .......................    ....li-.’JA...... $2X157.50.

WALLACE STREET.
2 lubų mūrinis namas, labai puikioj vietoj. Kaina; . $4.000.00. 

Muro namas, 2 randos, tiktai ......................................     $3.500.00.
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 dekavos mums. 
Kaina tiktai .........................................................'..............  $8.000.00.

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

MORGAN STREET. 1
7 ruimų mūrinis namas su piukiu įtaisymu. Kaina ........ $2.500.00.
9 ruimų mūrinis iš pryšakio ir ant 2 lubų medinis namas nuo užpa

kalio, ant mėnesio raudos $46.00. / Kaina ........ .y.................. $4.800X10.
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 Ranka. Musų Ran
koje galima gauti pienus del statymo namų, specifikacijas ir viską, kas 
reikalinga del statymo namų.

šitas 7 ruimų mūrinis namas su akmenio fundamentu, maudyne ir 
viskas kuopuikiausiai įtaisytas, kainavo $4.800.00, tiktai ant trumpo 
už $3.000.00. Randasi ant Oakley Rulevardo. Kas nori. įgyti puiku 
pusę kainos, naują namą, tegul pasiskubina.
Su visokiais reikalais kreipkitės į • - i . -

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

Medinis namas su 9 'įmintais, prie ulytėlės, 
Mūrinis namas, 11 ritimų, viskas parėdke 
Ant

LOW AVENUE.
Medinis namas .su ’basementu, viskas tvarkoje. Kaina
4 mediniai namai po 2 randas, kiekvienas, po ........
Ant 2 lubų mūrinis namas, 4 randos, puikus. Kaina .

V. ADOMAVIČIA, 
LIETUVIŠKAS GRABORIUS.

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

v? ■ >■" HALSTED STREET.
Ant 1 lubų medinis namas, Storas ir ruimai.
2 kampiniai lotai. Kaina .........................  ,
Ant 1 .lubų, mumis, namas iš pryšakio ir

Kaina ;;. . iį.-.-.-.-.i.... .^.... .... ................... ...
. ; Ant . 2 lubų medinis- namas su štoru. Kaina

: Ant 2 lubų medinis namas su štoru ir lotas
■ Ant vienų lubų medinis namas, 7 ruimai, 

Kaina ..... v... ..... . ............. .............................
Aut venų lubų medinis namas, 5 ruimai. 

•Ant

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

Kaina ..............

Del 
prie musų agentų, 
perstatytojų.

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

Chicagos. , : .. ....
Jua galit turėti jtffiij namą, arba. šap^. pritaisy

tą su šviesa arba pajiega arba abiem? pagftl jusą 
pačią supratimą , už mažą ihekestį pridė|^ .prie mi- 
terio bilos. .

- Pasiųsti .Postalcardę, ateiti arba telefonuoti pas:
THE COSMOPOLITAN ElėctritP pakaks.
Adresas: ,.^. /

Generali Contract Agent
Genęraį. Offices, (Peoples Gas Bldg) 

422 Sa. Michigan Blvd; ’ • 
Randolph 3341 
Autom. 64632 >

Ant
Ant 
Ant
Ant 3 lubų mūrinis namas, 8 randos.
2 kampiniai lotai tiktai už ........ .
Puikus' medinis namas su skiepu, 2 randos. Kaina 
Ant 2 lubų mūrinis namas su štoru, naujas. Kaina

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

vių, 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,

\ 34th STREET.
Ant 2 lubų mūrinis narna?, randos $35.00 ant mėnesio. Kaina $4.000.00. 

tiktai .......... $3.000.00. 
.  $3.500.00. 

$.500.00.

Geriausia materija, 
atsakantis pritikimas 

nauja mada ir čystos vi - 
nos ceikis.

Jus gaunate pilną vertę per
kant musų drabužius. Jie yra 
tikrai geriausi visam- mieste, ir 
Jus negalite geriau padaryti 
kaip tik išsirinkti siutą dabar. 
Musų naujos mados yra ant pa
rodymo ir nėra, dbėjonės kad 
mes turime Jums Siutą kuris 
pritiks Jums konogeriausiai, ir 
parsiduoda nuo

$IO iki ^5

CHQPIN Klauskit 
" ' jĮRk ' \ ChopenlOc 

^Cigarų, nes 
JžflL padirbti iŠ

; geriausio
: tabako.

JOS. BARTKOWIAK
Ddirbėjes 

«9M Ptnlliu OMcagą, BL 
PlMiM Yard* 4154.

P. K. BRUCHAS
3248 S. Morgan St. CHICAGO, ILL

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

INDIANA.
Puikiausia vieta užeigos dsl lietuvių, ir 
kurie atvažiuoja iš kitų miestų suteikiu 
teisingiausias rodąs ir patarimus kono
geriausiai norintiems pirkti propertes, 
kaip tai: lotus arba namus, prašom pir
ma pasirodavit su manim, nes esmu se
niausias gyventojas iš lietuvių ir locni- 
ninkas sovo namo • ■

FRANCžSZKUS JONAITIS
Užlaikau šaltą skanų alų, kvepenčius 
Havanos cigarus, seną skanę degtinę,net 
ir iš seno krajaus. Turiu puikią svetai
nę del balių, del visokių mitingų ir susi
ejimų.

FRANK JONAITIS
1109 Madison St., Gary, Ind;

Telefonas 1813

Line
Plaukiojanti reguliariškai tarpe Mas- 
kolijos ir Amerikos be sustojimo jo
kiam tarpiniam porte.

Nauji dubeltavais sparnais laivai.
CZAR, KURSK, 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 
smulkesnuių žinių kreipkitės 

arba prie pačių

$3.000.00. 
$2.100.00,. 

medinis nuo užpakalio. 
........ _____  $3.000.00. 
._______  $4.000.00. 
šalia. Kaina $8.000.00. 
viskas puikiai įtasyta.

$2.500.00. 
$2.300.00. 
$4.500.00.

Mes perkame ir parduodame pamuš, lotus ir farmas. Mes turime 
daugybę gerų ir nebrangių namų ir lotų pardavimui ant Rridgeporto, visoj 
Chicagoj ir jo apielinkėse. 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. Todėl atsišaukite į musų Ranką, o mes suteiksime visas 
reikalingas informacijas delei pirkimo namo, loto arbo farmos.

Musų Banke taipgi randasi skyrius:

REJENTALIŠKAS DEPARTAMENTAS.
Mes padarome visokius REJENTALIŠKUS dokumentus paveizdan: 

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

K. J. FILLIPOVICH
General Agentas h

Apsaugos gyvasties ir taupinimo’ pinigų senatvei. 
L Apsaugoja namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 

kompanijose, parduodu namus ir lotus - Chicagoj ir 
Mu Gary, ind. už labai žemas kainas, taipogi pąrsiduodu 

farmas labai pigei. Kolektuoju bilas visokios notų- 
ros, taipogi prisiunčiu kamarninkug' del išmieravimo 
lotų ir farmų. Imu visokias provas civilnas ir kri- 

1^."?/ minališkas ir priduodu goriausiems advokatams. Rei- 
Įįy kalauju agentų Chicagoj. Mokantiems vyrams 

raštą geras uždarbis. . ,
W Reikalaujanti darbo, atsišaukit laišku ar asabiškai. 
z Offiso valandos: nuo 8 iki 10 ryto ir nuo 3 iki 9 vak.
33rd St., Gyvenimo adresas: 826 W. 34th St.

TELEPHONE DROVER 2250.

Memorial Bells a Specialty.
iMoSbaaoBellfouAiT

Daktaras S. Wissig
Iš SENO KRAJAUS.

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų _ ir mo
terų, kad ir užsisenėjusias. Jei kiti jus neišgydė nueikit pas j.., o jis 
jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėt.

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

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

. ;--a __ v Mat PLACE. !
Ant llubn mūrinis namas su-skiepu, puikus. Kaina -...^. $2J.O(kOO..’j 
Ant 3 4ubų mūrinis, namas, labai puikus, 3 randos. Kaina $&800.00.

35th PLACE.
8'ruimų; mųrjnis namas ggį£ įruippo laiko, . ...........................

■ Ant 2'lubų .medini? namas, tųr but tuojaus: padruotas. A.

LOOMIS STREET.
Ant 2 lubų medinis namas, 2 randos. Kaina ..;........ .
Kampinis lotas 31x115.. Kaina ....................... ............. .........
Ant vienų lubų medinis-namas, 2 randos. Kaina
Ant vienų lubų, naujas muro namas. Lotas 48x125, 

Kaina- . >.... . .'... . ... ............... .
• Ant 2 lubų mūrinis namas,

*************************** 4
% DR. O. C. HEINE |
* dentistas J
Ž Kam p. 31mos ir Halsted gatvių
* Ofisas viršuj Aptiekos *
* 15 metų vierioje apygardoje. *
**************************

FISK STREET.
Ant 2 lubų mūrinis namas, storas iš pryšakio, viskas puikiai įtaisy- 

Syta. Kaina .............   $3.200.00.
2 mediniai namai -po 2. randas, abu tuojaus turi būti parduoti.

Kaina - J.'.*;..4.-,- • -j •-• • • • v •••/•:••••?....... . • ■••••••••■•■ • $4.500.00.Ant'Št?fūbų -mūrinis ir mėSnie^naniai, 4 raudos. Kaina. ,... $3.200,00, 
" Ant i’Iub'ų inurinis-'namas, ^-'inetų senas, 6 randos. Kaina $9.000.00.

