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Politiškos Žinios

KELIOS VIEŠPATYSTĖS 
PRIEŠ MEKSIKĄ.

Nesenai pasklydo gandas, 
kad Suvienytų Valstijų ka
ro žinyba pasiunčius į Mek
siko pakraščius kelis savo 
karo laivus, kad apgynus 
savus piliečius, ten gyve 
Laučius. Karo žinyba, be f 
nors tų gandų atšaukė, buk 
ji nepasiunčius į teu jokių 
laivų, tečiau atšaukimu ne
pasitikint. ir vis kalbama; 
kad žinyba tų dalykų no
rinti paslėpti. Lygi-t dali
mi paskiydęs naujas gan
das: kad ? Meksiko pakraš
čius kelios viešpatystes ža
dančios pasiųsti Karo lai-

Washington© kav? minis
terijoje kalbama, kad An
glija siunčianti kelti šar
vuočius. Tų patį padary
sianti. ir Francija, kadangi 
tų viešpatysčių piliečiams 
ir kitiems reikalams Meksi
ke grosiantis pavojus.

Į San Diego, Cal. uostą 
budai atplaukęs lai/as “Be
nito Juarez” iš Mazatlan, 
Meksiko, su 50 keliauninkų, 
amerikonų ir meksikonų.

yra pabėgėliai iš 
revoliucijos, suku-

J le visi 
Meksiko 
rio.

Tarpe 
esųs ir vienas japonas iš To
kio, Fastumasuki Takasaki, 
kuris, buk, iš Japonijos di
plomatiniu keliu atsiųstas 
Meksikan, kad nupirkus 
Meksike žemes plotus, ties 
vandenyno pakraščiais. Ta
kasaki tame dalyke paklau
stas atsakė, kad jis esųs iš 
pašaukimo žvejys ir absoliu
tiškai nieko bendro neturįs 
su Japonijos kokiais ten su
manymais.

Meksiko sostinėj Mexico 
City ten gyvenantiems ame
rikonams buvo pasiųsta iš 
Suvienytų Valstijų 30.000 
šautuvų, kuriais butų gali
ma jiems ginties užpuolus 
revoliucijonieriams. Tie 
šautuvai ten buvo dalinami 
amerikonams, bet paskui 
policija visus šautuvus kon
fiskavus. Tenaitinis Ame
rikos ambasadorius Wilson 
tame dalyke pradėjęs tardy
mus.

b

ITALAI BOMBARDUOJA 
TURKŲ STOVYKLĄ.
Iš Rymo parėjo žinios, kad 

pirmusyk užkabinę j ame ka- 
ye panaudota styrinis ora- 
Įaivis Tripolyj, italų-turkų 
kare. Tas atsitiko Aziah, 
kur sulyg aplaikytų karo 
ministerijoje raportų, du 
gtyriniai oralaiviai, pasikėlę 
Oran ant turkų stovyklos, ir 
paleidę iš ten žemyn 30 
bombų, kurios turkams ir 
arabams pądarusios neapsa
komai didelius 
ir betvarkę.

Tai pirmasis 

nuostolius

atsitikimas, kad su oralai- 
vio pagalba butų galima to
kius ligšiol negirdėtus daik
tus nuveikti. Taip daly
kams virtus, karai liksis la
bai pasibiaurėtinais ir gal 
paskubįs karų panaikinimų.

Turkai iš patrankų į 
oralaivius šaudę, tečiau šū
viai negalėję tokios augštu- 
mos pasiekti.

Iš Konstantinopolio spe
cialiai rašoma, kad sulyg 
dienraščio “Sabass” tvirti
nimų, Italijos šarvuotis “Re 
Umberto” audros metu už
plaukęs ant uolų ir tuojau 
nugrimzdęs. Šarvuotis pa- 
troliavęs Tripolio pakraš
čiais, tėmydamas, idant tur
kai į Tripolį negabentų sa
vo kariuomenės.

Šarvuočio ingulos liki
mas nėra žinomas, kadangi 
laivas greitu laiku nugrimz-

Toji žinia tečiau nėra dar 
patvirtinta nei Ryme, nei 
Londone.- Gal turkai tai ty
čia susimanę skelbia.

LONDONO DIENRŠČIAI 
PRAMATO SUOKALBĮ.
Antgalviu “Tafto suokal

bis prieš Kanadų” Londono 
“Daily Mail” savo redakci
jos skyriuje komentuoja 
laiškų prezidento Tafto į 
pulkininkų Rooseveltų rei
kale “reciprocity” su Ka
nada. To straipsnio viena 
dalis sekančiai skamba:

“Anglai pasiklaus patįs 
savęs, delko Anglijos val
džia taip neapsižiurinčiai el
giasi, kad Suvienytos Vals
tijos gali be kenksmo dar- 
buoties aplink suokalbį, ku
rio tikslu yra užgriebti pui
kų Dominion, iš kurio mu
sų tauta tiek daug išdidi. 
Geriausiam atsitikime tai 
nenuolankus žingsnis iš 
Amerikos pusės. Pono Taf
to laiškas parodo kaip tai 
didelis grasia pavojus ir 
kaip karštai pridera mums 
pasveikinti Kanados gyven
tojus, kad jie drąsiai pasi
traukė šalin nuo Suvien. 
Valstijų sėbrystės.

Tas viskas parodo, kad 
anglai mano, jogei Suvie
nytos Valstijos norinčios 
pasisavinti Kanadų.

IRLANDIJOS “HOME 
RULE” PARLAMENTE

Laikant diskusijas apie 
Irlandijos “Home Rule” 
projektų Anglijos parla
mento žemesniajame bute, 
atsiliepęs parlamentarinis 
karo ministerijos sekreto- 
lįuSj J. E. B. Seley, ir ap
reiškęs, ka<T irlanSai (ai- 
rišiai) pasinaudos tuo pro
jektu labai maloningu bu
du ir tuo dalyku bus ga
nėtinai pakakinti. Taigi ir- 
landais iš to atžvilgio rei
kia nusitikėti, pagaliau juk
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Prezidentas Taft ir pulkininkas Roosevelt, kaip juodu išrodo kaĮbėdamu į 
žmones. ••••.•

savame laike nenusitikėta 
boerais, kuomet jiems buvo 
suteikta autonomija.

Irlandų neprigulmingųjų 
tautininkų vadas Wm. 
O’Brien apreiškęs, kad Ho
me Rule projektas esųs Ir- 
landijai gerbūvis, nes jis su
jungs i ųs broliškoif vieny Jųjų 
dabar pasidalinusius į įvai
rias partijas irlandus. Čia 
kalbama, žinoma, apie abel
nas to projekto taisykles^ 
bet visas projektas, jei jį 
padalinus į 'dalis,vąėrąv tiel^ , 
daug tobulas ir jis negalįs 
visų Irlandijos žaizdų pa
gydyti. • t ?

Nežinia dar, koks likimas 
tų projektų laukia, kadan
gi esama daug ir priešinin- ,

KRETĖNAI ARĖS 
TUOTA.

Keturios viešpatystės, tu
rinčios savo globoje Kre
tą, užkenkė keliauti ketu
riems atstovams kretėnams 
į Graikijos parlamentų 
Atėnuose.

Kretėnai su džiaugsmu 
buvo išrinkę nuo savo salos 
4 atstovus ir nusprendė pa
siųsti į Atėnus, Graikijos 
parlamentam Tam pasi
priešino Turkija ir Graiki
jos ministerių pirmininkas.

Taigi kuomet tie 4 atsto
vai sėdo laivan, kad iške
liavus į Atėnus, Anglijos 
skraiduolis ‘ ‘ Minerva”:
juos areštavo ir nugabeno į 
intakų Suda, kur jie lig lai
kui bus laikomi arešte.

Kaip žinoma, Kreta prir 
klauso Turkijai, bet Kretos 
gyventojai turkų viršenybės 
nenori pripažmte’B^*ftęngiš(- 
si prisijungti prie Graikijos’ Ko: 
Kitos viešpatyšt 
no ramumo kfei

abel

ko nuo to pavalgo jiems 
patiems žingsnio.

RUSIJA IGNORUOJA

Rusijos ližŠĮpmu ministe 
ris M. Sazono^,Jąesenai du 
moję kalbę, ^Rusijos 

jykius ir 
klausimų 
^32 • metų 
anytomis

kė, kad 
Ostijoms 
lukti tų 
ętečįau, 
^ųg^C?) 
išnaujo

kuri 
ijos gy-

su užsieni? 
be to pay 
apie traktų 
pertraukin? 
Valstijomis

Ministeri 
Suvienytoji 
buvo galiu 
traktatų 
nežiūrint 
pasielgimoį 
apsiimanti^ 
sutartį, bet 
butų atšaki 
ventojų rei

Vienok Rusijos pagarba 
prisako pažymėti, kad Ru
sija ateik 
neleis sy 
bėms kištį 
reikalus, Įturier,. priklauso 
vientik pačios Rusijos vy- 
riausybė%^ kompetencijai. 
Taip stovi daljkąi| ir su 
anierikoniniąis ^asportais 
Rusijoje. - į

jokiu#-budu
10ms valsty-

Smirnų^lntak^.nugrimz- 
do garlaivis “Tę^as”, plau
kęs po Turkijos Vėluvą. Pir- 
miau buviCmanytn, kad lą# 
vas užplaftkęr ant minos ir 
pąštarpjĮ 
paskui - į 
nugramzę

suteškinns. Bet 
■užkibo, kad31 
o viehasr suvis

is pakratų bat 
dangi jisngplauk 
ruoju paskirtuo 

tam tik- 
škeiįu.

Mat, ttirkai manę, kad tai 
plaukius itališkas laivas.

Turkų karo ministerija 
po ilgai . konferencijai nu- 
sprende . išnau j o atidaryti 
Dardanelius, kurie balan
džio 18 dienų minomis bu
vo uždaryti. Tuomet bijo
tas! italų užpuolimo. Ati
darymo reikalavusios sveti
mos viešpatystės.

KRUVINA DEMONST
RACIJA PETERBURGE.

Nesenai buvom pranešę, 
kad Irkucko gub., Siberijo- 
je, aukso kasyklose kariuo
menė užmušus daugiau 100 
darbininkų - katorgininkų, 
kurie buk buvę sukėlę maiš
tus prieš savo išnaudotojus 
ir prispaudėjus. Tai pami
nėjome pereitame numeryj 
ant 5-to puslapio.

Prieš tokį didį kareivių 
brutališkumų andai sukėlė 
protestus Peterburge stu
dentai ir darbininkai. Jie 
surengė demonstracijas, ku
rios pasibaigė tokiuo pat 
kruvinu budu, kai kad tose 
aukso kasyklose.

Policija kadangi užpuolė 
demonstrantus ir daugumų 
anų pavojingai sužeidė. Be 
to kelis šimtus jų areštavo.

Už tokį policijos pasiel
gimų visoj Rusijoj viešpa
taująs abelnas ant vyriausy
bės įnirtimas. - 

KARO GUBERNATO
RIUS MOROKKE.

Morokkos dalyj priklau
sančiai Francijai paskirta 
karo gubernatorius, be ku
rio nebuvo galima ligšiol 
viskas tvarkoje palaikyti. 

iš|Tų dalyką nusprendė Fran- 
Ą. cijos mjnisterių konferenci- 
u- ja pirmininkaujant prezi- 
a. deHtui Fallieree. Guberna-

toriumi paskirta generolas 
Lyanley.

Ministerių kabinetas per
sitikrinęs, kad dabartiniai 
Morokke santykiai reika
laujanti greitesnio protekto
rato.

Generolas Lyanley yra 
populeriškiausias Frau ei jos 
generolų ir esųs labai gabus 
kariuomenės vadas.

Ligšiolaikinis Morokke 
Francijos rezidentas Re
nault busiųs paskirtas bile- 
vienon mažesnei! viešpatys- 
tėn pasiuntiniu.