Jono M. Tananeviczio Banką 
3249-53 S. Morgan Street CHICAGO, ILL

Jonas Budrikas
'. Savininkas 

3252-54 Šo. Morgan St.

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

$100.000.00 
sudėta Illinois Valstybes kasoje. 

Visokį apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami. 
COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG. 

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

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

$1500.00 metams. Kaina ............................i.................    $17.000.00.
2 -lubų'mūrinis liaująs namas,randasi labai geroj vietoj, kur galima 

užsidėti -biąnį. Randos’ atneša $300.00 metams. Kaina ........ $3.600.00.
2 ‘ Tūbų' mūrinis ritmas. Randos atneša $408.00 metams. Kai

na ...........         $4.000.00.
medinis namaš. į Šito namo kaina-...,,.........,. $5.500.00. 
lubų mūrinis5-tiamas, 8 rendos. Kaina .  $11.000.00.
lubų mūrinis namas, 6 rendos. Kaina .......... $10.000.00.
lubų muro ir medžio namas, 4 rendos. Kaina .... $6.000.00.
lubų medinis namas, Storas 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.

Ant 2 lubų 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 ...T. r,r.....................   $3.500.00.

9
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Nesenai “Kataliko” išleistuvėje išleista nauja knyga, kokios liefuvity Rai
boje ligšiol dar nebuvo, vardu;

Sveikata arba Tiesus ir trumpas 
kelias į sveikatą.

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

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

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

1. Valgis ir kas iš jo pasidaro.
2. Valgymo budai ir virimas.
3. Virškinimas.

W 4. Valgio rūgimas arba fermentacija.
Jį 5. Kas yra alkoholis.
W 6. Kraujo cirkuliacija.
y 7. Alsavimas (kvėpavimas).
1 8. Kūno pielčiai ir judėjimas.

9. Inkstai bei oda ir jų priedermės.
|Į Į 10. Dirksniai.

11. Pajautimai.
■Ji 12. Sveikata ir liga.

13. Parazitai.m 14.
MH 15’
UI 16.

17.
18-19.

Privatinė ir vieša sveikata. '' t M
Kaip išplėtojus kūnas. \||)
Balsas. Mf
Kūdikių ir vaikų prižiūrėjimas.: 
Džiova.
Kaip sveikatai užkenkia vabalai.

Vis tai mokslas ir tai kiekveinam mokančiam lietuviškai skaityti priei- 
R namas mokslas už labai prieinamą kainą. SVEIKATA nematytas lietuvių kalboje 

brangus veikalas, nes pirmiau jis buvo spauzdinamas tik svetimose kalbose.
SVEIKATOS apdarai drūti, stori, antgalvis paauksuotas, knygos spauda 

aiški. ■ ' ' — ;
Visos lietuvių laikraščių redakcijos ir daktarai sako, jogei SVEIKATĄ- 

verta aukso tiek, kiek pati sveria.

Štai kas tarp kitko apie SVEIKATĄ rašoma:
me jokių raštų, kur butų taip pla
čiai, praktiškai ir pamatiniai iš
dėstomos reikalingiausios kasdie
niniame gyvenime žinios iš ana- 

t tomijos, fiziologijos, o ypatingai iš 
hygienos. Knyga papuošta dau
geliu paveikslų; išleidimas gali
ma drąsiai pavadinti dailiu ir iš' 
visų’ atžvilgių pagirtinu. Patar
tume visiems turėti namuose šj' 
reikalingą rankvedį į brangiau-

i - Bjjį - žmogui .turtą -sveikatą.”
(“Tėvynė”).

“Knyga daro labai gerą įspū
dį... Ji yra'-Jabai pilnas -iankve- 

l dis, tinkamas .. moKyįloms. t-' Para
šytas populeriškai. Iliustracijos 
yra labai gražios. Ab^lnai imant,

Panašią: dailių ir teisingų liudijimų turime desėtkųs. Ir vis sakoma tikra) 
teisybė. ” . ... v r':

' ‘ Šitoji knyga privalo rasties kiek
vieno mokančio skaityti lietuvio 
namuose. Kas šitų knygų skaitys 
ir supras, tas apsisaugos nuo dauge
lio Hgų ir sužinos daugelį daiktų : 
apie savo kūnų ir kaip jį užlaikyti 
sveikatoje.” (“Draugas”).

“Knyga yra viena iš svarbiau- 
s’ų, pasirodžiusių pauLarais metais. 
Šioje knygoje trumpai ir supras
tinai sutrauktos žinios, būtinai 
reikalingos kiekvienam žmogui, ku- i 
ris nori būti sveikas. Juo reika
lingesnė yra ši knyga vyrams ir 
moterims, auginantiems vaikus.” . 
(“Darb. Viltis”), s . A/į-!

“Si knyga pasirodė musų lite
ratūroje. kaip tik į laikų: neturi-

mano manyme, SVEIKATA užpil- 
do svarbių spragų musų literatū
roj, suteikia pilnų,, populeriškai- 
moksliškų rankvedį hygienos, kuris 
bus naudingas ir mokiniams, ir, pla-’. 
šiai visuomenei.” (Ištrauka ' iš. 
d-ro F. Matulaičio laiško),

• : r.-..': ^.r. g
*‘Be pagirimo ir pataikavimo sų-.,. 

kant, SVEIKATĄ skaičiau su tokia 
atyda -ir- žingeidumu bei- pasigėrė-" 
jimu, kaip labai retų .-knygų.”*- 
(S.' Biežis). ■-?'i ’ "‘•J

4‘Kiekvienas iš šitos knygos' gali 
siu namie palengvą, studijuoti . hy-.r- 
gįenų • ir . pats - save egzaminuoti. ’ ’ 
(“Vien. Lietuvninkų”). r..

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

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

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

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

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

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

Skaityk, Mislyk, Daryk.
Sergančio? Moterys 

Ar turi’ sukins jausmus? 
skaudą galvą? Ar esi i 
vuotas?

Nervuoti Vyrai
Ar jautiesi silpnas? Ar greit 
pailsti?- Ar tavo pomietis 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 ant tavo pečių pradedant-nuo vir
šaus žemyn? Ar tavo širdis dreba? Ar skauda galvų? Ar jautiesi 
pailsusiu ir ar negali miegoti nųktimis? Ąr esi Jiudnas?
Ar sergi kokioms chroniškomis ligomis kaip tai: kraujo užnuodiji- 
mu, škorfuliu, votimis, niežais, ištekėjmu, raudonąja gysla, patru
kime, inkstų ir pūslės negerumas arba bile kokioms ligoms. Jaigu 
sergi toms arba kokioms kitoms ligoms, ateik į The Hot Springs 
Mealcal Institute, o gausi X-Ray egzaminavimų visiškai dykai. 
Musų išsireiškimas: jaigu sergi, mes išgydysim, . jaigu nepasakysi
me tau. Mes turime specialistų del kiekvienos ligos, kurie gydo ■ 
pagal naujausios metodos medicinoj, chirurgijoj ir eleetro-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

Ar

ner- 
Ar tavo namų dar

bas gretiai tavę pailssina? 
sukasi tavo galva? Ar darosi

pae» The Hot Spring: 
metodas.

J. LA PORTE.

nes

vyriausias gydytojas/ prie
. HOT SPRINGS MEDICAL INSTITUTE

110-12 South State. Streat
Viršuj Orpheum Teatro. Priešai". Palmer 'House.- Chicago, Ill
nt. RANDOLPH 1>Mt Ofiso vai. 9 ryto iki 9 vąk.kasdieb,.l«l»d.9 ryto'ikf trak.

tus rastus, koki tih^Bejento arba 44mo- 
tary -Public ” skyriuje -darbini. Su
teikia patarimus mdikiduose dalių Lie
tuvoje ir kituose dalykuose.

Kreipkitės į
T AN ANEVICZ SAVINGS BANK, 

3249-53 So. Morgwi Btč, Chicago, Ill. 
________________ cJj-__i-------------------

“KATALIKO”
OI 'sa

A^ęntąi.
LEWISTON, ME. 

Kazys Vilaniškis, c - Box 36.

A. K. Boekus,
F. A. Golubickis, 
M. Szarka, '

CICEBO. ILL.
1318 So. 49 

1412 — 49 th
1410 — 49th Ct.

Ct-

CHICAGO. ILL.
Jonas Budreckis,'4535 Hermitage Av.
P. Monkus,"'
A. Gembutas, 
Kaz. Jamon tas, 
Jonas A. Rimkus,

- 2345 W. 20 St. 
3036 Union St. 

3952 W. Lake 8t. 
______  , 708 W. 17th St. 
M. Antlruškeviče, 1521 N._Ash!and Av. 
P. Laikar, 
V Stulpinas., 

■K. Steponaitis, 
Oom.. Venckus, 
-įos. Kulis, 
.'Jos. Rraknis,   _____

‘ ‘ Aušros ’ ’ Draugijos Skaitykla 
, 3149 So. Halsted St.

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

< TORONTO,: CANADA, 
P. A. Capas, , 246 Bellwood Ave.

BROCKTON, MASS.

-710 W. 14 Place.
A 021 — 33rd Pl.

2341 Hlinois Ct.
3222 Auburn Av.

3255 S. Halsted St- 
<3019 Parnell Av.

H. P. Meškinis,   35 Arthur 
lobu Kamana liekas, 135 James

St.
St.

BAYONNE, N. J.
•. Zu jus, 500 Broadway

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

CLEVELAND, OHIO.
P. Szukie, 211f- St. Clair Av.

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

BUMFOBD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine

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

WORCHESTER, MASS.
M. Paltanavičę, 15 Millbury

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

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

St.

St.

St.

St.

st.

st.

22.

St.
St.

SCRANTON, PA.
J. Petrikis, 3514 Ross Av.
J. Digrys, — 1213 Philo St.

FOBEST CITY, PA.
J. Drikas. P; O. Box 453

-e . W. 'LYNN, MASS.
W. Waioeirtvieze, - ;.. 26 River St.

X —■—s»--• .Ofie 
PHILADELPHIA, PA.

Kairys, _ui 1214 So. -Ind St.

PLYMOiTlH; PA.

V. IX, KizeliSjĮJ ,401 So. Av.
WATERBURY, CONN.

K. Oh, Kazemekaa, -,“ .785 Banįc St.
WORCESTER, MASS. 

L Vieraitis,___ .107. 8. Harding
M. Paltanavičę, 15 Millbury

ROCHESTER, N. Y. 
Kasparas, - : - 19 Stoke
Rickis, v-■ 781 Cliford Av.

St.

St.
St.

1! 'Ai.
Jos.

st.

KENOSHA, WI8.
M. K. Petrauckas, r- 519 Hanson 
Jonas Bagdonas, e 106 Maple

’ NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makarevicze, „ 255 Wallace

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

W xxiXklUN-U ARRE, PA. 
Kaz. Kučinskas, ' 141 Park Ave.

Seškevičė, 501 New Grant St.
Adominas, 34 Logan St.

Kučinskas, “ 238 Slocum Av.

st.
St.

st.

st.

A.
W.
J.

.. J. Naujokaitis, r45 Planch St., 
Commercial Rd. East, 
LONDON ENGLAND.

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

M. K. Vilkevičia, 
Jos Ktliis, 

! Keliaujantis Agentas. 
KELIAUJANTIS AGENT »-S NAUJO- 
j.'’ ANGLIJOJE IEf APIELINKĖJE, 

SO. BOSTON, MASS.
Paul P. Mikaliauck’as, 243 W. 4K St.

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS.

************************** 
Telephone Canal ai 18 J

* DR. A. LEONARDAS JUŠKA į
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. 3S

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

Nuo 9 ryto iki 11: po riet nuo 3 iki s ir .-‘-Jf 
vakare nuo y iki p. įį

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

LAWEENCL, MASS.
Ą. F. Svirta, 31 Union
A. Ramanoski, 99% Oak

: __■—
LOWELL; MASS.

L. Stakeliunns, I\ 69 Charles 
----- '--- įl' 

PHILADELPHIA; PA.
V. Kairys, ;sn :■ 322 Wharton

NEW HAVENS CONN.
-Kaz. Makareviczeįš 255 Wallace
J. J. Vaitkevičiuos ■ .1 -<j 4į -Walnut’

ELIZABBT^OĘ^,' N. J.
Boezkus, t >811 — 1st St. 
r . -------—*' tuh-

St
St.

st.

st.

st.
st.

£M. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik
rodėlis gvarantųo 
tas ant 20 mėtų, 
paauksuotas dų- 
beltavi,... lukštai 
puikiai . visaip,. iš
marginti, _ gerai, 
laikų laikanti, la
biausiai naudoja-

Ch. Tamuleviče, Bps 1 Qg Montelo Sta.
B. P. Miszkinls Cįį, >h< 25 Arthu
John J. Boman, < 135 Ames

JL Plachoeky, f.-nF- Y- 
įįį7 Grand

ILL.
Chas. Miklas, sd408iqSo. Main 

SO. BOSTON, rtMASS.
K. Gendrolis, .n> 2tSl Atkerusr -,: Arherns

St.
st.

St.

St.

mi keliauninkų, kurie turi daboti lai
ką. Specijališkas pasiųlijimąs. . Mes 
nusiųsime šitų laikrodėlį kiekvienam 
ft .O, D., už 85.75 ir expreso kaštus 
doV peržiūrėjimo. Jei nepatiks, ne- 
mokfkdacš cento. Už jį kitur mo- 
fc6Įjiin.<35. - - 14k. paauksuotaė' lėnęiu- 
gfclįs dovanai priė-laikrodėlio./ _ “ t ;

EXCEL8IOB . WATCH OO, .*'/ 
9M Bld<n Ohfc&£0^ ZBr

NOBWOOD, MASS.
J. Pakarklis, . ; S3 Dem 8t.

GRAND BAPID8, MICH.
V. Stase vicze, 1351- Hamilton St.
Kaz. Brazaitis, - 581 Broadway St. 

CHIOAGOJB, ILL.
M. J. Tananeyiče .■> k ftio W. : 18 St. 
-V, M. Kaitas.. r 1607 21.'Ashland Av. 
Jcin Dabulskis. .268'So. Morgan; 8k 
Jonas Visockis, 8132 Vineennes Bt.

WHO Parnell Av. 
1834 Blair Ave.

- ■ KAIP jfcIKTI TURTINGU? .
jplieno ir kitų išdirbysčių-jjOrikus Šur 

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

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

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

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

dar kasdien auga milžiniš
ku spartumu ir kas šian- i 
dien pirks žemę, namą ar 
lotą, tas į trumpą laiką ir
gi liks turtingu lygiai su 
miesto augimu.

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

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

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

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

ALEKSAIČIO SALIUNAS
,-i Eandasl.po.No. 118 E. Main St. . 

COLLINSVILLE, ILLINOIS.
Paš manė visados rasite geriausius 

gėrymus ir cigaras. Užlaikau viso
kių vietinių ir importuotų cigarų ir 
gėrynių. "uteikiu kiekvienam drau- 
_ šitą patarnavimą visokiuose reikaluo
se. Jeigu atsilankysi į musų miestų, 
užeik pirmiausia pas mane, o dasiži- 
nosiko tik norėsi. Phone Kilnoch 103.

(32-25)

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

CHICAGO, ILL.
SPECIJALISTAS LIGŲ: VYRŲ, 

MOTEBŲ, VAIKŲ IB PBIL GIM
DYMO.

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

VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 9 
valandai vakaro.

Telephone Canal 285
KAZ. KATUTIS

LIETUVISZKAS GRABORIUS
Persamdo kereczias ant
pagrabq, veselijų ir tt.

710 W. 18th St. Chicago, HL

THE FALCON CIGAR FACT.
Po vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas

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

4644 So. Marshfield Avn 
Chicago, Ill.

Tel. Yards 175

KOLIEKOS IB SUŽEISTIEJI 
SKAITYKITE!

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

Rašykit pas advokatų Yankaus 
šiuom adresu:

B. S. YANKAUS, 
r. O.-Rrx-181; - Indianapolis, Ind.

(13-27)

********^***************« 
Telefonas Yards 153a #

Lietuviu. Gydytojas ir Chirurgas.

S - PRIĖMIMO VALANDOS: 
* Nuopr/tolki lardikigTakare. ? 
£ NedeJ. nuo 9 Iki is popiet; nu»6 iki 8vali.

. •- *'■ jo • ' -

Jos. Skinderis.

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvaraatuoja.
8252 Emerald Avenue Chicago, Ill.

Telephone Yards 4527. >

wsfowa^n L', i. u. »■ ■—"į—i
Teiupfcon* Yard* 1454

WM.E. FURLONG
FIRE INSURANCE

3502 So. Halsted Street, Chicago, III.

J. ILGAUDAS, 1613

Dovanai Knygai
Kiekvienam prisiusime Dovanai pirmų susiu
vą naujo gražaus romano parašytų garsaus fran- 
cUzų raštininko Emilo Zola ‘‘DARBAS”. 
Iš šito romano daugiau pasimokysi negu iš ke
lių moksliškų knygų. Jame aprašoma tikroji 
meile, baisioji kova darbininkų Su kapitalis
tais, parodomas visas darbininkų skurdas ir 
vargas už darbų, o turčių perlekiamas iš tingi
niavimo. Ant galo parodoma aiškiai ir užiman
čiai kaip patys darbininkai gali perkeisti savo 
gyvenimų į rojų, kaip paniekintas ir prakeik
tas darbas lieka šventu. Prisiųsk 3c persiun
timui, o męs prisiusime vienų susiuvu dovanai.

So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

VYRAI! ==2 Dr. ZINS
Senu patyrusiu ir pasėkiuingiaushi specijalistu Chicagoje, kuris 

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

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

Į gyduolių be jokios naudos, ir mano noru yra. parodyti visiems tiems žmonims, kurie gy- 
Į 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 j mano ofįsą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kal
bomis. Taniista gausi genaus) 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

Ižgydau visiškai ligas skilvio, plaučiu, kepenų Ir inkstų. 
Nemokėk už nopasęltmlntų gydymą-KEISŽCYDO, 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 Uty- 
simas, Kraujo Užnuodijimas, 
Szlapumo Nubegimai.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis. Kvėpavi
mo Ligos išgydomos vitiškai 

. mano vėliausia metodą. Sair- 
diea ligos.

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

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

Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų.