Tai padarė paskutinės Fe- 
ze žydų skerdynės.

CHINŲ PREZIDENTO 
PLENAI.

Chinų respublikos prezi
dentas Yuan Shi Kai, Peki
ne, atidarius savo valstybės 
tarybos pirmų posėdį, pa
sakė į susirinkusius indomių 
kalbų.

Jis apreiškė, kad Chinuo- 
še naujos valdžios taisyklė 
— tai užlaikymas šalyj ra
mybės ir tvarkos, šaliai pa
žangumo užtikrinimas ir 
saugojimas santykių su sve- 
timemis viešpatystėmis. Be 
tų taisyklių Chinų respub
lika negalėtų gyvuoti. Taip- 
pat religijinė laisvė turi but 
gvarantuojama.

Svetimų viešpatysčių san
tykiai į Chinus pastarai
siais metais buvę prielankus 
ir tas dalykas su pagarba 
pažymimas.

Apart to prezidentas ta
rybai patarė išrišti sekan
čius klausimus: žemės pa
dalinimas, mokesčių refor
ma, saiko ir s vertumo sys- 
tema ir valutos vienodumas.

minis
Peter

Rusijos apšvietos 
teris Kasso pasiūlė 
burgo universiteto tarybai, 
kad ji prašalintų nuo kai 
kurių katedrų profesorius 
Perazickį, Holmstenų, Tu- 
han-Baranovskį ir Kamin- 
kų. Jų vieton patariama 
paskirti kitus.

Susekta, kad daug Kievo 
teismo rūmų dokumentų pa
dirbta. Tuos dokumentus 
padirbę teismo kanceliari
jos valdininkai, kurių vie
nas, Juško, suimtas, o kitas, 
Meleško, pasprudęs 
nin. Dabar norima 
dokumentų revizija 
Daliniame teisme.

uzsie- 
daryti 
krimi-

Garlaivis “Julia Lucken- 
bach”, gabenantis iš San 
Juan (Porto Rico) cukrų į 
Philadelphia andai sugrį
žęs atgal iš tos savo kelio
nės neatsiekus tikslo. Iš
plaukus sugedęs ir ėmęs 
grimsti, tada ėmęs šaukties 
pagalbos bevieliniu telegra
fu. Amerikoniškas laivas 
“Algonquin”, buvęs San 
Domingo uoste, suskubęs 
jam pagalbon ir galais-ne- 
galais pritraukęs jį prie 
kranto. Daug cukraus su
gadinta.

AUKSAS IB PLATINA 
1Š GELEŽIES.

Chemikas Verley, kuris 
pagarsėjo jau kaipo išradė
jas dažų ir kvapsnių kompa- 
navimo srityje, naujai svie
tui skelbia, kad iš geležies 
galima išdirbti auksų ir pla- 

du brangiausiuoju 
To savo naujo iš

mėginimų jau pa- 
garsiam angliškam 

aukso
aukso
2.800
aukso

tinų — 
metalu, 
radimo 
siuntęs
chemikui lordui Williamui 
Ramsay, o tuo tarpu pasa
koja dar štai kų:

— Afrikos ir Amerikos 
kasyklose išdirbimas 
kilogramas lėšuoja 

koronų, o vertė to 
siekia 3.500 kdro- 

Aš gi aukso kilogra
mų iš geležies galiu išdirbti 
lėšomis 500 koronų. Už
dėtoj savo įstaigoj galiu 
kasdiena išdirbti tos naų- 
gės (aukso) 20—30 gramų. 
Kolei aukso kaina nenupuls 
delei mano to išradimo, tu
rėsiu milžiniškų pelnų, ka
dangi savo auksų galiu par
davinėti, kaip pardavinėja
ma kasyklų auksas.

Pats esu apimtas baimės 

pasekmėmis. Juk turi pri
siartinti pasakinis krizis, o 
aš tokios nelaimės autoriu
mi nenoriu būti. Taigi ma
nau susinešti su valdžiai 
tegu ji sušaukia tarptauti
nę konferencijų, kuri nu- 
spręsttų, idant mano išradi
mų valstybės sumonopoli- 
zuotų, o paskui kiekvienas 
privatinis aukso išdirbėjus 
butų laikomas kaipo pinigų 
klastuotojas.

Išdirbimo aprašymų su
dėjau Mokslo Akademijon 
užpečėtytame voke.

Nenorėčiau daleisti, kad 
aš apsigaunu. Pereitų me
tų gruodyj dirbau lordo 
Ramsay labaratorijoje ir po 
jo asistentų kontrole išdir
bau iš geležies platinų.

Štai prirodymui Ram
say’o laiškas, kuris patvir*- 
tina, kad 40 gramų platinos 
išdirbau iš tono geležies. 
Norėjau pas Ramsay’ų iš
dirbti taippat ir auksų, bet 
jis, nežinau kodėl, staiga 
petraukė man mėginimus.

Tiek chemikas Verley.
Jei Verley neapsigaudi- 

nėja, tai reiškia, kad gele- 
žyj randasi aukso ir plati
nos elementai, o šitų meta
lų atskyrimui lėšos neišne- 
šama daugiau 500 koronų 
už kiekvienų kilogramų, tai 
aišku, kad aukso išdirbimui 
negalėtų gelbėti nei to iš
radimo sumonopolizavimas. 
Slaptingos labaratorijos at
sirastų visame sviete ii* auk
sas pasidarytų pigesnis už 
sidabrų. Ekonominis žlu
gimas butų negirdėtas, nes 
ko butų verti visi auksiniai 
daiktai ?

Iš Rygos balandžio 2 d. 
nusiųsta Amūro geležinkelio 
tiesimui antroji katorginių 
partija. Partijoj 44 žmo
nės.

1



i Žinios iš Lietuvos.

KALVARIJA, 
Suvalkų gub.

Lai visi* žino prie ko ve
da girtybė ir apsileidimas 
Lietuvoje, ypatingai Kalva
rijos parapijoje.

Štai prieš Velykas, kuo
met oras verčia visus, ro
dos, prie nusišypsojimo, 
prie linksmumo, užgriuvo 
kaikuriuos didis liūdnu
mas.

Kovo 25 dieną vakare 
rasta užmuštas Kalesninkų 
laukuose Martynas Dervi- 
šis. Krosnoje tą dieną už- 
sigėrę vyrukai užmušė Pet
rą Tuniluką. Anksčiau bis- 
kį užmušta koksai vyras 
Simno laukuose. Tad trįs 
nesulaukė Velykų ir dau
gybei suteikta linksmame 
laike liūdnumų. Policija 
gaudo iš visų pusių užmu
šėjus bei iutariamuosius. 
Daugybė yra jau suimtų ir 
pasodintų šaltojoje. Prisi
eina net ir nekaltiems nu
kentėti.

Vis tai neapsišvietimo ir 
girtybės pasekmės.

Bartniškis.

MOKYTOJAI.
“S. Z. Žizn” labai pra

džiugusi, jog paskutiniu 
laiku daug Vilniaus parapi
jų mokyklų mokytojų taip 
vyrų, kaip moterų įstojo į 
rusų tautininkų sąjungą.

Ar tie mokytojai tai savo 
noru padarė ar klausydami 
paliepimo iš viršaus, “S. Z. 
Ž.” nerašo, tik pastebi, kad 
jei ir butų įstojusiųjų tar
pe “pirmeivių”, tai jie są
jungoje bedirbdami, atsi
peikės ir savo pažiūras nu
valys nuo svetimų pažiūrų.

ALYTUS, 
Trakų pav.

Pas mus keliuose sodžiuo
se merginos mokino valstie
čių vaikus. Kovo 2 d. už
puolė policija, surinko vi
sas knygas ir sąsiuvinius ir 
nugabeno pas antstolį. Kny
gučių buvo lietuviškų ir len
kiškų. Antstolis nusiuntė 
visas pas tardvtojį.

” Hol-Flet.

Velionis buvo jaunašTžmo- 
gus.

— Šiomis dienohus 'iškel
tas iš Luokės krašbš virši
ninkas Če repas?./Pastara
sis būdamas..Luokes/krasos

MIESTO MOKYKLOS.
Liaudies mokyklų direk

cija reikalaujanti iš valdžios 
miesto mokyklų laikymui 
Kauno gub. 1913 metams 
62.650 rub.; 8.500 rub. dau
giau kaip 1912 m., nes šiais 
metais bus atidarytos 
naujos 4 klesės miesto 
kyklos: Kėdainiuose 
Viekšniuose.

dvi
mo

il’

MOKYKLOS.
reikalaujanti 

valdžios 46.735

LIAUDIES
Direkcija 

1913 m. iš 
rub. 49 kap. pašalpos liau
dies mokykloms Kauno 
bernijoje.

ADAMAVA, 
Panevėžio pav.

Čia ketinama įsteigti liau
dies mokyklą vietinių so
diečių lėšomis. Greit bus 
to sodžiaus sodiečių susi
rinkimas, kurs šį klausimą 
riš. Piečiui žemę duoda 
našlė M. Karalevičienė, so
diečiams prisieina tik pasi
statyti butą. Geistina, kac 
ir apylinkiniai sodiečiai pri
sidėti] prie šio naudingo ir 
reikalingo sumanymo, nes 
čia mokykla senai jau pa
geidaujama. '' ’ ’'' J; x r ‘

Laisvės Šalininkas?

plėšdamas laiškus, jūt!'■ ką 
kaikurie žmonės /..'apskųlidė 
jį Vilniaus krasų ir/tele
grafų apskričio viršininkui. 
Iš Vilniaus buvo atsiųstas

kada žmoiiės. 'Sa-
vo skundą prtX6dywį, Če- 
repą iš Lųvkė&lškėlė’j/Šiau
lius. I /' .XT.;? Z ? -

Reikėtų ir kitiems sekti 
luokiškių'.pavyzdį??/

— Musų miestelyj e “yra 
keturios lietuvių kžautū^ės, 
bet iškabų parašaCMk vie
no Kvėderio lietuviški, o 
visų kitų rusiški.?/? Tuom 
tarpu gi žydai, kaip” ir pa
sityčiodami iš lietuvių,” sten
gia iškabas su lietuviškais 
parašais. . _JX—- ? '?

Ištikro, tai geda' Luokės 
lietuviams * krautuvinin
kams. O gal, žiurėdajni į. 
iškabą, jie mokinasi rusų 
raidžių... Ką galima žino
ti... R—lė.

IŠ PRŪSŲ LIETUVOS.

gu-

DATNAVA.
Vietinei! ūkio mokyklon 

šiemet įstojo 40 vaikinų; 
daugiausia lenkai, tarpe ku
rių dauguma — sulenkėję 
lietuviai, dabar-gi skaitan
tieji save “lenkais”; pas
kum — rusai, keli latviai ir 
5 lietuviai (3 katalikai ir 
2 kalvinu). Pateko moky
klon daugiausia baigę mies
to mokyklas.

Lenkai, kaip visur, taip 
ir čia, nemėgsta sunkesnio 
rankų darbo ir ruošto. De
lei šitos priežasties 5 len
kai, pasimokinę pusmetį, 
net metė mokyklą. Taigi, 
dabar mokykloje yra liuo- 
sų vietų. Šia proga galėtų 
pasinaudoti lietuviai kitų 
ūkio mokyklų mokiniai, no
rintieji čia persikelti. Pa
žymėtina, kad visi išstoju
sieji — buvusieji gimnazis
tai.

Stipendijas gavo visi, 
kas tik norėdamas gauti 
buvo padavęs prašymą: 6 
lenkai, 1 rusas ir 1 lietuvis. 
Kiti apsivylė: nors ir netur
tingi, vienok neprašė sti
pendijų, nes pirmaisiais me
tais visai nesitikėjo gauti.

Pažymėtina mokyklos 
ypatybė: — be mokyklos 
teikiamų rankvedžių ir kny
gų, nieko “pašalinio’* mo
kinys negali turėti. Negu 
cik kontrabanda parsineš. 
— Vis tai mokyklos direk
toriaus “reformos”,

Lietuviai 
‘Viestnįk 

‘‘mokyklos 
Eiskavo.