_ _ _ _  (Ištyrimas DovaniD
VįSISEKO ISZOIJIMO kiekvienas jieAo. Aš tamistą išgydysiu visiškai, Jaigu tamista I 
tik paveai gydymą sąvh ligos man. Mano preke yra žema -ir pritinkanti prie mano at- 
sakanši^ydnno. olflygoj yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliupsuok nuo kentė
jimų. (RODĄ -DOVANAIJ KnlbamoLiotuvInzkal.

Dr.ZINS, 183® CHICAGO
Valandos: Rito 8 ryto Iki 8 valu Madilloma nuo 8 ryto Iki 4 po
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ADMFhJSTRŠ-CIJA LIET. TEATBAL. 
PP-AUGISTĖS PO PRIEGLOBA SV. 

MARTINO.
iPėtr. Andrėjauckas, Pirm.,

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

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

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

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

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

3244 S. Mrgan St.

ADMINISTRACIJA DR-STŽS šV. 
” STANISLOVO V. IR K.

Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 
4527 Marshfield Ave.

-Mot. Randis Pagelbininkas,
• 4521 S. Marshfield Ave.

kaulius P. Baltutis, Prot. Raštin., 
3249 S Morgan St.

Jurgis Brazauekas, Fin. Rast., 
4530 S. Wood St.

Kazimieras Stulga, Kasierius. 
4513 S. Wood St.

'ADXQNISTRACUA D. L. K. VY-

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

Draugysčių Reikalai.
REIKALAUJAMA merginų pardavė

jų įvairiuose departamentuose musų 
krautuves. Turi mokėti darbą. Gera 
užmokestis, nuolatinis darbas.

KLEIN BRCS.
Halsted, 20 gat. ir Canalport Ave.

ie ir biičernč. 2
-Friežaš'tis pardavį&gfeJšįiyiniiikaS’ nor; 
.-ažiuoti į Europą.: e;Yra biznis gera1 
išdirbta. Jos. Smi^J:l®3 S. Halsto"; 
SL jl’į'sb (16—18)

TAUTO POLITIŠKO KLIUBO.
-i VIEKE-BABRE, PA;
*' J. Laukis, Pirmininkas, 
, 425 S. Grant St.

J. Ašis, Pagelbininkas, 
j 130 Stauton St.

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

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

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

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

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Teehery St.

KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIC.

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

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

«F. M. Tananeviče, Kasierius, 
3244 So. Morgan St.

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

ADMINISTRACIJA DR-STĖ3 ŠV. 
JUOZAPO ' AIM. SM.

Juazapas "alandauckas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

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

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

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

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

ADMXN71TRACIJA L. L. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, WU-KES-BARRE, PA.
Adomas- Cikanauskas, Pirmsėdia;- 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

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

TAUPYKIT PINIGUS!
“Keistuto” Paskolijimo' ir Būdavo- 

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

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

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą ak
cijų. Akcijos užsibaigia už 6(4 metų 
ir kiekviena akcija atneša $100.00

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

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

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

Skoliname pinigus ant lengvų išly
gų del pirkimo arba statymo namų, 
ant pirmo mergišiaus (Mortgage) su

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

Reikalinga mergina į storą prię_ 
drapanų pardavimo, privalo mokėti 
lietuviškai ir suprasti maždaug savo 
darbą. Atsišaukite: M. Glatt, 4321 
Wentworth Av.

—------------- ■—rror... '-'"■

TĖMYKIT! TĖMSTtlTtt TĖMYKIT!
Parsiduoda lotąg„ Jabal geroj vie

toj ant Main ir laktos-gatvių, , Gary, 
Ind. lietuvių, apgyvei 
nu ar karais galimi_____ —
sų pusių. Todėl; "kas’norėtų pasinau
doti gera proga, lai pasiskubina. Ki
tą metą netoli toj^Wj^os bus stato
ma $10.000.000 vertes“-dirbtuvė, taigi 
btfs gera proga gauti ■darbą ir, ten ap
sigyventi ant tyro oro gražioj vietoj. 
Savininkas atiduos tą. lotą ant leng
vų išmokėjimų su ląbai.- mažu pro
centu, taigi nepraleiskit šitos progos, 
nes kitos tokios nebus galima greit 
gauti. Priežastis pardavimo —■ sa
vininkas turi išvažiuoti į kitą miestą. 
Afsišaukit pas,

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

-Ave., Chicago, III. (17—18)

pusėj. Trei- 
ažįsoti iš vi-

KŪB PIRKTI FARMAS? ;

Tiktai lietuviškoj sodoje ~Hswfcinso 
ajjygardej, Wisconsino valstijos, ■ kur 
iš visų šalių lietuviai ant farmų pri
buvai Apygardos ten sveikos, oras 
puikus, žemė derlingą (ir lygi) ir vi
sados gausiai' dera tie patįs javai, 
daržoves ir vaisiai, kaip Lietuvoj. Van
duo grynas ir visados užtektinai. Mus 
žemė-guli prie gerų kelių netoli miesto 
su gera turgaviete ir gelžkelio stočia, 
bažnyčia ir 8 kliasų moksląinė. Ja
vams, dobilams, kukurūzams, cukri- 
niems burokams, tabakui ir pieninin
kystei niekur geresnes žemės nerasite! 
žemės kainos (čienios) žemos, ir tik 
mažo įmokėjimo reikalaujama, ir iš
mokėjimui' likusios stirtos suteiksim 
jums;' ilgą laiką. Prie tartokų duo
damo nuolatinai užsiėmimą keliems 
šimtams žmonių, o musų koštame-. 
riamS visuomet suteikiant pirmenybę.

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

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

visados turėtų rastis zopostos geres
nes degtines, kaip del priėmimo savo 
pažystamų arba draugų ir del apsi- 

k saugojimo nuo ligų kiekvienas gydy- 
, tojas velija Hahdmesome 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 Arclier Ave. III.

Paieškau darbo. Moku sekančias 
kalbas: lietuvišką, rusišką, anglišką ir 
lenkišką ir kitų daug suprantu. Ga
liu užimti Vietą už mokytoją, ofisuose 
arba kur bankoje. Atsišaukite: 913 
W. 32nd St., Chicago, Hl.

ant pirmo mergišiaus (Mortgage) 
peržiūrėjimu visų poprerų.

Su guodone,
Ben. Butkus, Prezidentas, 

843 W. 33rd St.
J. P. Ewaldas,- Sekrašorius, 

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

Juoz. Ridikas, Kasierius, 
3251-3253 HlinOis Court

Paieškau darbo bent kokioj barber- 
nėj . Galiu kalbėti lietuviškai ir an
gliškai.

P. Balčulis,
566 W. 18th St., Chicago, Hl.

2200.

TĖMYKIT. LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

‘'Lietuva” Paskolijimo it Namų 
Statymo Draugija (Spulka).'

34 Serija prasidėjo Utarninke, Ge
gužio 7-tą dieną. 1912 m. Susirinki
mai atsibuna kas Utarnlnkas 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-t 
tus arba dolerius į savaitę, galima 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožna akcija užsibaigia už Gįj metų 
ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti.

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

Skoliname pinigus ant lengvų 
lygų del pirkimo arba budavojimo
nų ant pirmo morgičiauB (Martgage) 
su peržiūrėjimu visų popierų. - 

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

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

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

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

Jurgis Juodis, 
928 — 33rd St., Chicago, Hl.

(16—18)

PIGIAI PARDUODU SEKANČIUS 
NAMUS:

1. — Medinis namas, septynių rui
mų, puikiai ištaisytas, ant Lowe Ave., 
netoli nuo 35th Streeto.

2. — Medinis namas, septynių rui
mų, ant 34to Place, netoli nuo Halsted 
Street. Sis. visai pigiai parsiduoda.

.3. — Mūrinis namks, aštuonių rui
mų, ant Lowe Avenue, netoli nuo 37to 
Streeto. Geram padėjime ir pigiai 
parsiduoda.

Atsišaukite ant šio adreso:
WILLIAM SCHWEMM, 

Boom 26 — Metropolitan Block, 
N. W. Cor. Randolph & La Salle Sts.

Parsiduoda — ant 23 Street arti 
Oakley Ave., 3 augštų* mūrinis namas, 
3 pagyvenimai po 4 kambarius, mau
dynės, gazas ,augšta pastogė džiauti 
drapanom ir taip abelham susidėjimui, 
skalinis stogas, metinė randa $468.00, 
kaina $4500.00. Kreipkitės į Bagdžiu- 
no Banką, 2334 S. Oakley Ave., Chi
cago, Ill.

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

Priima bankon pinigus ir moka 
$%.. Skolina" pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis. Parsamdome 
bankinės skrynerel (boxes) po $3.00 
TT1

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

yra

is-
Na-

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

Industrial Savings Bank
2007 Blue Island Ave.

22 m. biznije. Atdara subat vak. 5 iki 8 vak. Safety Deposit Vaults $3 mat.

Parsiduoda — ant Oakley Ave. arti 
23- Place, 4 aukšt; mūrinis namas, 4 
pagyvenimai po 6 kambarius, koge- 
riąusiam padėjime, gatvė išcementuota 
ir užmokėta, namas vertas $8000.00, 
metinė randa $720.000, kaina tik 
$6500.00, lengvos išlygos. Kreipkitės 
į Ųagdžiuno Banką, 2334 S. Oakley 
Ave., Chicago, Ill.