RAMONGALIAI, 
Prie Vabalninku.

Musų sodžiui besiskirs- 
tant, kovo 15 d. griovė pa
likusį jaujos mūrą. Griū
damas mūras nuo viršaus 
durų sunkiai užgavo darbi
ninką L. Čižių. Gydytojas 
sako, jei nenumirs, vis dėl
to sunkiai pasirgs kelius 
mėnesius. L. Čižius turi 
žmoną ir 4 vaikus, kurie vi
si dabar neteko duonos da
vėjo. Aukso Obuolys.

KAREIVIŲ NEDATEK- 
LIUS.

Kareivi jos valdyba pra
neša, kiek praėjusiais me
tais nesurinkusi ji jaunų 
kareivių. Didžiausių, ma- 
žarusių ir baltarusių trukę 
— 1.696, kitų krikščionių—
5.225, žydų — 11.338, ka
raimų — 19, mahometiečių
1.225, kitų nekrikščionių— 
84, išviso gi — 19.587.

TELŠIAI.
Kovo 22 dieną atrado 

Telšiuose nužudytą namų 
savininką. Skausgirdą su 
šeimininke. Velionis turė
jęs apie 80 metų ir buvęs 
aptartas dideliu turtuoliu.

žmogžudžių užeita arba
tos gėrimo laiku iš ryto, ar 
vakaro ir kirviu sukapotos 
abiejų galvos. Taippat su
daužyti kamodos stalčiai 
ir paimta esą 5000 rub. ban
ko popeliuose; kiek pini
gais paimta, nežinia. Pa
žymėtina, kad velionio na
mas, kuriame atsitiko 
žmogžudybė, stovi tankiai 
apgyventoje miesto dalyje, 
vienoje geresniųjų gatvių.

Kazys.
buvo išsirašę

Znania”, bet... 
cenzūrą’’ kon- 

Augštaitis.

LUOKĖ, 
Šiaulių pav,;

Kovo 13 d. 8 valandą ryto
nusišovė iš revolveri® Vals-

tiečių banko nupijktčuDir-

V. Čižaųskas. I-PriežaStis 
nelaimingo atsiUkimoTSlii^o 
ta, jog JarauLšValsti^ių 
banko valdiiiųiki'u. Arevižiją 
pritruko V. <5IžaS^E£iiįiiė

iLKAT ALIKAS

—Coffman in Now York Journal.
Paskutinė pagelbinė valtis.

Netoli Tilžės pradėta jau 
statyti krematorija, ty. rū
mas, kuriame bus' deginami 

■ numirėliai. To rūmo pie
nas buvo jau senai padary
tas, o vieta paskirta jam už 
miesto puikiame pušyne. 
Iš oro pusės išrodys tas rū
mas. yt kokia .milžiniška 
bažnyčia su dideliu apskri
tu bokštu, kuriame bus 
intaisytas kaminas, dūmams 
traukti. Medžiaga tam rū
mui statyti imama kuo- 
tvirčiausia, idant jis bent 
1000 metų galėtų išstovėti. 
Stylius parinktas toks, kad 
nieko panašaus su tebesan
čiais dabar neturėtų. Be 
svarbiausio ir didžiausio 
rūmo, kuriame bus degina
mi numirėliai, bus dar pa
šalės urnoms su pelenais 
statyti. Urnoms statyti bus 
kasmet kiti skyriai prave- 
riami; tokių skyrių daroma 
100 metų. Virš kiekvie
nos urnos bus vieta parašui, 
kam priguli čia užberti pe
lenai, kokiais metais gimė 
ir mirė. Urnų sienose gali
ma bus velionio fotografiją 
įdėti, bet už tai bus sky
rium mokestis.. T imamas. 
Tilžės krematorija, kaip iš 
viso to matyti, bus : nepa
prasti kapai, kokių iki; šiol 
dar pasaulyje nebuvo.. Bus 
į juos priimami numirėliai 
be tikybos skirtumo. Pats 
deginimo procesas tyers yos 
kelias minutes. Kas pano
rės, galės leisti laikyti de
ginimo laiku savo tikybos 
pamaldas. Mažiausįs mo
kestis už deginimą neš 50 
markių. (Berlyne iki šiol 
mokama po 5^0 markių už 
kiekvieną numirėlį).

Į Tilžės krematoriją bus 
priimami deginti tik tų nu
mirėlių kūnai, kurie gyvi 
judami išreiškė savo norą 
juti toje krematorįjoję de
ginami. Tą krematoriją 
sumano ir stato Tilžės mies
to valdyba. .. ....................... <

(“Lietuvos Žinios”). •]

MIŠECKOJO GARBIN-
TpJMrį; '; . Si

Vilniaus rusai nacijona- 
iitai išsiuntė per Vilniaus

gubernatoriaus rankas vi
daus reikalų ministeriui 
prašymą lęisti rinkti viso
je valstybėje aukas kuni
gaikščiui Jdišeckojo pamin
klui pastatyti Vilniuje. 
Kaip žižoipe, Mišeckoi 
prieš 2®^^btų buvo Vil
niuje nužudytas lenkų teis
mo įsakymu?' Be to, rusai 
nacijonalistai prašo guber
natoriaus . Didžiąją gatvę 
pavadinti “Kunigaikščio 
Mišecko jo gatve’’.

daryti. Hancevičių dvaras 
parduotas dar pernai rusui 
dvarininkui gr. Stenbok 
Fermorui.

NAUJA PARTIJA.
“Vii. Viėstnik” praneša, 

kad susidariusi nauja pa- 
žangiųjų partija. Ton par- 
tijon ineisią Vilniaus ir 
Kauno gubernijų lietuviai, 
lenkai ir rusai.

ŠVENTEŽERIS, 
Suv. gub.

Prepuntų dvarininkė 
Malkevičienė ir Papečių 
dvarininkė Taudinienė su
manė įsteigti moterų drau
giją visai apylinkei. Su
manytojos, visur razdamos 
pritarimą, jau pradeda or
ganizacijos darbą.

Dzukaitė.

veikslai, medžiotojų ginklai, 
įvairus prietaisai žvėrims 
gaudyti, spąstai, žolės, ku- 
rimis maitinasi žvėrįs, kur
tai ir kiti šunes, medžioto
jų arkliai, ragai, kailiai, 
medžiotojų rubai ir avalai 
ir tt. Be to, ketina drauge 
daryti ir žuvininkavimo pa
rodą; tuo tikslu draugija 
nutarė susitarti su žuvinin
kų draugija. Parodą žadą 
atidaryti rugpiučio pabai
goje ar rugsėjo pradžioje.

Kovo 19 d. buvo profes. 
Niemio 'fšleistūves, kurias 
jam iškeli Vilniaus lietu
viai. Per- vakarienę buvo’ 
pasakytosf'’”keiios kalbos. 
Indomiausią . ir ilgą kalbą 
pasakė prof. Niemis. Savo; 
kalboje jis apsakė, kaip ir; 
kur važinėjo po Lietuvą, 
kiek pririnko (apie kelius 
tūkstančius) dainų, kokis 
lietuvių dainų senumas it’ 
gražumas. Jis rado dau
giau, negu 30 ir tokių dai
nų, kurias turi suomiai; 
prof, nuomone, jos suomių 
paimtos iš lietuvių.

ŽEMĖS KAINOS.
Pasirodo, kad Suvalkų 

gubernijoje žemė pigesnė, 
negu kitose Lenkijos gu
bernijose: už valakų moka 
ligšiol 4.000 rub. Tuo tar
pu Kališo gub. moka už va
lakų 12.000 rub., Ploeko gu
bernijoj 6.000 rub. ir tt. >

Iš Kauno išvažiavo šio 
mėnesio pradžioje ir apsi
gyveno Raseiniuose advo
katas Andrius Mačys. 
Mums, kauniškiams, buvo 
labai nesmagu išleisti iš sa
vo mažo inteligentų būrelio 
vieną narį, bet atmindami, 
kad Raseiniuose iki šiol ne
buvo nei vieno liuosos pro
fesijos lietuvio, ir kad jis 
ten labai reikalingas, nedrį- 
some atkalbinėti ir išlydė
jome kuogeriausios kloties 
linkėdami, v . Kurmis.

DEL SEINŲ GYVENTO
JŲ SURAŠO. ..

Kada tai Seinuose teko 
man skaityti rusų kalba 
spauzdintą visuotinį 1897 
m. Rusijos gyventojų sura
šą tautomis. Tam surašė 
iš Seinų teradaų keletą 
žmonių, užsirašiusių lietu
viais, o iš Lazdijų, regis, 
nei vieno. Nustebęs, ėmiau 
klausinėti žmonių, žinančių 
gerai vietines sąlygas, ko
dėl tiek maža tėra lietuvių. 
Jie man atsakė, kad 1897 
metais Seinų lietuviai dar 
tebemiegoję, nebuvę susi
pratę, o kas svarbiausia — 
surašą darę patįs lenkai, 
apskrities valdininkai. Tuo
met dar gyvenę keli kunigai 
lietuviai, kurie laikę labai 
didele, garbe užsirašyti len
kais. Štai del kokios prie
žasties ponui Grabskiui rei
kėjo naudoties tuo 1897 me
tų surašu! K. Pr.

KULIAI, 
Telšių pav.

Kovo 17 d. Kulių vyrija 
nutarė Kuliuose įsteigti 
pradedamąją mokyklą. Val
džia duoda sienojų ir 2.200 
rublių pinigais, iš kurių 200 
rublių skiriami mokyklos 
žemės sklypeliui pirkti.

Taippat nutarė atidaryti 
pačto skyrių. Dabar jau 
ketina įsteigti Kuliuose ir 
Kauno “Blaivybės” drau
gijos skyrių.

Jurgis Juodeikis.

UŽUPĖ, 
Kauno pav.

Užupė — tai didelis ir 
turtingas sodžius, stovi ant 
upės Liaudies kranto; jis 
pagarsėjo visoje apylinkėje 
štai kuo: čia pernai vasarą 
lietuvis D. Kraniauskas 
pastatė garo malūną; buvo 
tai nemaža naujiena musų 
kampelyje. Malūne yra 
valsai, dvejos girnos ir mi
lų veltuvas. Kiek palau
kus ketina pradėti ir vilnas 
verpti. Musų tarpe yra ke
letas vandeninių malūnų, 
kuriuos nuomoja žydai, tai
gi ir iš Kraniausko norėjo 
žydai paimti arendon; mat, 
turint visi malūnai savo 
rankose, geresnis butų pel
nas. Kranauskas malūno 
nedavė. J. Ūkas.

PAŽYMĖJIMAI.
J. E. Seinų vyskupas An

tanas Karosas- ir Seinų vys
kupijos į^on^istorijos teisė- 
jas-surogątas;-kun. kanaun. 
K. PrapųoĮęnis gavo Šv. 
Stanislovu I-jo laipsnio, or
derį; J. Kielcų vyskupas 
kun. Lųans^is gavo šv. 
Vladimiru ĮįU-jo laipsnio 
orderį, į {„. ;

p<. ar :-p
BYLA I^LJBĄŽNYČIOS.

Minsko; apygardos teis
mas svarstę1 šiomis dieno
mis Sluckę ,kun. Arasima- 
vičiaus ir Paškevičiaus bylą. 
Juodu bųyų. kaltinamu, kąd 
be. vyresnybės leidimo įstei
gę Čapskio Hanęęvičių dva
re Koplyčią ir ląikę ten mi
šias. TeįąĮnąą, nutarę nu-, 
bausti kiekvieną kunigą 
300 rublių Air koplyčią už-’

■ LENKŲ KANDIDATAI 
?....• DŪMON.

Maskvos laikraštis “Rus- 
kojo Slovo” padėjo žinią, 
kad Vilniaus lenkai pirmei
viai nutarę statyti savo 
kandidatu IV-jon valsty
bės dumon pris. advokatą 
Tadą Vrublevskį. “Gaz. 
Codz.” rašo del tos žinios, 
jog ji esanti klaidinga, nes 
lenkai pirmeiviai maną apie 
visai kitus kandidatus.

_____ k____
MEDŽIOKLĖS PARODA.

Vilniaus medžiotojų 
draugija darė šiomis dieno
mis visuotinį metų susirin
kimą. Susirinkimas nuta
rė tarp kitko intaisyti šie 
Inetai Vilniuje medžioklės 
parodą. Toje parodoje bu
sią išstatyta visa, kas tik 
paliečia j medžiojimą Lietu
voje: /tam tikra literatūra, 
raštai a»ie medžiojimą, pa-

MIŠKUS KERTA.
Pakuršėj, Kauno gub., 

miškus kirmėlės užpuolė 
ėsti, del tos priežasties ėmė 
kirsti medžius, nepaliekant 
nei pačių mažųjų. Vyrai 
gauna po 1 rublį dienai; 
moterįs ir vaikai, kurie te
pa medžių žieves smala, 
užsidirba po 50—75 kapei
kas per dieną.

APIE AMERIKOS 
MOKYKLAS.

Nesenai teko matyti pil
na statistika išsivystymo 
nekuriu universitetų ir ko
legijų Suvienytose Valstijo
se, taippat kaip apmokami 
;ų mokyklų perdėtiniai ir 
profesoriai, pagaliau kiek 
;iems universitetams ir kol
egijoms aukoja privatiškk

Ir taip: 'J .<
Augščiausiai apmokamu 

universiteto rektoriumi yra 
California University rek
torius, kuris aplaiko me
tams $12.000 algos ir puikų 
butą gyvenimui.

Rektoriai universitetų Il
linois ir Cornell apturi po 
$10.000 algos ir butus. Taip
pat mokama $10.000 me
tams algos rektoriui univer
siteto Minnesota, bet iš tų 
pinigų jis turi sau samdy- 
ties ir butą. Kitų univer
sitetų rektoriai gauna al
gos metams $6.000 ir ma
žiau dar, žiūrint, kaip kuri 
įstaiga turi savo kokius rė
mėjus ir kaip ji yra pagar
sėjus.

Profesorių algos šios ša-« 
lies universitetuose, kolegi
jose, seminarijose ir kitose 
mokslo įstaigose yra viso
keriopos. Nekurie profeso
riai apuri $6.000 metams, 
bet daugumas jų turi pasi
kakiu ti $1.200 metams, nors 
tų pigiųjų daugumas yra 
verti ir daugiau, bet prieš 
politiką neatsispirsi, kadan
gi Amerikoje viskas guli ant 
politikos papėdės. Jei ku-. 
ris profesorius, kadir men
kai ką žinantis, turi savo 
užpakalyj gerus ramsčius, 
tatai toksai aplaiko geresnę 
vietą ir apturi daugiau al- 
gos.

Toliau iš statistikos pati
riama, kad Suvienytose 
Valstijose randasi šimtas 
universitetų ir kitų mokslo 
įstaigų, kuriems paskiria 
subvencijas (pinigiškas pa
ramas) arba valstijos, arba 
ir pati federalinė vyriausy
bė. Tame skaitliuję randa
si 16 žemdirbinių mokyklų 
ir techniškų kolegijų nige- 
riams. Iš to paaiškėja, kad 
čionai yra labai mažai žem
dirbystes mokyklų, iš ku
rių galėtų išeiti tūkstančiai 
mokintų agronomų, dirvos 
gerintojų. Delei stokos to
kių mokyklų čionai taigi ir 
žemdirbystė nupuolus visai 
žemai. "Iš to atžvilgio Su
vienytos Valstijos stovi že
miau Švecijos, kur žemdir
bystės mokyklų randasi 36. 
O ir kitose Europos viešpa
tystėse agronomija be galo 
vystoma.

Kaip augštai amerikonai 
kainuoja technologiškus in
stitutus, parodo faktas, kad 
tik vienam tokiam Massa
chusetts Institute of Tech
nology tik trįs labdariai su
metė kaipo dovaną $1.410- 
000. Kitus savo universi
tetus gausiai paremia valsti
jos. Be to mokslo įstaigas 
labai gausiai remia milijo
nieriai. Pav. viename mies
te Chicago metais daugiau 
pinigų suvartojama mokslo 
reikalams, negu visoj Rusi
joj tuo pačiu laiku tiems pa
tiems reikalams.

Viskas gerai, tik reikia 
daug stebėties, kodėl val
džia ir tie patįs filantropai 
visai pamiršta šioj šalyj 
steigti ir palaikyti žemdir
bystės ir miškų mokyklas. 
Juk čia miškai pasibaisėti
nai naikinama, dirva alina
ma ir ko norima iš to su
laukti1?

Suvienytose Valstijose 
pilna visokios rųšies moks
lininkų, bet agronomų, be 
kurių nei viena šalis nūdien 
negali vystyties, kaipir nė
ra. O juk be tų vyrų lau
kiama krizis.

Nieko nenorįs...
Kunigas klausia prasčio

ko: — Ką esi užsitarnavęs 
už savo nusidėjimus?

Prasčiokas: — Aš už juoa 
čnu nieko nereikalauju.
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Suv. Valstiją vėluvos iš-
■ - niekinimas.
' New York. Papiktinan
čios ir pasibiaurėtinos regy
klos buvo liudininkais an
dai New Yorko piliečiai. 
.Gegužio 1 dieną, kuri pri- 
skaitoma darbininkų šven
tei, čionai atsibuvo darbi
ninkų vaikščiojimas gatvė
mis ir demonstracija vado
vaujant vietiniams soči j a- 
listams ir Industrial Work
ers of the World organiza
cijos nariams. Ėjime ėmė 
dalyvumą į 40.000 darbinin- 
kų.

Ant plecifus “Union 
Square” socialistai pataosė 
tribūną kalbėtojams ir aną, 
kaipo paprastai, papuošė 
Suv. Valstijų žvaigždėta Vė
luva.

Kuomet ant tribūnos už
ėjo socialistas Edward T. 
Cassidy, kad prakalbė
jus, atėjo minia darbininkų, 
prigulinčių į organizaciją 
Industrial Workers of the 
World, ir susilaikė priešai 
tribūną.

Tos -minios vadovas, pa
matęs ant tribūnos žvaigž
dėtą Vėluvą, atsiliepė: — 
Ko toji vėluva tenai nori!? 
Negalite kalbėti būdami po 
tąją vėluva!

Cassidy ant to atsakė:
— Esame socialistais, bet 

podraug ir piliečiais, ger
biančiais įstatymus ir tą Vė
luvą — laisvės ženklą.

— Negalime mes turėti 
kitokios Vėluvos kaip tik 
raudoną! — sušuko keli iš 
atėjusios minios. — Mes 
nenorime pažinti tautinių 
vėluvų, nes esame tarptau
tiniais !

Po tų žodžių tie pramušt
galviai puolėsi į tribūną, 
nutraukė žemyn Vėluvą, su
draskė į šmotus, pametė 
ant žemės ir, mindžiodami, 
ėmė spiaudyti. Viena so
cialiste, tvirta moteris, nu
tvėrė išniekintą Vėluvą, pri
sispaudė prie krutinės ir 
ėmė šaukti:

— Pasiutėliai, ką veikia
te?! Ar norite but iššaudy
tais taip kaip kokie bepro
čiai gyvuliai?! — Tai pasa
kius prasiveržė per minią ir 
nuėjo sau su sudraskyta Vė
luva.

Tada užpuolikai puolėsi 
išnaujo ant tribūnos, nuvi
jo iš ten socialistus ir patįs 
ėmė į susirinkusius kalbėti, 
kurstydami minias prieš 
Suv. Valstijų vyriausybę, 
Vėluvą, kapitalistus ir prieš 
visą dabartinį draugijos su
rėdymą. Socialistai pasi
traukė šalin iš tų pasiutėlių 
būrio.

Kaip su tais pramuštgal
viais pasielgs vyriausybė ir 
teismai, tuo tarpu nežinia.

Roosevelt elgiasi vyriškai.
Boston Mas. Šioj vals

tijoj paskutiniai balsą ap
skaitymai renkant kandida
tus į prezidentus parodė, 
kad prezidentas Taft ga
vęs 3.955 balsus daugiau už 
Rooseveltą. Tečiau ren
kant delegatus konvencijon 
Roosevelt laimėjo, nes jis 
gavo 22 delegatu, o Taft 
tik 14.

Kuomet pulk. Roosevelt 
patyrė tą rinkimą rezulta
tą, nepasikakino, kadangi 
didumas piliečių balsavo 
priešai jį. Tatai jis tuojau 
pasiuntė telegramą į 8 del 
jo išrinktus “at large” de
legatus prašydamas, kad jie 
pereitą Tafto pusėn.

Išrinkti delegatai teciau 

to RooseveĮto prašymo ne
nori klausyti ir už jį bal
suos konvencijoje.

Pulk. Roosevelt tomis 
dienomis išvažiavo į valsti
jas Maryland, Ohio, Minne
sota, New-Jersey ir So. Da
kota, kur laikys kalbas.

Jį galįs išgelbėti balsas.
Sharon, Pa. Pavieto 

Mercer kalėjime laukiąš eg
zekucijos dienos paskyrimo 
23 metų Velka Ankrovič, 
paeinąs iš Austrijos. z Jis 
teismo pasmerktas pakaiti 
už savo bičiuoli.o nužudymą.

Ankrovič turįs puikų te
norą ir tie visi,, kurie jo 
balsą girdėję, sako, kad jis 
sau turėtų garbingąją atei
tį.

Jis dainuojąs kalėjimo 
kameroj, kad tuo budu pra
šalinus įvairius nesmagu
mus ir nemąsčius apie besi
artinančią mirtį; dainuojąs 
net vėlai naktimis ir jam tai 
daryti nedraudžianti nei 
kaliniai nei pats šerifas su 
savo šeimyna.

Pirm kelių dienų kalėji
mą aplankęs garsus muzi
kos profesorius Joseph 
Traexler su savo smuikinin
ku Kapš. Kalinys Ankro
vič meldęs jų pagroti, o pas
kui jam paakompanijuoti. 
Po kėlių taktų profesorius 
likęs taip užžavėtas balsu, 
kad jam leista be smuiko 
dainuoti ir neatsistebėta jo 
tenoru.

Kalinio likimu dabar už- 
siėmusios to pavieto mote- 
rįs. Jos prašysiančios gu
bernatoriaus susimylėti ant 
jo.

Argi bus ištą miltą...

Federa-
Wicker- 

federalin

pyragai.
St. Paul, Minn. 

lis prokuratorius 
sham apygardos 
teisman įnešęs peticiją, rei
kalaudamas išrišti ir panai
kinti žemdirbystės įrankių 
trustą, žinomą vardu “In
ternational Harvester Co. 
of America” už peržengimą 
taip vadinamų Shermano 
antitrustinių įstatymų.

Įneštame skunde prieš 
trustą sakoma, kad toji 
korporacija su turtu, išne
šamų $40.000.000, yra mo
nopoliu kenksmingu pramo
nės besivystymui ir užsi
imančių negirdėtu visuome
nės plėšimu.

Reikalaujama taigi tą po
lipą išrišti ir paskirti teis
mo globėjus, kurie privalė
tų jį visai panaikinti. Byla 
turinti atsibūti greitai, be 
jokių ten advokatų sukty
bių, kadangi kova su įvai
riais trustais esą valstybei 
daug daėdusi.

Ar vienok iš tų miltų, bus 
pyragų — reikia daug abe
joti, juo labiau, kad visi 
trustai ligšiol be nieko išsi
sukę ir nubausti nebuvę.

Bilius sulyg prezidento 
skyrimo.