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMIN ISTR ACIJ A 

EDWARDSVILLE, PA
- Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonus Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.
ADMINISTRACIJA DF-STĖS 

J4ATBUSO APAŠTALO.. 
Petr. Andrejauckas, Pirm., 

918 — 33rd St.
Antenas Mazelauskis, Pagebininkas,

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

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

3416 Auburn Avol 
Kazimieras P. Birus, Iždininkas, 

918 — 33rd Street.
Ignacas Brazauskis, Knygius, 

' 3220 Illinois Court.

2200.

ŠV,

' 1 TĖMYKITE NARIAI.
Draugystės Saldžiausios š. V.- Je- 

.zaus kiekvienas narys privalo pribūti 
ant ateinančio susirinkimo, nedėlioję, 
5' iįien;i Gegužio -į ~pĮibri®tą''svefaIrt^;; 
12 valandą, nes bus rinkimas darbinin
kų del ateinančio Gegužio^ baliaus ?ir 
daug svarbių dalikų bus svarstyta. 
Už nepribuvimą bausmė $1.00.

Taipgi neužsimokėję, teiksitės Užsi
mokėti 

’ moterį.
B.

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 tokiš mus 
agentas (lietuvis), kuris pirmiau dir
bo pas Armour & Qo-;,_- Stock Varduose; 
yfe uždirbantis nuo 75 iki 100 dol. į 
savaitę, o vieną moteris, pirtitiau dir
bus pas Rothschild & Co. store, o da
bar kaipo mus agentė uždirbą savai
tėje nuo 40 iki .50 . dol. Kas norį 
turėt lengvą darbą, O gerai uždirbti, 
tai tuoj atsišaukit ar rašykit šiuo 
■adresu: . . : - ■ t

SOUTH BROADWAY LAND CO., 
Bridge Road &■ Broadway, Gary, Ind.

Parsiduoda — ant 23 Street ir 22 
Place, tarp Western ir Oakley Ave., 
platus i rilgi lotai už numažintą kai
ną, ant labai lengvrų išlygų, $100.000 
ant syk, o paskui po $10.00 ant mė
nesio. Kreipkitės į J. Bągdžiuno Ban
ių, 2334 S. Oakley Avelį Chicago, Ill.

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 skrynelės (boxes) 
po $3.00 metams. Parduoda Sifkor- 
tes » siunčia pinigus į visas svie
to dalis;

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

D U-K ART NEI) E LIATS LAIKRAŠTIS

SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

už Juozapo Motekaičio mirusę
Su godone, A

Butkus, prezidentas,.
Mosteika, raštininkas.

ŠV. MYKOLO DE-KTaa WILKES- 
BARRE. PA. ADMINISTRACIJA

Silvestras Fiiecaas, Prezidentas, 
462 E. South St.

butanas šeškevišius, Viee-prezidentas, 
501 New Grant St.

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

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

If *11 Liaukus, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 S. Grant Sv.

Juozas Snipac, Kasierius, 
386 New Grove St.

ANTRAS METINIS BALIUS.
Parengtas W. C. F. 505 Apveizdos 

Dievo Kortas, Moterų ir merginų, at
sibus, nedėlioję, 5 d. Gegužio (May), 
1912 m. M. Meldažio svetainėje, 2242- 
44 W. 23rd Place. Prasidės 4-tą vai. 
po pietų. Inžanga 25c. porai.

Ant šio puikaus pasilinksminimo už
prašome visus Lietuvius ir .Lietuvaites 
atsilankyti kuoskaitlingiausiai, kaip 
senus taipo . ir jaunus . be skirtumo, 
bus visokių skanių gėrimų ir bus daili 
muzikė. Su godone, ,

KOMITETAS.

Paieškau sąyo mpteriešr Emilijos;, 
Žlįųbienės, paeinančios t.iš Kyb.dąinįų 
pais, Kalaičių sod., Kauno giib:,'pirrn 
dviejų savaičių gyveno- Granville, Illi 
Dabar-gi pabėgo su Ant. Kuku ir ntf- ‘ 
važiavo į St. Joe, Mo,

Moteris yra vidutinio- ūgių, tvirta, 
geltonais plaukai, raudonais veidais, 
biskuti kreivomis akimis. Vyras augš- 
taš ir tvirtas, tamsiais plaukais ir 
švibspilkomis akimis.

Jaigu kas nors sutiktų tokį vyrą 
ir moterį, malonėkite duoti than" žinią 
pagal šitokį antrašą:

- Dominikas žliubinas, i 
Box 581, Granville, III.

(17—18)

v Parsiduoda —- ant 23 Place, arti 
Oakley Ave., prieš lietuvišką bažnyčią, 
3 aukštų mūrinis namas, 3 pagyveni
mai po 6 ir 7’ kantbaritia) maudynės, 
gazas, labai geram padėjime, '-metinė 
randa $600.00, kaina $5600.00. Kreip
kitės į J. Bagdžiūno' "Batiką, 2334 S. 
Oakley Ave., Chicago, III.
—------------------------- ; T"'1.-' —■.----------

P:irsi<luod'a — ' ant”' 23 Street arti 
Oakley Ave., 2 pagyvėjimą. mūrinis 
namas, po 4 ir £ kambarius, ‘ ir dykas 
lotas šalę ,prisodintas puikiais mede
liais, metinė janda $276.00, kaina už 
viską kart •$3.500.0(į’ Kreipkitės į 
J. Badžiuno Banką, 2334 S. Oakley 
Ave., Chicago, Hl. x: - •

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

Prfima 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 
seredpm, ketvergais ir subatoms nuo 
Suryto iki 9 vakaro, Nedėlioms, utar
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

■ i 2 ‘f--

Išeina kas utarnlnkas Ir petiiijGla.
------------------- PRENUMERATA KAŠTUOJA:  -------— ——

AMERIKOJ ų pusei matų ipi.zo
KTTPOPOT f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- Jh U nu L VJ t jojit Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m..

' Kasyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

Parsiduoda Grocernė ir Pieno krau
tuvė 2024 Canalport 'AV.į taipgi to 
paties savininko Bučernė ir Grosernę 
po; num. 70 N. Broadway St., Aurora, 
Hi. Priežastis pardavimo savininkas 
turėdamas du bizniu negali gerai 
prižiūrėti. Norintieji Atsišaukite, 
pagal paduotus antrašus. (18—19)

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
SV. JURGIO KAREIVIO K. 

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

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.

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas,.
840 — 33rd PI. « •

VYRIAUSYBĖ GVARDIJOS DID2.
* KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA- 
XAITELTU ANT TOWN OF LAKE.

J. Klimas, Pirmsėdis, 
1853 W. 45 St.

P. Ciapas, Pagelbininkas,
4436 So. Hermitage Ayo. i

B. J. Keperša, 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.

“LIETUVIŲ JAUNIMO RATELIO” 
VAKARAS.

Scenoje statoma tragediją Ų GRA
ŽUS RAZBAININKAS”, nedėlioję 
12-tą d. Gegužio (Mby) 191S£ m.; sve
tainėje šv. Jurgio, liet, parap., 32 PI. 
ir Auburn Av. Pradžia nuo 7 vai. 
vakare.

Gražus Razbaininkas yra statomas 
antru kartu Chicagoje, bet ne visi 
turejb progą p’arhatyti tą taip gražu 
veikalą. Visiems yra žinoma, jog 
Lietuvių Jaunimo Ratelis stato arit' 
scenos sunkiausius veikalus;, ir atlie
ka juos su didžiausiu pasišventimu. 
Ne vienas pamena “VAliKATA, — 
BE VARDO”, ir kitus gražius veika
lus-^ Užtikrinanie, jog ir šitos veika
las yra labai žingeidus ir gražus... 
jog visi atsilankę per ilgą laiką ne
kalbės nieko daugiau kaip tik apie

Paieškau- savo dėdės Juozapo Pra- 
bišo, paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pa v., Kvedainos par.,. Sauslaukio sod. 
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, III.

(17—19)

Ant pardavimo lotas už labai pigę 
kainą, lotas randasi ant. didelios ir ge
rbs gatvės su" ciinentiriių šalygatvių ir 
vanduo įvestas, taipgi visi loto teksai 
yra užmokėti. Parduodu minėtą lot'ą 
del- to, kad turiu neatbūtinai išVa- 
žinoti į Lietuvą. Kas norite gauti 
platesnių žinių apie tą lotą, malonė
kite kreiptis ypatiškai ar laišku šiuo 
adresu: Tony Skrindal, 3364 S. Hals
ted St., Chicago, Ill. Iš priešakio ant1 
antrų lubų. .... (18—19)

2334 S. Oakley Av., Chicago.
' . Moka $3.bu nuo šimto už padėtus pi
nigus. Skolina pinigus statymui ir 
pirkimui namų. Partraukia pinigus 
iš kitų bankų. Pareamdo bankines 
skryneles (boxesj apsaugotas nuo ug- 
niėš ir Vagių po $3.00 metams. Per
ka ir parduoda lotus ir namus. Par
duoda šipkortes ant visų linijų. Siun- 

Įdnijgtis į visas dalis svieto. No- 
tarijalnam skyriuje padirba visokias 
ifejentidišlcas ir legšliškas popierafl ir 
dovierenastiS ir užtvirtina pas kon- 
stalį,

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

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

“GRAŽŲ RAZBAININKĄ” po teat; 
rui bus' lietuviški šokiai. širdingi! 
kviečia visus.
(18—19)

širdingai
Su godone, 

KOMITETAS.

• Paieškau savo brolio Antano Arma- 
navičio, Kauno gub. ir pavieto, Vilki
jos' miesto; Girdėjau, kad esąs kur 
apie Chicago, Ill, o dabar nežinau kur 
yral. Mielas broli, prašau atsišaukti,: 
nes noriu tave pamatyti labai.. Jis 
Pats ar kas kitas, malonės atfeišaukti 
šiuo adresu:

S. P .Armanavičia, 
Jff Co. No. Box 120, Dillonwale, Ohio.

Parsiduoda pekarnė, biznis išdirbtas. 
Norintieji atsišaukite po" antrašu: Ant. 
Simaitis 1217 — 5th Av., Chicago 
Heights, Ill.

ANT PARDAVIMO
Parsiduoda 4 lotai Roseland, UI, 

priėšais lietuvišką bažnyčią, labai ge
roji vietoj. Gera proga del lietuvio' 
pasibudavoti namą ir užsidėti biznį. 
Kaš norėtų pirkti tegul atsišaukia į 
J. įM. Tananevičio. Banka, 3249-53 So. 
Morgan St., Chicago) Ill.

KATASTROPIJA.
Pilnas aprašymas apie nuskendimą 

didžiausio' laivo pasaulyje TITANIO 
su visais atsitikimaiį ir nukentėji- 
mais žmonių,- taipgi višokių atsitikimų 
paveikslais - galima gauti už 20c. pas

M. PAIŽTANAVleiA,
15 Millbury Street, Worcester,- Mass.

Kas užsirašys “Keleivį” pas mane 
knygą gaus dovanai. (18—21)

NEW CITY SAVINGS 
BANK

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

i Priliba bankon pinigas ir moka 
S%. Ui sudėtos pinigus musų ban
koj duodame čekių knygutę, iš ku- 
ątos parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Beal Estate. Perka
ii parduoda namus ir lotos; Hsam- 
do bankines skryneles (boxes) po 
$2.50 mėtoms. Parduoda šifkortes ir 
siunčia- pinigus į visas svieto dalis; .

BANKOSWALANDOG: Panedėliais, 
sėredom^ ketvergais ij subatom nuo 
8: ryto iki 9 vakaro; utarninkais ir 
pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 6 vakaro; 
nedėlioj nuo 8 ryto iki 12 pietų.

WHman 4 SIM
I

1859 W. Chicago Ave. Telephonas Seeley 3029
6235 So. Halsted St. Tėlephonas Normal 2617 

CHICAGO, ILLINOIS

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ;

J. • M. Tananeviče, Pirmininkas,
3244 S.' Morgan St;

Ridikas, Kasierius,
3200 Illinois Ct.

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

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO R. ir K.

Kaz. Naugžemis, Pftmsėdišį _ 
3202 Auburn- Avė. .

Jto. G Minskas, Pagelbininkti-, 
f; 3347 Auburn Avė.

Ign.* MateliunaSj Prot., Raštto^ y

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

atras liūs loštos iš’ gyvenimo Moti 
Valančabsko, nedėlioję, Gegužio 5 d. 
1912 m:, šv. Jurgio parapijos svetai
nėje, prie 32-ro Place ir Auburn Av. 
Salė atsidarys 7 vai. Teatras prasi
dės 7:30 vaL va. Inžanga ypatai 
25č. ir augščiau.

■' širdingai, užkviečia visus lietuvius- -ir 
lietuvaites kuoskaitlingiausiai atsilan
kyti1 ant Teatro ir Baliaus; kur kiek
vienas galės linksmai laiką praleisti 
ir smagiai: prie puikios muzikos pasi
šokti,, Su pagarba 

: ’ (17—18) KOMITETAS.

GEGUŽINIS BALIU#}
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 grąžini < griežian
čios muzy kės, "rtanortėbus užganė#, 
dihtaė; Nėpasigžrsiu,, Ekd nfužikantitf 
bįupi.iš- kokio’ tėn Paryžiaus, ar Va#- 
Savos, bet tiosiok sakau geriausi mu-

8325 mus parengto Vakarėlio, 
jams 25c.

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

Ant išrandavojimo Hiatas su 5 kam
bariais pagal modernišką pabudavoji- 
mąi Atsišaukite j Jono M. Tanane- 
vičio Banką.

■ Ant pardavimo geras automobilius 
ir pijjmas, grojantis su elektriką iri 
rankomis; gera proga kam reikalin
goj John P. Rashinski;. 3200 So. 
Halsted St. TėT. Drover 2342.

(16^-18) ' '■ '■
■ nan......... i   n, -Į—-T I- ----- Trr ĮĮ»IĮ|ĮT;7i.ą .f, f.'

Parsideda galiūnas geroj- lietuviais 
apgyvento j vietdj. Parduodu su vfc' 
sais rakandais ir . laisnįu. į Priežastis- 
pdrdavimo nesyeikta. savininko i 
norinčio išvažiuoti į’ Lietuvą. -Atsi- 
šaukit; po antrašu: 3338 "Auburn " ir 
tort 33rd Place, Petras - Adomaitis.

Tptaėiduodąte e Częam” -biznis aa

PASARGOS SKAITYTOJAMS.
1 Rašant laiškųj į. “Kataliko” re

dakciją visada parašyk' aiškiai savo 
vardą, pavardę r adresą.

: 2 Jeigu nori permainyti’ savo adresą, 
visada paduok saviti;-senąjį adresą; o 
paskui naują. Jeigu -pats-ne moki gerai 
rašyti, tai adresą duešS kitom para
šyti. Tėipgi, jeigu>>£ie žinai kaip toj 
gatvė- vadinasi, tai* pažiūrėk gerai ant: 
liktornos, o tąsykjparašyk adresą.

3 Pinigus į “lareiilikd“ redakciją 
gali siųst' registrudtam laiške; arba- 
išpirk “Money Orderį’l_ir siųsk pra
stam laiške. Išpirkai “kfoney Orderį ” 
ne laikyk pas save, tik tų* didesnę, 
mėlyną korčiukę prisiusi į1 redakciją 
prastam laiške, o baltą mažą pasi
laikyk pas save.

4 Siunčiant mažius' ifep vieną-do
lerį, - gali prisiųst įkasto markėmis, bet 
jeigu siųsi daugiai! ne^£ dolerį, at- ir- 
daugiaUs, tai siųsk pihighs per “ Money 
Orderį.” SiunčiantM-inarkes,- reikia ne
sušlapinti iri įdėti Iiiibsas, kad nesdlip- 
tųr nes sulipusias markes nepriimsime 
už-pinigus.1 -fi-.r M" ■<

5- Rašant į- “Kataliko” redakciją 
korespoiideiiejią, visadS toHtia aprašyti 
gtyną teisybę it- padėti‘savo tikrą Var
dą j ir pavardę/'" nes bė to' tbkiės’ ko
respondencijos Mtolpiniirteu į?laikraštį.

6 Korespondencijas talpiname tik 
vteįt'- prisiimtos; nuo sk4itytojų, nuo ne 
skaitytojų ■ jokių koteiipondenėijų- -ne
talpinsime: K'.iS .-’l/ŠTV-,’-

Meldžiame godotinų-rašėjų-'gėrjū Jįb#

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

4606 S. Wood st, Chicago.
i Priima bankon pinigus ir moka- 
3%. Skolina pinigus ant Beal Estate. 
Petka- ir parduodi, namus ir lotas. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes' 
po $2t5O metams. Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigus j visas svieto 
dalis.

BANKUS VALANDOS: Panedėliais, 
sėredom, ketvergais ''ir- subatoms nuo 
8i rytojai 9 vakaro Nedėliotu, utsr- 
ninkata ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6-vakMfc „

IZIDOR NAUSIEDAS
917 West 33rd st., Chicago.

Priima bankon pin-gus ir -moka- 
3ty0. Skolina pinigus imt Real Estate. 
J^arka" ir parduoda namus ir Jotuš. 
Parduoda šifkortes ir" siunčią pinigus, 
į i visas svieto dalia.

OFISO VALANDOS: Panedėliais, 
■sėredom, ketvergais ir sdbatortts nuo’ 
■S? ryto iki 9 vakaro. Nedalioms,' utar* 
tintais i' ir pčtnyčioinš nuo" f ifto iki"

larduoda namus ir Jotus.

Inžanga vy-lni, arba ra visais rakandais, 
merginoms 15c. I ’ 

I' . KOMITETAS.

lis- prietaisais,. kekaaia.. ir • kendfe rtytt -’phdiflStų augščiau' _'-^a-
i.' Gal kas nori pirkti tiktai biz- pĮalengvysite mirtų darbų prie atsa- 
arba ra visais rakandais. Atsi- kinėjimo laiškų ir jus patys grei-

IšėBkite k “Kataliko” Bedakcįjų. 
(17—19)

Siaus gausite atsakymą.
ISleistuv*.

; & M. HAITIS
1667 N. Ashland Av. Chicago,

Priima bankon pinigus ■ ir moka 
8>%.: -Skolina pinigus ant Real Eštatteu 
perka ir parduoda, namu irt itotok 
T*ar<Žuoda šifkortes r siunčia pinigų^ 
^višas svieto dalie,' v’ 
•OFĮBO .VALANDOS:
sėreroms,- ketvergais ’ ir subatoiU nno 
8; ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar
ninkais ii pėtayčioms nuo 8 ryto iki 
• vakaro. ... u

20 metų senas laikraštis R

■“LIETUVA” i
Išeina kas Pčtnyčia Chicago, Ilk

PansdMW H"-

Laikraštis, “Lietuva”, 8 puslapių, didelio K j 
formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tai- K 
pina raštus geriausių raštininkų ir visuomet pil- « 
nas naujausių ir tikriausių žinių, ii Lietuvos, A- k į 
merikos ir viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie- IjS 
te miešto Chicagos; kuriame gyvena apie 60.000 K 
lietuvių ir turi šimtus visokių pašelpinių, teatra- zl 
liškų, bizniškų ir kitokių draugysčių. .