Washington, D. C. De
mokratai kongresmanai su
manę kongresan įnešti bilią, 
kuriuomi busią pareikalauta 
paskirti prezidentui termi
nas 6 met. užuot 4 kaip tai 
dabar yra; bet podraug pa- 
tėmijama, kad prezidentas, 
išbuvęs tokią ilgą tarnybą, 
daugiau nedrįstą kandiduo- 
ti. Kiekvienas toksai pre
zidentas paskui turėtą išeiti 
iš politikos rato ir gyventi 
sau kaip kiekvienas pilie-
iš politikos rato ir gyventi na, kuri be to patarius, kad 
sau kaip kiekvienas pilie- aukos nebūtą didelės iš vie- 
tis. Tokį bilią turėsiąs įneš-Iną milijonierių moterių, bet 
ti kongresmanas Clayton, jaukos mulkios iriš bėdi-
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Nuskendusio milijonieriaus Astoro rūmai New Yorke, jo sunus Vincent, 
pirmutinė nuskendusio patį Ava ir paskutinė pati John Jacob .. Astor, kuri išsi
gelbėjo. į r.

Tasai smūgis esąs atkreip
tas į pulk. Rooseyeltą, ku
ris dabar taikosi trečion 
prezidento tarnybon.

Maža valstija New Hamp
shire, siunčianti republiko- 
ną konvencijon tik 4 atsto
vus, perėjus Tafto pusėn ir 
savo- atstovams suteikus in
strukcijas už jį balsuoti.

Tuo tarpu valstija Penn
sylvania mano su visais sa
vo 76 atstovais pereiti Roo- 
sevelto pusėn. į

Apsako svieto pabaigą, \
Rattle Creek, Mich. Sek-’ 

tos Seventh Day Adventist 
narią konferencijoje jos 
pirmininkas Allen Moon iš 
So. Bend, Ind. apreiškęs 
susirinkusiems, kad trumpu 
laiku prisiartysianti svieto 
pabaiga. Tai jis prana
šauja iš to, kad upią išsilie
jimai, ciklonai ir nelaimin
gi atsitikimai ant geležin
kelių, laivą ir kasyklose, 
taippat karai ir visokie ju
dėjimai — tas viskas nuro
do į artimą svieto pabai
ga - ' . ■

Jo nuomone, Kristus nu
žengsiąs ant žemės antrusyk 
ir tuokart Jis liepsiąs viso
kiems gyviems sutvėrimams 
išnykti ant visados nuo že
mės paviršaus.

Tam ponui, regis, butu 
neprošalį aplankius psycho
logy specialistą.

“Titanico” aukoms statysią 
paminklą.

Washington, D. C. Čio
nai iš vienų moterių susitve
ręs komitetas, kuris visoj 
šalyj užsiimsiąs auką rin
kimu, už kurias butą gali
ma pastatyti dailus pamin
klas atminčiai tą“Titanico” 
karžygią-narsuolią, kurie 
pašventė savo gyvastis gel
bėdami moteris grimstant 
minėtam laivui. Tam tiks
lui pirmutinį dolerį paau
kojus prezidento Tafto žmo
na, kuri be to patarius,

MRSAVA 
WILLING ASTOS

niausiu moterėlių,- Kadangi 
Suvienytose Valstijose ran
dasi 28.000 įvairiausių mo
terių kliubų, ir Visos tuo 
dalyku interesuojasi, taigi 
busiąs surinktas ir ne men-
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kas kapitalas ne j^y kokiam 
paminklui, y

Ant dokų muštynės.
Baltimore, Md. Andai- su- 

straikavo daugiau L000 iš 
laivų prekių iškraustytoji; 
ant dokų Nov 6,-‘Cantone. 
Straikeriai apsiginklavę 
lazdomis ir plytomis užata- 
kavo poli ei jautus, saugojan
čius dokus, ir prasidėjo ko
va. Policijautai savęs ap
gynimui ėmę šaudyti iš re
volverių. Kelis’ straikerius 
tuo budu pašovė,< bet nepa
vojingai. ~ ■

Straikeriai norėję prise
linti prie straiklaužių, kurie 
kraustė prekes 1’iš laivo 
“Bulgaria”, bet juos polici
ja sulaikė. Po' smarkiai 
kovai straikeriai ’ visgi re
volverių ugnies iįėislaikė ir

Ten su lenkais dirba ir 
lietuviai.

pre-

Lie-

Galimas kandidatas į 
zidentus. ■ ■ - <

Washington, D. C. 
žiuvinė ir gana drastiška
kova, vedama tarp Tafto ir 
RooseveĮto, nekuriems pilie
čiams tiek daug į khulus įsi
ėdė, kad nekurie ji; ima iš
tiktųjų manytpar nebūtų 
galima į prezidento kandi
datus, užuot tų abiejų rėks
nių pastatyti''-kitą, naują 
kandidatą. Ėšaijto tokiais 
paminima pihi^yrio sekre
torius McVeagh, ir kasžin, 
ai’ jam. neprisieis kandi- 
duoti. Kadangi ^baltiniai 
kandidatai p'asibiaurėtinai 
varžosi, taigi McVeagh ir 
galįs but nominučtas busi
moje konvencijoje. Ameri
kos politikoj lengvai tokie
dalykai pasitaiko, juo la
biau; kuomet norima dvi 
kariaujanti pusi Sutaikinti.
Butų ne mažai juoko.

Ciklonas daug žmonių 
nužudė.

Oklahoma City, Okla. An
dai dalimis per valstijas 
Oklahoma ir Texas praūžęs 
ciklonas ir paskui save pa
likęs daug jeibių. Išpra- 
džių dideli nelaimingi. atsB 
tikimai- nebuvo pramatomi, 
betipaskui sužinota, kad ci
klonas užmušęs į 60 asme
nų, o materijaliai nuosto
liai taippat esą milžiniški. 
. -Sužeistąją namams be- 
griunant keli šimtai žmonią 
sunkiai’ sužeista. Užmuštą
ją /lavonai iš griūvėsią ją 
išimti^-.. <
. Ciklonas kliudė kokius 
20 sodžių, ir miestelią, bet 
sodžiai.-Butler ir Foss be
veik visiškai. nušluoti nuo 
žemės! paviršaus. Kadan- 
gi ciklonui draugavęs smar
kus Įlietus, tatai ko jis ne- 
padai'.ęs,.tai .po t vinis pabai
gęs.-!.

/ Naują katedrą pašventė.
Wilmington, N. C. Kar

dinolui Gibbons u i dalyvau
jant, vyskupas Haid pašven
tęs naujai pastatydintą ka
tedrą vardu Švenčiausios 
Marijos Panelės. Katedra 
lėšavus milijoną dolerią ir 
labai puikiai išrodanti. Be
ne bus puikiausioji visoj 
Amerikoj katalikiškoji 
šventynė.

Generolo Granto testamen
tas.

New York. Paveldeji- 
niame teisme tomis dieno
mis atidaryta testamentas 
nesenai mirusio žymaus ge
nerolo Granto. Testamen
tas buvęs surašytas 1903 
metais. Jame neišrodoma 
turto verte, bet visas neju
dinamas turtas pavedama 

našlei.likusiai pačiai
Mirusio šunus ir duktė jau 
aplaikę savo dalis jam esant 
dar gyvam. Mirus našlei 
ir jos turtai paliksią tiems 
patiems vaikams.

8 mainieriai užmušta.
BirrinnghanpAla. Kasy

kloj Roden Coal Co. plyšę

gazaiir 8 mainierius sude- 
ginę ant vietos. Užgimus 
gaisrui kasykloj buvo keli 
šimtai anglekasių, bet visi 
kiti suspėję pasprusti. 4 
užgriuvusieji darbininkai 
keliomis valandomis vėliau 
susekta ir išimta sveiki.

SVARBUS PATARIMAI

Nekurie reikalingi nurody
mai ateiviams.

Žiupsnį svarbių patarimų 
ir nurodymų immigrantams 
paduoda dvisavaitinis an
gliškas laikraštis “The 
American Leader”, kuriais 
turėti; naudoties musų bro
liai immigrantai (ateiviai), 
jei tasai raštas pakliūtų į 
rankas.

Štai kas tame laikraštyj 
tarp kitko rašoma:

“Atkeliavęs Amerikos 
uostan, kitų viešpatysčių pi
nigus pakeisk Suvienytų 
Valsttjų pinigais. Uoste 
pinigų pakeitimas randas 
valdžios kontrolėje ir tenai 
negali but apgaulybės.

“Savo bagažą atiduok 
valdiškan bagažų biuran, 
kurio valdininkai prižiūrės, 
idant geras vežėjas tau tą 
bagažą nuvežtų paskirton 
vieton už prieinamą mo
kestį.

“Neduok, nei nerodyk pi
nigų žmonėms, kurių nepa
žįsti. Nemainyk banknotų 
pas nepažįstamus žmones, 
kadangi tau gali induoti 
niekam nederančius pope- 
rėlius, arba išėjus iš varto
jimo pinigus.

“Nesustok namuose mies
te, jei turi važiuoti į kur ki
tur. Reikalauk, idant tave 
nuo uosto tuojaus paimtų į 
geležinkelio stotį, kur sto
ties.,-. tam . tikri valdinin
kai paims tave, globon, nes 
priešingai galį patekti į ne
dorų žmonių rankas, kurie 
tave gali apvogti, arba ap
gauti.

“Labai retai reikalauji 
imti karietėlę (“cab”), ka
dangi tramvajai iš uosto pa
siekia visas miesto dalis, o 
toksai tramvajų bile kur 
nuvažiavimas lėšuoja tik 
penki centai.

“Nevaikščiok su nepažįs
tamais į smukles, arba val
gyklas, nes tave gali ap
vogti.

“Jei reikalauji kokių 
nors informacijų, kreipkis 
visuomet į policijantą, ku
rį lengvai pažįsi iš unifor
mos, stovintį gatvėje. Į ki
tas policijines žvaigždes, 
kokias gali turėti civiliai 
žmonės, visai nepaisyk, ka
dangi ir apgavikai prisika
bina žvaigždes, idant neži
nantį apgavus. Reikia tė- 
myties, idant policijantas 
turėtų pilną uniformą.

“Nemokėk augštų kainų 
už suteikimą tau darbo, 
taippat perdaug nemokėk ir 
už gelžkelio biletus (tikie- 
tus). Geriausiai kreipkis 
informacijų į tautinius, val- 
stijinius, arba miesto darbo 
biurus, kur tau veltui bus 
nurodyti darbai arba kiti 
tikrieji pigus darbo biurai, 
ty. agentūros.

“Kuomet tau darbe pasi
taikys koks nelaimingas at
sitikimas, neimk taikinties 
su advokatu, kuris tave tuoj 
aplankys ir neapsiimk jam 
duoti pusės pinigų, kokiuos 
jis rengiasi tau iš darbda
vio išgauti. Pirmiau pa
tirk. kas nėr advokatas, o 
tik paskui su juo turėk rei
kalą.

“Mokinkies angliškos kal
bos kuogreičiausiai. Iš to 

greitai galėsi daugiau pini
gą sudėti, nesiduosi bile 
kam suvedžioti nei išnaudo
ki, apturėsi geresnį užsiėmi
mą ir tada darbe retai tau 
pasitaikys koks nelaimin
gas atsitikimas. Visokią 
nelaimią fabrikuose, ar tai 
kasyklose priežastis, tai ta
vo nemokėjimas angliškai 
kalbėti, kadangi immigran
ts, nesuprazdamas perser
gėjimo arba kokio nors nu
rodymo, tankiai susižeidžia.

“Angliškos kalbos galima 
mokinties vakarinėse moky
klose, o kur susirenka ne
mažas būrys vienos tautos 
immigrant!;, galima parei
kalauti mokytojo, kuris 
juos mokinti; angliškai skai
tyti, rašyti ir kalbėti.