“Lietuvos’’ prenumerata Suvienytuose Vai- 
s stijuose šiaurines Amerikos: — a

Metams $2.00, pusei metų $1.00, kd
KanadojirMexike:— H

Metams $2.50, pusei metų $1.25. M
Ros sijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinčsę vieš- M

• patystčse: — Metams $3.00, pusei metų $1.50.
Užsirašyti “Lietuvę” gailina kiekviename laike. g 
ūisiraiant  “Lletavą” reikia dirattge ir prenumeratų siųsti per gs 

»i ttCto Mtaiy Orderi arba pfalgais rtegisthtttaWlaSke ast išleisto- K
■; p raakų, adresuojant šiteip: , n į

to** A. OLSZEWSKI, 1
u-W’fttfetea:št;,į ? - ėhicaįb, iii; »- KAŠVK ta«|toi, o 9

Kanadoj ir
Metams $2.50

11



- Tamtsą tik

RUBLIU KAINOS
Liežuviui

“Kamorinski mužik”.

Chicago, Ill.tvarka buvo pavyzdinga.’ Triner, 1333-1339 S. Ash-

ir užmušta moteriš- 
Mieste sužeisti} butą 
asmenų.

■s*'. '•■■į'

Svečias: -j- Toji jautiena 
taip kieta, kįaij) padas! '

Tarnas: -j- Mes tam ne
kalti. į

r Tai kas-gi?

" . ■■■ • . -------------------------------------------- -------------------------------------------r

VIETINES- ŽINIOS.- W
BUKITE LIETUVIAIS.

. .Chicagos mokyklų cenzo 
biuro viršininkas, W. L. Bo
dine, tomis dienomis prane
šė, kad gegužio 2 d., šiame 
ketverge, mieste prasideda 
mokyklų jaunuomenės' cen
zus. • ' A

To surašo tikslas — su
skaityti Chicagoje visą jau
nuomenę net lig. 21 metų 
amžiaus,-pažymint-, kiekvie-

i pri 
jėėri
aug 

O

neę asmens) pava 
są|įlytį ir kokiai t

, kląįišo. v 
žus taippat. ištjrs, 
vaikų lanko mokyt 
kiek anų nelanko, suskaitys 
visus kūdikius, kad trio pri- 
rodžius, jogei miestui Chi
cago negrasianti “rasės sa- 
važudybė, arba nykimas”.

Šito cenzo svarbai yra 
kilta lygiai iš 'mokyklų, 
kaipir iš orientacijos atžvil
gio. .'.ii/:.

Mums, lietuviams, tasai 
cenzus svarbus dar ir iš ki
to atžvilgio.

Su to surašo pagalba mes 
galėsime patirti, kiek musų, 
lietuvių, Chicagoj randasi, 
kadangi kaip vaikų, taip ir 
tėvų tautiškumas pažymima 
skyriumi.

Lietuviai į tai turėtų at
kreipti domą, idant juos su
rašant pasisakytų lietuviais 
ir to pas pačius enumerato- 
rius pareikalautų. Lietu
viams jau nors sykį pride
rėtų pamesti tuos papročius 
sakyti, kad paeina iš “Rus
sia” arba “Polish”, bet 
tiesiog pasakyti, kad from 
Lithuania — iš Lietuvos. 
Jei lietuviai to paklausytų, 
žinotumėm tikrai, kiek mu
sų randasi Chicagoje, kiek 
turime vaikų, lankančių mo
kyklas ir kt. Butų gerai to
kios apie lietuvius skaitli
nės sužinojus. . Taigi pri
dera tame reikale tik nepa
miršti pasakyti savo tautos 
vardo.

gatve kitan tramvajun su 
išduotu tuo, “transferu” 
ųuvež lig Mt. Greenwood, iŠ 
kur pėsčiam tiesiog jau 
lengva nueiti \ į lietuviškas 
kapinės. Taippat ir atgal 
grįžtant reikia reikalauti 
pas konduktorių •, ‘f traiisfė- 
rb”.' Man tėko išgirsti, dfad 
lietuviai, važiuojanti į ka
pines, sėni^škąi /moka vis 
dar /lOeį. tntab iųno' tai pra-? 
•fiTesu, kad neteik to daryti* 
neg '5in nlbkama dykai. '
V V: Hh ^ct^^Iad^sius.V4

,1 ,i III-—

■ . « . - '■ - ~ '
Fla„ už vieno balto . žmo- 
gaus nužudymą antsyk. pa
karta šeši nigeriai. Kitur 
tarp tų nelaimingų aukų bu
vo ir moterįs. Nigerių glo
bos Draugija buvo pareika
lavus kaltininkus nubausti, 
bet. valstijų administracijos 
iš to n^ko nedalo.s --/y
• Komėse ^Jst^sė viešai 
vartojama atijrutčs, ant 
kurių perstatoma linčas: 
matosi' ant medžaą/pakąi’tas

Alus pabrangsiąs. y \ j
Cook pavieto sąliuninkų 

sąjunga nusprendė visame 
mieste šaliiminkams nuo ge
gužio 1 d, pardavinėti blo
kines (paintes) alaus ne po 
5c., bet po :i0c. Ar tasai 
nusprendimas ■ prigys, dar 
nežinia. Mat, pasirodė, kad 
saliuninkai pardavinėdami 
pigiai alų turėdavę daug 
nuostolių ir kaip tik pra- 
mizdavę su šeimynomis.

Pasilinksminimo vakaras.
Liet. Muzik. Choro “Ai

do” iš Kewanee, Ill. ir 
vietinės Liet. Teatr. Dr-jos 
“Rūtos” rūpesčiu balan- 

: džio 14 d. buvo parengta pa
silinksminimo vakaras su 
dainomis ii* dekiemacijomis 
p. M. Meldažio svetainėje,’ 
ant West Side.

Vakaras pavyko ne blo
gai. Dainos ir deklemaci- 
jos atlikta gerai. Puikiau
siai atsižymėjo merginų du
etas, padainavęs “Vai sesy
tės” ir vyrų choras, daina
vęs “Lakštutę”. Ne blo
gai sudainavo rusiškas cho
ras, vadovaujant p.’Zaičen- 
ko,
Tik vienas dalykas peikti
nas — publikos nemokėji
mas užsilaikyti, nes, nekal
bant apie abelną publikos 
neramumą, ne vietoje nuo
latos plojo. Mat, musų 
žmonės dar nesupranta, kur 
kaip reik pasielgti. Vaka
ras bet visgi ant publikos

I? padarė gerą įspūdį.
J. M. Kaminskas.

Chicagos lietuvių žiniai.
Iš miesto Chicago į lietu

viškas šv. Kazimiero kapi
nes tramvajais važiuojant 
dabar galima nuvažiuoti tik 
už 5 centus. Seniau reikė
davo mokėti 10c. Tramva
jų kompanija nesenai tai 
įvedė ir šiais laikais išduoda 
“transferus”. Važiuojant 
iš Chicago į kapines, lietu
viai visuomet turi pareika
lauti “trarisfero” tb Mor
gan Park ir persėdųs ties 79

jLA^kALIKAS^

“Aušros”' prelekc
5 d. gegužio, 3 vai. po pie

tų, “Aušros” svetainėje, 
3149 S. Halsted St., K. Mi- 
kolaitis sferitys prelekeiją, 
temoj: “Hastorija šeimy
nos”.

Miestas pralošė bylą.
Musų mieste riiajoro Har- 

risono demokratinė valdžia 
pereitą savaitę pralošė by
lą su gazo kompanija Peop
les Gas Light and Coke Co. 
Apeliacijinis teismas panai
kino nusprendimą teisėjo 
Scanlan, kuris savame lai
ke buvo nusprendęs kom
panijai neimti iš žmonių 
(konsumentų) daugiau 80c. 
už 1.000 kubinių pėdų gazo, 
kadangi augščiaūsioji gazo 
kaina turi but nustatoma 
tarp 75 ir 80c.

Dabar taigi apeliacijinis 
teismas nusprendė, kad tei
sėjo Scanlan nusprendimas 
buvęs neteisėtas ir tai da
lei to, kad miesto teisių de
partamentas visai nepriro- 
dęs, kad gazo kompaniją 
butų už gazą reikalavus 
daugiau 80c. už 1.000 kubi
nių pėdų.

Nors miestas dabar ape
liuos į viršesnius teismus, 
bet gazo kompanija tikisi ir 
ten laimėti bylą. Taigi 
miestas juokingai byluosis, 
o piliečiai kraus veltui pini
gus tų bylų vedimui.

Tai demokratų valdymas!

Svarbi konferencijai
Pereitoj nedėlioj mieste 

Chicago prasidėjo svarbi 
konferencija. Žymus balto
sios ii’ juodosios rasių atsto
vai suvažiavę tarsis, kokiuo 
budu galima užbėgti Ameri
koje nigerių linčams, ty. be 
teismų nusprendimo žudy
mams.