“Vaikai, pradėjus nuo 6 
lig 14 metą amžiaus, sulyg 
įstatymą turi lankyti moky
klas, privalo išmokti skai
tyti ir rašyt pirm kol mo
kyklą apleisią. O elemen
tarinėse (pradinėse) viešo
se mokyklose čionai (Suvie
nytose Valstijose) mokina
ma veltui. Kurie tėvai ne
nori leisti į mokyklas savo 
vaiką, tie areštuojami ir 
jaudžiami.
“Vaikai neturinti dar 14 

metą negali dirbti fabrikuo
se, nei kur kitur, kadangi 
uis draudžiama įstatymais. 
Kuomet vaikas baigęs 14tus 
metus nori eiti darban, pri
valo miesto biurui persta- 
;yti mokyklos išėjimo pa
liudijimą ir perstatyti savo 
amžią.

“Suvienytose Valstijose , 
randasi daug vietą, kokią 
negalima užimti immigran- 
;ui, jei tasai neturi nors 

pirmutinių pilietišką pope- 
rą, arba ir visai pilną. Tai
gi immigrantams reikia 
stengties likti Amerikos pi
liečiais ii’ tomis privilegi
jomis reikia naudoties: ■ ■

“Išsiimant pirmas pilie
tiškas poperas angliškos 
kalbos mokėjimas nereika
linga; bet išsiimant antrar 
siąs reikalaujama žinoti 
kalbą, arba bent mokėti at
sakyti ant teislio klausimą. 
Pirm išsiimsiant antrasiąs 
amerikoniškas poperas reik 
šioj šalyj išgyventi ne ma
žiau penkerią metą ir turėti 
mažiausiai dvejus metus su 
savim pirmutines poperas.

Meksiko revoliucijonierią 
vyriausias vadas, gen. Oroz
co, per savo pasiuntinį 
Amerikos vyriausybei an
dai pranešė, kad Meksike 
amerikonų ir kitų svetim
taučių gyvastįs ir mantos 
busią gerbiami ir saugoja
mi, tiktai plėšikai ir pikta
dariai, kas jie nebūtų, busią 
persekiojami ir žudomi. 
Ramieji gyventojai busią 
nepaliečiami.

Japonijos garlaivis “Ma- 
rama” andai į Victorią, B. 
C. atplaukęs ir pranešęs, 
kad nuo salaitės Fidži, ties 
Ausrija, milžiniška juros 
vilnis nuplovus visą gyven
toją kaimelį, kelis desėtkus 
namą ir su gyventojais. 
Viskas nuvilkta į juras. Iš
plikusieji gyventojai ba
daujanti.

Brukselyj atlikta gene- 
ralis Belgijos antimasoni- 
nės lygos suvažiavimas. Su
lyg apskaitymo Belgijoje 
antimasoninė akcija sparčiai 
auganti. Oficialis organas
turėjęs 5.000 abonentą. To
ji pati lyga tame pačiame 
mieste žadanti sušaukti 
tarptautinį antimasoninį 
kongresą.
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| MOTERIŲ SKYRIUS.
MOTERIS IR PASLAP

TIS.

Prie vienos rųšies visiems 
žinomų persitikrinimų, pri
klauso ii* ta plačiai paskly
dus nuomonė, kad moteris 
nekuomet, buk, neužlaikan
ti paslapties. Tokia nuomo
nė taip giliai įsišaknėjo, kad 
net Kantas, garsus filozo- 
fas, tvirtino, buk, moteris, 
galinti užlaikyti visas asme
niškas savo paslaptis, bet 
nekuomet neišgalinti neiš
kelti aikštėn svetimų. Ir 
ką ant to pasakyti, jei visi 
vyrai, pradedant Kantu ir 
baigiant studentu, kalba tą 
patį. Vienok-gi atsirado, 
ir tai tarp vokiečių, vieno 
rašytojo-publicisto asme- 
nyj, moterų apgynėjas. 
Tuomi žmogumi yra Oska
ras Klausmanas, kuris sto
jo prieš nusidėjusią moterų 
silpnos valios nuomonę. 
Teisybė ir pats Klausma
nas, apgindamas moteris, 
nevieną mažmožį joms už
meta, bet kaip ten nebūtų, 
stengiasi nuslopinti neatsa
kančius joms prietarus.

Klausmanas pirm visako 
nurodo, kad tarp vyrų ran
dasi daug tokių, kurie vis
ką išduoda. Prie tokių pri- 
skaitomas net garsus Alek
sandras Humboldt. Mote- 
rims-gi nuo tūkstančio jau 
metų įvairios aplinkybės, 
kas link jų lyties, apsunkin
tas gyvenimas yra paslapti
mi. Pamanyt tik reikia, 
kiek paslapčhj užkavojamų 
yra moteries apie savo fi
zišką stovį. Pamanykim ir 
apie tą, kad moteris sulyg 
etikos teisių priversta yra 
užkavot didžiąusius savo 
jausmus. Pridėkim sau, 
moteris nekuomet pirma ne- 
prisipažįs vyrui, kad ji 
myli jį. Pamanykim, paga
lios, nors aplink paprastą 
kasdieninį gyvenimą, kur 
moteris, paprasčiausioj sa
vųjų draugijoj, priversta 
yra dalį savo aprėdalų ka- 
voti, kad neužsitarnavus iš
metinėjimų už papročių 
laužymą — o tąsyk tik su
prasim, kiek yra išlavintą 
jos siela per visus amžius, 
kad užkavojus šimtus men
kesnių ir svarbesnių paslap
čių, liečiančių jos lytį, kū
ną, apdarą ir jausmus. Am
žiais tverianti įvairus pa
pročiai ir nuomonės, nega
lėjo neatsiliepti ant mote
ries sielos.

Ant paskutinės vietos, 
kalba toliau Klausmanas, 
kotik ne vergystėj buvo mo
teris paskirta, vienok tokį 
padėjimą visuomet išrazda- 
vo netiesotu. Prieš bruta- 
lišką vyriškio pajėgą staty
davo savo švelnų apsiėjimą. 
Ir tokiuo budu išsidirbo sau 
kelią, kuriuo galėtų prieiti 
prie augštų siekinių. Ta
me atžvilgyj moteris ingi- 
jo jėgą valdyme vyrais, se
nų gadynių terionimis viso
se viešpatystėse. O prie to
kio budo rekalinga buvo už- 
vispinniausiai gabumas, 
kad užlaikius paslaptis; už- 
tatai-gi moteris iš senovės, 
mokėjo geriau tylėti, negu 
vyras. Paslapties užlaiky
mas nesykį jai buvo klau
simu gyvasties. Ir tas mok
slas negalėjo prapulti miš- 
ke.

Moteris, toliau kalba- 
Klausmanas, viršija vyrą 
kas link valios pajėgų. Iš
tvermė moterių kuniguo
se* skaudėjimuose yra- daug

kad persitikrinus,

ninėj kalboj nėra toks at
sargus ir slaptingas prieš 
moteris, negu moteris prieš 
savo lytį, ar vyriškius. Mo
teris, jauzdamosi kas va
landa, kad už savo atviru
mą daug nesmagumų gali 
apturėti, visuomet - savo 
mintis laiko atsargiai. Per
žiūrint vaikų amžį patėmyta 
yra, kad vaikai daug yra 
atviresni,, negu mergaitės 
savo gyvenimo reikaluose.

Taigi gyvuoja, . baigia 
Klausmanas, nesuskaitomos 
teisybės ir praktiški gabu-

» H. SIENKIEWICZ.

KRUVINA TEISYBE
- y.' ■ ■

'(Tąsa).
Kas .Iger^- pažįsta geografiją, tas, žinoma, žino, kad 

į važio j autaOslavičuosna nuo Ilgaausių pusės, reikia 
pravažiu^i j agal reformatų bažnyčią, kurioje kada tai 
buvo stebuklingas paveikslas Motinos Dievo, prie ku
rios ir danar Susirenka būriai elgetų, ypatingai nedėldie- 
niais, kurie} Visa gerkle šaukia ir gieda giesmes. O 
nes aprašamoji diena buvo paprasta diena, tai ten sė
dėjo tik vienas elgeta, kuris laikė ištempęs iš po apdaro 
vieną nuogą be pirštų koją, ir, laikydamas, rankoj e dang
telį nuo dėžutės, giedojo garbei Dięyp Motinos giesmę, 
y j msprspraeinant darlabiau ištiezdavo
savo bępiršięžkbją ir šaukė taip smarkiai, lyg butų kie-

didesnė, negu vyrų, ką gy
dytojai aiškina tuo, buk, 
moteries dirksniai nėra taip 
jausmingi, kaip vyro, ir iš 
priežasties žemesnių savo 
fiziškų ir dvasiškų jėgų ne- 
gal tiek atjausti, ką vyras. 
Suprantama panašus tvirti
nimas be pamato, nes moks
liškai nepatvirtintas. Bet 
vis gi galima tvirtinti, jog 
moteris perkenčia kūniškus 
sopėjimus lengviau tik ačiū 
jos tvirtesnei valiai. Už
teks nors to, kad perskai
tyti teisingus protokolus 
garsu; profesorių apie ra
ganas,
kokią viršgamtišką valios 
pajėgą turėjo tie nelaimin
gi asmenįs, kurie baisiau
siose kankynėse nei vieno 
žodžio balsiai nepratarė. 
Tuolaikiniai žmonės aiškin
davo tą visai paprastu bu
du, buk, tai velnias jose 
esąs ir suteikiąs joms ne
jautrumą tose kankynėse. 
Tie gi protokolai tvirtina 
kas kita, būtent, kad mote- 
rįs valios tvirtumu tiek iš- 
kęzdavo; vyrai gi prie antro 
laipsnio kankinimo viską iš
pažindavo, ko tik iš ji; rei- 
galauta.

Ir šiandien pas moteris, 
kurios pasišvenčia, taip kal
bant, užimti vyrų pareigas, 
kiek tai matome išturėjimo, 
energijos, atydumo? Net 
prekystės reikaluose Ueapsi- 
leidžia vyrams. Ir delko, 
rodos, mes turėtume joms 
prikaišioti paslapčių neuž- 
laikymą. Nekurie “beša
liški” asmenįs tvirtina, kad 
paprastose aplinkybėse mo
teris neišduos paslapties, 
kitas dalykas yra, kuomet 
moteris apimta bus aistru
mais didelės’meilės, ar pa
vydo.

Prie visako, patėmija dar 
Klausmanas, vyras apimtas 
aistrumais, taippat nesuval
do savo valios, o prityrimai 
rodo, kad moteris smulkias 
savo paslaptis, be kurių but 
negali, labai pasekmingai 
pakavo j a prieš savo sužadė
tąjį, arba prieš savo vyrą.

Kiekviena moteris tur 
daugelį paslapčių, liečian
čių jos drauges, ir gimines 
moteriškos lyties. Apie tai 
net nesako savo vyrui, o jei 
ir pasako tai dideliam rei
kale.

Vyriškis ar visiškai netu
ri inpročio užlaikyti paslap
ties, ai’ ne tokiam laipsnyj 
kaip moteris. Jo siela ant 
to neišsilavinus bėgyje am
žių. Gyvenimo praktika ir 
įvairios aplinkybės tarp 
draugų vyrui suteikia liuo- 
sesnį gyvenimą ir jis nepri
valo taip but supaiičiuOtu 
prieš savo draugus, nei mo
teris. Tas, rodos, yra gera 
pusė tarp draugų — neuž- 
laikyt jokios paslapties. 
Reik dar ir į tą aplinkybę 
atšižvelgt, kad vyrai dau
giausiai prie stiklelio turi 
puikią progų išsikalbėt apie 
daug nereikalingų dalykų, 
nes prie vyno stiklelio,- 
alaus, atsimena daug tokių 
daiktų, apie kuriuos visuo
met reiktų užtylėti. Kadan
gi užsitraukia, širdįs su
minkštėja, tąsyk atvirumas 
pasiekia tą laipsnį, prieš 
kurį išnyksta paprasta nuo
monė apie bobų plepėjimą.

Tokio parankumo išsikal
bėt moteriškos lyties asme
ninis nepasitaiko.

Paprastai yra, kad vy
riškis savo rūpesčiuose .ar 
linksmutnuose, ar net kasdiė

ir suteikia silpnai lyčiai jė
gą užlaikymo paslapčių ly
giai su vyrais, ar nęt, kaip 
kokiuose atsitikimuose, ge
riau net už pastaruosius.

Be abejo tame yia išėmi
mai, kaip ir kiekviename 
dalyke, vienok, kuomet pri- 
seksim, jog patėmijimąi 
Klausmano liečiasi vien ap
sišvietusių moterių,
negalima nepripažinti joms 
tos teisės. • -

tai

KIEK LĖŠUOJA GERI 
KELIAI AMERIKOJE.

Kaip parodo metinis nu
meris išleistuvės “Good 
Road”, kelių patobulinimui 
ir statymui Suvienytose 
Valstijose 1911 ištisais me
tais išleista $150.000.000. 
Aplink vieną trečdalį tos 
sumos išleista valstijose, 
turinčiose jau savo departa
mentus, kurie globėja ke
liais ir tiems departamen
tams valdžia yra suteikus 
savo pagalbą. Kita likusio
ji pinigų suma išleista ke
liams tose valstijose, kurio
se dar nėra įsteigta panašių 
biurų: ; ' • ■’'* i

Apskaitoma, kad šiais me
tais keliams busią išleista? 
daugiau 150 milijonų.

Ligi šiam laikui į 30 vals
tijų jau suorganizavusios’ 
sau keliams minėtus depar
tamentus, kurie kelių padė
jimą, ir taisymą uoliai pri
žiūri savose valstijose. 
Kiekviena valstija privalo 
turėti tokius biurus, kadan
gi tobuli keliai yra svarbus 
daiktas komunikacijai pro
vincijose. Geri kėliai labai 
reikalingi žemdirbystės pra
monės besivystymui, ’ ‘ ries 
kur nėra gerų kėlių, farriie- 
rių su miesteliais'tankesnis 
susinešimas beveik negali
mas, sunkus, o tas dalykas 
daug kliudo“ ■ farniefių 
ukėms.

Delei tų svarbią priežas
čių federalinė Vyriausybė 
metai į metus išleidžia daug 
pinigų naujiems- kėliainš- ir 
senų kelių patobulinimui, ir 
tos išlaidos šaliai dešimte
riopai apsimoka. *

- manė ji .

r perskirtoj grotais, kaip kad bažnyčia.

HUMORAS.

Laiko supratimas.
— Tamsta jau senai ve

dęs? ■
— Pati sako jau šeši me

tai... bet man rodosi jau bai
siai senai. .

Gerai suprato,
Kunigas į merginą, atė

jusią užsisakyti pirm šliū- 
bo:—■ Kiek yra Dievų1??

— Vienas. . , * .
.— O kiek asabų. . . /
— Su muzikantais, gal 

bus į 30.

Daktaras ir pacijėntas.
— Tamstos skilvis, visai 

netvarkoje, tamstą 
ką nors negero

— Tai ne, 
siais laikais.mano

bet paštįaraL- 
ano tįjš duk

? — Milašį'į’djugi žmonės, susimylėkite ant manęs pa
vargėlio? — jai|t¥eikd lozoriaus. . Dievas atlygįs jums už 
padarytą gerą^ dar čionai ant žemės!

Ropienė,pamačiusi jį, atrišo mazgelį nosinės ske
petos, IšėmA tas tris kapeikas ir atidavė elgetai,? pri- 
durdamat . & J .?.?■•■- ’■ .

— Ar tU turi rešto dvi kapeiki?
Nes jijrioėejo elgetai duoti tik vieną kapeiką, bet 

elgeta, pajti|ęą'rankoje savo pinigą; nebepanorėjo su juo 
skirties irdėlto sumurmėjo: - -■.7.7...

— Tu tik tiek nori duoti Dievui, ir tu nori laimės ? 
Eik sau velniop, kol sveika esi:

Ropienė manė sau: ‘‘ Dievui ant garbės! ” — ir 
nuėjo toliau.

Atėjusi ligi turgavietės, ji išsigando. Greitai gali
ma buvo ateiti į Oslavičius, bėt dar greičiau tenai gali
ma pasiklysti. Tai ne juokai, šitoks.miestas!

Ateisi į? kokį kaimą ir tai turi pasiklausti, kur kas 
gyvena, tai ką bekalbėti apie Oslavičius.

— Aš čia paklysiu kaip miške,
Nebuvo ką daryti, prisiėjo klaustiesi praeivių, kaip 

surasti tuos, kurių jai reikėjo. Galop surado ko jai rei
kėjo, norint daugelio reikėjo klaustieš, daug kartų ji 
praėjo pro šalį tų namų, kurių ji ieškojo bet vis-gi pasie
kė tą, ką. jai reikėjo. , r

Surinkus visas savo spėkas, visą savo drąsą, įėjo 
į vidų. Tuose namuose daugybė buvo visokių karido- 
rių, daugybė: durų, — po dešinės ir po kairės ir ant kiek
vienų durų kaž-kokie užrašai, Ropienė persižegnojo ir, 
bailiai atvėrusi vienas duris, pasijuto beesanti didelioje 
troboje, ?■

Už grotų sėdėjo kokis tai ponas, apsivilkęs žiponu 
su paauksintais guzikais, su plunksna už ausies, o prie
šais jį stovėjo daugybė ponų.- Ponai mokėjo pinigus, o 
tas - žiponuotas rūkė papirosą ir išrašinėjo kvitas, ku
rias--ir: iridayiriejo ponams. -Apturėję tokią kvitą, tuo
jau Išeidavo. Manė Ropieiįė, kad čia reikią įmokėti, 
todėl gailėjosi, savo; trijų kapeikų,: vėliau drovėdamos 
priėjo prie grotų. Bet jos riėi vienas nepatėmijo. Sto
vi Ropienė vieną valandą, st^yb antrą, vieni išeina, kiti 
įeina, bet jis vis stovi ir stovi? ^Ropienė priėjo prie ži- 
ponuočio ir bailiai prakalbėjo- r

— Tegul bus pagarbintas.;. ■ -
-Ko-gi tau? >■'.-■ >. .-!••
— Pons, viršininke!..,
— Čia, jog kasa. ,.; • k ; ; -
— Poną viršininke!... ? •
— Sakau tąu, kad. čia kasa,1 •— Tai kame-gi viršininkas?-
Žiponuotis parodė plunksnos galu ir praniurnėjo:
— Ten. .........J..-..:.-:/ ••
Ropienė išėjo karidoriųn: Ten... bet kur-gi, kame- 

gi tas “ten?” Durų daugybė, bet į kurias eiti? Galop, 
mato, stovi tarp; daugybės visokių žmonių, vienas ūki
ninkes botagu, rankoj. Priėjo ji prie jo jr paklausė.

— Dčdėle! ;' :
— Ko-gi tau? i • .
— Iškur-gi tu? - . * .
— Iš Kįąuliškių, o ką? t ; ?
— Kąme-gi viršininkas? ■ <
— Nežinau... ■:
Vėl paklausė kokio ten guzikuočio, bet jau nebe 

tokio, kaip pirmąsai, kurio alkūnės rūbų kiauros buvo, 
tas neišklausė jos, bet stačiai, atsakė : ’ '

— Neturiu laiko! Į■ ■ - •
Ropienė vėl įėjo pro vierias duris, nežinojo ji varg

šė, kad‘ant diirų užrašyta biįvo: ’“ypatoms, neprigulin
čioms prie, tarnaujančių, įėjimas uždraustas.” Prie tar- 
n au j angijįji [P^pri gulė j o, b et rižiašo, kaip ’ j au' sakiau, 
nemokėjo įpę^kaityti.

Pravę^ę, jj pamažėl duris, žiuri, tuščia trioba, prie 
lango kedė^ast j°s>gl sėdi kpjriš tai žmogus ir snaudžia. 
Toliau ye^jdurjs kiton trobon, joje ponai ir munduruose 
ir žiuponųp^e. j. Ropienė priėjo prie to, kuris Snaudė, ji 
mažiau užraitus jo bijojosi, nes jai rodėsi, kad tai pras
tas. žmogus,- dąr prie to patėmįjo ji, kad batai jo kiauri 
buvo... f

Rppiepū palietę jo petį. A
Jis RąŠoJai,rpaži.uTėjo, ir 1 kad suriks:
— NegaJijna!.. , ?
Moteriškė?atgal, jis-gi iŠ 

Ropienė tretį -kartą atsidūrė 
Ji. atsisėdo? prie? vienų durų

trankė durimis, kalbėjosi, žodžiu trukšmas ir šauksmas 
buvo kaip mugėje.

Galop susimylėjo ir ant jos V. Dievas.
Pro tas duris, prie kurių ji sėdėjo, išėjo vienas įžy- 

mingas bajoras, kurį kai kada Ropienei teko matyti, baž
nyčioj. Jis, patėmijęs Ropienę, užklausė;

— Ką tu čia veiki, — balandėle?
— Atėjau pas viršininką.
— Čia juk matininkas.
Tai taręs parodė jis duris pačiame karidoriaus 

kampe, prie kurių primušta buvo žalia lentelė.
— Ten viršininkas, bet dabar vėlu, patarčiau tau 

prie jo nebeeiti, geriau bus, jaigu tu čia pat jo lauktum, 
nes jis greit išeis.

Tai pasakęs, bajoras nuėjo sau. Ropienė-gi pa
žvelgė į jį kaipo į kokį angelą sargą ir tarė:

— Telaimina tave Viešpats.
Bet jai prisiėjo dar ilgai laukti. Pagalios durįs su 

žalia lentele su trenksmu atsivėrė ir jose pasirodė nebe
jaunas, kareiviškais rubais apsirėdęs, tuojau buvo ma
tyti, kad viršininkas. Jis ėjo skubiai, iš užpakalio bėgo 
keletas žmonių, stengdamiesi užbėgti viršininkui už 
akių..

Tie žmonės neapsileizdami vienas kitu antrino: 
“Pons viršininke, pons viršininke, tik vieną žodelį”. Ro
pienei net akįs aptemo pamačius viršininką, tarė ji sau 
“Kas bus, tai bus”. Ir atsikėlus žengė keletą žingsnių, 
tada pačiame viduryje karidoriaus puolė ant kelių ir tu
kino budu užkirto kelią viršininkui.

Viršininkas, įstabiai pažvelgęs į ją, apsistojo.
— Ko tu nori? — užklausė jis Ropienės.
— Aš... aš... delei... tų... rekrutų.
— Ką, ką? Bene tave nori atiduoti kareivi j on?

„ Žmonės, ėjusieji su viršininku, turbut norėdami jam 
intikti, ėmė juokties, bet viršininkas sudraudęs juos, vėl 
paantrino klausimą:

— Sakyk greičiau ko tu nori, nes aš neturiu laiko 
ilgai su tavimi kalbėties.

Bet Ropienė jau nebegalėjo daugiau nieko bepasa
kyti, tik kaž-ką niurnėjo.

— Burokas Ropė, Ropė, Burokas... Oi, oi, oi!
— Tai ko-gi tu nori? — tretį kartą užklausė ją vir

šininkas, matomai, pritrukdamas kantrybės, — girta tu 
ar ką?

— Tur but ji liežuvį užmiršo namie, —tarė vienas) 
iš tų žmonių.