Išsiųstame į įvairias hu
manitarines organizacijas 
atsiliepime išpildomasis ko
mitetas rašo štai ką:

Per pastaruosius 26 me
tus Suvienytose Valstijose 
linčiuota (minios nužudy
ta)) 2.458 ni^eriai ir užtai 
kaltininkų nei vienas nenu
bausta. .

Is to atžvilgio, kad linčai 
yra priešingi civilizacijos 
pažangumui, abiejų rasių 
žymesni atstovai susi važiuo
ja ir mėgins apgalvoti kokį 
nors būdą, kad prašalinus 
tą tikrai barbarišką minių 
pasielgimą.
' 1911 metais — toliau at
siliepime skaitoma — buvo 
daug linčų ir nekurie jų tie
siog pasibiaurėtini ir nuož
mus. ' Pakarta ir sušaudyta 
71 nigeris ir 8 balti žmo
nės. -. Nėrar. abejonės, kadi 
statistikos biuras daug lin
čų nėra pažymėjęs. Tarp 
linčiuotų buvo daug”riekal-

iorturaš. 't'B?^vadinasi 
amerikoniška civilizacija, 
kuri laisvai lėidžia žudyti 
kadir nekaltus žmones.

Per miestą praūžė uraganas. 
; Uraganas (smarkus vė- 
sulas), kuris nesenai kėlio
se Valstijose padarė daug 
jeibiųir nužudė kelis-de- 
šėtkus žmonių, pereito j pėt- 
nyčioj buvo aplankęs irChi- 
cągą. Tečiau jeibių jokių 
įiėra padaręs, kadangi at
ūžęs be smarkumo, regis, 
aną kur pakeliui palikęs. 
Nuplėšta tik daug iškabų ir 
sugriauta keli kaminai. 
Didmiestyj publika daug 
turėjus vargo, nes gatvėmis 
nebuvę galima paeiti. Ant 
gatvių kerčių sustatyta spe
cialiai policijantai, kurie 
gelbėję moterims pereiti 
skersai agtves. Carbonda
le, Ill. sugriauta vienas na
melis 
kė. 
kelių

Lietuvjsružmušta.
Brady ry Co. andai 

darbe užm a. ant vietos 
Karolis SaMorinas, gyvenęs 
po numeriu 58 Halsted st. 
Transmisijinis diržas jį pa
gavęs ir sumalęs.

Valykloje. t#
r 41

Svečias:
Tarnas:
Svečias: j- Taaaip, na, 

tai pakviesk čionai šeimi
ninką. •

Tai tau pati.
— Antanui, jau tu manęs 

daugiau nemyli!
— Netiesą kalbi, mano 

brangi...
— Sakau, nemyli! Pir

miau man užsegant kikliką 
praleizdavaij valandos ber- 
tainį, o dabar tai atliekti į 
porą minučių.

Laiminga šalis.
— Yra nauja viešpatystė: 

Nepriklausoma Mongolija.
— Skaičiau. Tai laiminga 

šalis! Pati viena nereika
lauja veikti, nes jos kaimy
nai netik kad už ją viską 
padarys, bet jaja dar pasi- 
dalįs ir ji amžinai užmigs.‘ ‘ Birutės ’ ’ vakaras.

Pereitos nedėlios vakare 
atsibuvo “Birutės” dr-jos 
vakaras p. M. Meldažio sve
tainėje, ant West Side. 
Scenoje buvo statoma vie
no veiksmo operetė “Ka- 
minakrėtis ir Malūninin
kas”. Veikiantieji aįme- 
nįs buvo: P. Stogis (Pik
lius, malūnininkas), P. 
Kriščiokiutė (Teklytė, ma
lūnininko duktė), J. Mise- 
vičiutė (Pikliaus tarnaitė), 
B. Bernotaitienė (Barbbra, 
Pikliaus šeimininkė), J; B- 
gaudas (Gratas, kaminkrė- 
tis), A. Misevičia (kamin
krėčio sūnūs), J. Abromai
tis (Sabukas, kaminkrėčio 
bernas). „

Kritiškuoju budu išrūdy
ti nekurtus artistų mėgėjų 
nepasisekimus, kokie galėjo 
būti — tai reikia turėti tik
rojo kritiko stygą, taip sa
kant, pačiam būti artistu ir 
jausties tų asmenų padėji
me, 
gali ne artistas. Išmintin
ga kritika yra visuomet 
naudinga ir ji tegali šį^tą 
pamokinti, bet vėjais bars
tomi neišmintingi žodžiai 
artistams mėgėjams atima 
visokią energiją. O juk ši
tiems “Birutės“ artistams 
lietuviškoj t visuomenė turi 
but labai dėkinga už tokių 
vakarų parengimą. Ištei- 
sybės yra kuo pasigėrėti,, 
kuomet minėta draugija 
parengia panašus vakarus. 
Reikia tiesiog pripažinti, 
kad birutė” visuomet stė
noje stato sveikus ir gapa 
gerus veikalus ii* todėl Jai 
pridera padėka.

Po perstatymui pasakyta 
pora monologų.

Diena buvo lietinga, bet 
publikos buvo pilna svetai
ne. Nors tasai veikalas 
jau kelintušyk Chicagoje 
perstatomas, tečiau regis 
visuomenei jis labai ‘ patin
ka, jei į vakarus skaitlingai 
lankosi. 5

Po viskam atsibuvo pali- 
linksmmiinas su tautiniais 
šokiais.- , Visas vakaras misose aptiekose ir pas ,J;

J... • » m »■ ■ ■ M —— "t OOO "1 A .

Laiko ženklas.
Marijona: — Kam ponia 

šiandie taip daug sau bur
ną milteliais barstai?. Gal 
kas ateis?

— Tarytum, atminei. Vie
nas pilietis,.. kuris; nori ap
sivesti sumanimi.

— Iii... o kas toksai? Aš 
šiandie nei su vienu, neapsi- 
vesčiau, kaip tik su Maco- 
chu.

Liežuviui reikalinga 
ramybė. >

Vaidų pilna pati (į dak
tarą): — Pons daktarę, aš 
esu labai serganti! Gelbėk 
man tamsta.

Daktaras:
ramybė tegali išgydyti.

Pati: — Nieks daugiau, o 
aš labai esu serganti. Man 
liežuvį visupirmu baisiai 
skauda!

Daktaras:
To padaryti tečiau ne-|taippat nieko nestokuoja. 

Ir jam reikalinga ramybė. 
Išmėgink tamsta mano tą 
patarimą, o greitai pasijusi 
sveika.

Neveiklumas.
Tinginystė yra motina 

nuodėmių, bet taiposgi mo
tina visokių ligų, tarp ku
rių neveiklumas tarp žmo
nių nuolatai randasi. Gy
venime, rasime tarp žmonių 
netaktiškumo, valgydami 
nepaprastus valgius, gerda
mi alkoholį įc nesirūpina 
apie savo sveikatą. Žmo
nes nuolatti kenčia negerą 
skonį burnoj e ir žarnų užsi
kimšimą, pameta apetitą, ir 
atsiranda galyos skaudėji
mas ir kitos ligos ir visas 
pasidaro neramus. Tokiam 
reikale reikia gerti Trinerio

ter Wine, kuris suteikia ge
riausia rezultatą. Skubiai 
iščistina kūną ir išvaro vi- 
sokiąs bakterijas, kokios 
randasi pas žmonęsir visas 
kūnas pasidaro ivčl syaikas. 
Galima gauti šitas gyduoles

''Sipkortes ir PiniguSiuntimas^
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 Hamburg American Line iš Hamburgo per Philad’a eina 12 d. 
40.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Exp. etna 7 d. 
-35.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yoi-ką, regul. eina 9 d. 
33.00 North German Lloyd iš Bremen per Baltimore, eina 12 d. 
35.00 
35.00 
35.00 
35.00 
40.00 

•35.00
35.00 American-Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 
33.00 Anchor Line iš Ant v. 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, tūri mokėti $4>00 Head Tax.

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

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

Europos Geležinkelių:Kainos
Tarp ir Tilžės Eydkunų.

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

Prie kiekvieno siuntinio reik pridėti 25 centus ant pačto kaštu.

Rublių 8 c - Rublių 8 c Rublių S c Rublių $ c
1 .52^ .29 15.23 57 29.93 85 44.63
2 1.05 80 15.75 58 80.45 86 45.15
8 1.58 31 16.28 59 80.98 87 45.68
4 2.10 82 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 83.60 92— 48.30
9 4.73 -37 19.43 65 34.13 93 48.85

10 5.25 38 19.95 66 34.65 94 49.38
11 5.78 39 20.48 67 35.18 95 49.83
12 6.30 40 21.00 68 85.70 96 50.40
13 6.83 41 21.53 69 36.23 97 50.93
14 7.35 42 22.05 70 36.75 98 51.45
15 7.88 43 22.58 71 37.28 99 51.98
16 8.40 44 23.10 72 37.80 100 52.25
17 8.93 45 23.63 73 38.33 150 78.38
18 9.45 46 24.15 74 38.85 200 104.50
19 9.98 47 24.68 75 39.38 300 . 156.75
20 10.50 48 25.20 76 89.90 400 209.00
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

40.50 
45.50 
43.00 
40.50 
43.00 
43.00 
45,00
41.00.,, 
43.00 
41.00 
41.00 
41.00 
41.00

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
S. Morgan St..
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