— Matyt, kad ji girta, — pridūrė antras.
Jėzus, Marija! — prastenėjo Ropienė, jauzdama, 

kad jau ir paskutinė viltis sprunka jai iš rankų.
— Švenčiausias pons virš...
Viršininkas tikrai neturėjo laiko, nes jam skubinti 

reikėjo naujokų ėmimo posėdin, o ir be to daug darbo 
buvo ir apskrityje. Bet, nežiūrint į tą visą, jis butų 
Ropienę išklausęs,. jei. butųją supratęs. Todėl maž- >« 
daug supykęs sušuko:

— Tu dar tokia jauna ir prie to tokia daili, o jau 
girtuokliauji; eik išmiegok, tada kreipkies valsčiaus teis
man, kuris tegul surašo tavo skundą ir atsiunčia man.

Kad. butų galima buvę, tai Ropienė tą valandą ge
riau kiaurai žemės butų nuėjus, kaip kad tokius žodžius 
girdėjus, bet teisinties ji jau nebemėgino.

Viršininkas, su .visais savo palydovais išėjo, tik ir 
tebuvo girdėties žodžiai prašančiųjų:

t— Pons viršininke, pons viršininke, tik vieną žo
delį.

Karidorius tuščias liko, užstojo tyla.
Tame tarpe kūdikis pradėjo verkti, ir tuo raudoji-^ 

mu sužadino Ropienę, ji atsistojo, priėjo prie kūdikio, 
paėmė jį ant rankų, ir, prispaudusi prie krutinės, užki-» 
mušiu, drebančiu balsų pradėjo jį maldyti:

— Aa, aa, aa!
Kiek palūkėjus, išėjo ir ji ant gatvės. Dangus 

buvo aptrauktas juodais debesimis, girdėties buvo dun-> 
dėjimas griaustinio, bet oras karštas buvo.

• Ką manė ir jautė- tame laike Ropienė, sunku pasa
kyti? Ot, kad pana Jadvyga butų buvus vietoje Ropie
nės, tia kas kita, kada galima butų buvę surašyti visą 
romaną. O dabar, — Ropienė, kas tai? Nors ji ii’ kentė
jo, knkinos, vargo ir savo vargą jautė, bet ji kentėjo 
ir jautė tiek, kiek kenčia ir jaučia anas paukštelis, ne
dorų vaikų sugautas, bet jausmų savo nemoka ir negali 
išreikšti, tik žiuri galiomis akimis į savo kankintoji - 
ir tiek. <
J Kada Ropienė grįžo atgal, praėjus reformatų baž
nyčią, vieškeliu beeinant stuihė ją ir vėjas, prakaitas 
srovėmis bėgo per jos veidą, kartais, kuomet kūdikis 
pradėdavo raudoti ir sunkiai alsuoti, lyg prieš mirsiant, 
ji. prispauzdavo prie savo krutinės ir bučiuodavo su
kaitusią kūdikio kaktą kalbėdama: “Mielas Jonuti, 
kūdikėli tu mano brangiausias!”

i . Beeinant keliu, kur buvęs kur nebuvęs girtas žmo
gus užstojo jai kelią ir, išplėtęs savo rudinės svkresnus, 
svyruodamas norėjo sugrobti Ropienę, bet ji jauzdama 
pavojų netiek del savęs, kiek del kūdikio, metėsi į šalį 
ir leidos bėgti kiek tik galėdama, girtuoklis ją vyties, 
o nes jis buvo girtas, tai bevydamas parkrito, bet tuo
jau atsikėlė. Atsikėlęs jau daugiaus nebesivijo, tik pa
griebęs nuo žemės akmenį sviedė juomi taip stipriai,

iš piktumo užternkė duris, 
e .tarne pačiame karidoryje. 
įiį su tikra prastuolių kant-

ryte nusprendė laukti, nors ir 
kas nors manęs, ko ąš čia laukiu

Ji neverkė, tik trynė akis, nes jos niežėjo, o kari- 
dorius pradėjo šųpties su visojnis savo durimis. Tuo tar- 
pu-gr žmonės. bėgiojo pro ją tai j vien^iai j antrą galą,

mane ji sau,

kad? net oras sukaukė. Ropienė pajuto galvoje skausmą, 
akįs pažaliavo, jį atsisėdo, bet tuojau vėl atsistojo ir 
leidos toliau bėgti. Dabėgus ligi’ kryžiaus, atsigręžė 
patėmiju.s, kad jau daugiaus jos nebesiveja, apsistojo. 
Tame laike pajuto, kad kaž-]Įas toks karštas per jos 
kaklą šliaužia, griebė ranką, — kraujas, akįs aptemo, ji 
apalpo.

(Toliaus bus)?
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tukas pasigiria, kad čionai- 
tiniai lietuviai kįla augštyn, 
nes saliunininkas iš Hoosick 
Fall maža tesurinkęs užsa
kymų gėrimams. Tas tei
sybė, kad maža; bet tai ne 
iš lietuvių susipratimo, tik 
kad seniaus su tais užsisa
kymais juos apgauta, tai-gi 
dabar iš baimės tik liovėsi 
užsisakinėti.

Kad girtuoklystė nemąž
ta, parodo, kad ir kelios 
dienos prieš Velykas. Ke
lias dienas prieš Velykas 
išimta gėrimų ant geležin
kelio stoties už 300 dol.; 
ten butą daugiausia lietu
vių. Jaigu per kelias die
nas už tiek išgerta, tai ką 
sakyti per ištisus metus?

Velykos praleista ramiai, 
nebuvo matyti girtų gatvė
mis šliaužiojančių.

Matyt, čionai lietuvių ma
žas supratimas, kaip reikia 
gavėnios laikas praleisti.

Vėpla.

St. Louis, Mo.
Balandžio 13 dieną Lietu

vos Simų ir Dukterų draugi
ja surengė pasilinksminimą.

Pirmiausia buvo sulošta 
3-jų aktų komedija “Neti
kėtai”. Lošimas, nors pir
mą dar kartą tie lošikai lo
šė, buvo atliktas gana pui
kiai. Žmonėms viskas labai 
patiko, tad rankų plojimų 
nebuvo galo.

Scenų permainose grieže 
'muzika ir gražiai padekle- 
muota kelios eilės.

Pasibaigus lošimui buvo 
šokiai. Visi linksminosi ir 
džaugėsi iš taip smagiai su
rengto vakaro. Malonu bu
tų daugiau tokių pasilinks
minimų regėti.

S. L. Varguolis.

Benton, Ill.
Pas mumis miestelis yra 

gražus .ir smagus. Lie
tuvių skaitoma apie 35 šei
mynos ir biskį daugiau pa
vienių, kurie turi sutverę 
dvi draugiji: V. D. K. L. 
ir Tėvynės Mylėtojų; abi
dvi užsilaiko gerokai.

Lietuviai drauge su len
kais pasistatė naują bažny
čią, dvi mokykli ir kleboni
ją; viskas po vienu stogu. 
Pastaraisiais laikais pradė
jo lenkai ardyti sutikimą, 
nenori lietuviams nieko už
leisti; lietuviai-gi, žinoma, 
negali pasiduoti, tad kas iš 
to išeis sunku dabar spėti, 
bet manau, gero vis nebus. 
Kunigas yra čia lenkas, lie
tuviams tik parkviečiama iš 
kitur lietuvis kunigas.

Nesenai atvažiavo Velyki
nės išpažinties klausytų 
kun. Mykolas Augulis.

Viskas butų dar gerai, 
kad tik lietuviai liautųsi 
girtuokliavę, o geriau pa
žvelgtų į savo ateiti, tas 
naudos daug atneštų ir ne
reiktų daugumui tokio var
go vargti, kaip kad dabar 
pasitaiko.

Bėntono parapijonas.

COfflHS OH THE, MfiCWY-Bt!

Viršuj matoma

|VIHCtHTA$TOfelNHCTAX|

Toronto, . Ont., Canada.
1907 metais susitvėrė čio

nai šv. Juozapo pašelpinė 
draugija. Išsyk lietuvių 
nedaug dar buvo, tad ir į 
draugiją tik keli teprigulė- 
jo. Dabar-gi lietuvių gana 
čia padidėjo, vienok į drau
giją maža kas prisidėjo. 
Delko lietuviai neatjaučia 
taip tos draugijos gero? 
Turbut jiems naudingiau 
alutis traukti*, leisti tuščiai 
pinigus, negu turėti iš drau
gijos naudą ir, nelaimei at
sitikus, sugelbėti savo var
gą, jis šiek-tiek palengvinti.

Pežvelgkit, broliai-lietu- 
viai, į tą visą gerai ir nieko 
nelaukdami rašykitės į šv. 
Juozapo draugiją.

J. B—rus.

Easton, Pa.
Daug čionai randame vi

sokios rūšies dirbtuvių, iš 
jų didžiausia yra R. K. Si
mon’s Silk Mill, kurioje 
telpamą net pustrečio tūks
tančio darbininkų. Esant 
visokių dirbtuvių . ir darbai 
eina nearšiausiai. < Tik ne
mokantis, jokio darbo tega
li uždirbti į valandą 15c., 
kiti visi daug daugiau už
dirba.

Patsai miestelis atrodo 
gražiai: švariai užlaikomas, 
šalygatvėmis prisodinta 
gražių medelių, kas visą 
miestą didžiai pai’ėdo. Pra
gyvenimo brangumas toksai 
kaip ir kitur, o gal kaip 
kas biskį ir brangiau.

Paskuthiiais laikais savo 
prakalbomis didžiai darba
vosi Industrial W. W. Uni
jos kalbėtojai, nurodydami 
tikrą čionai straiko reika
lingumą. Prie tos Unijos 
jau prisirašė keletas šimtų 
darbininkų.

V. Smilgius.

seseris yra svetimtaučių 
skriaudžiami, o ypatingai, 
jaunutės merginos, kurios 
tapdavo nuskriaustos ir per 
žydus išnaudotos; mes, phi- 
ladelphiečiai, matydami 
skriaudas ir išnaudojimą 
musų brolių ir seserų, su
manėm sutverti tam tikslui 
“Pagelbinę Sąjungą” apgy
nimui Lietuviij Emigrantų, 
važiuojančių per Portą 

Philadelpbi-(prieplauką) 
jos. Tas sumanymas ir įvy
ko 1 d. gegužio 1911 m. Su- 
sirašėm apie 20 draugijų į 
‘‘Sąjungą’’ Emigrantų gel
bėjimui. Iki šio laiko Phi- 
ladelpliijos draugijos kiek 
kuri 
savo 
vius

Spring Valley, Ill.
Lietuviij čionai yra dido

kas skaitlius iv visi beveik 
dirba tik mainose. Balan
džio 1 dieną sustojus dar
bui, visi lietuviai liko liuo- 
si ir be jokio užsiėmimo.

Bažnyčios reikalai prie 
dabartinio klebono, yt 
kvietkelė po lietaus, suvis 
kitaip pradėjo žydėti; eina 
viskas kuopuikiausia.

Paskutiniais laikais pra
dėjo koki ten “musų didvy
riai” laikyti prakalbas, buk 
kunigai ir katalikiški laik- 
raščai veda tik prie tamsy
bės. Nežinia kam tasai 
kurstymas reikalingas ir 
prie ko jisai gali vesti! 
Gerai kad lietuviai supran
ta dalyką ir maža kas ten

Rockford, Ill.
Čionai yra rengiama ne- 

poilgam uždaryti karčia- 
mas, tad lietuviai dabar 
stengiasi ligi sočiai atsi
gerti to alučio, kad vėliaus 
galėtų pasninkauti.

Balandžio 27 dieną kokie 
ten trįs draugai surengė 
savo naudai šokius, 
tuviai 
neiti į 
tie trįs 
baimės,
atiminėti policmoną, idant 
tuomi apsisaugoti nuo ko
kio nors neramumo. Tai 
pirmas šiame miestelyje šo
kis, kuris neapsiėjo be po- 
licmono. Šokėjas.

Lie- 
nutarė boikotuoti, 
tuos šokius, Tad 
draugai, turbūt iš 
pavadino tikietams

ATSIŠAUKIMAS PHILA 
DELPHI JO S EMIGRAN 

TŲ SĄJUNGOS.

'aukosi. Lietuvis,

’Guodotini Lietuviai Ame
rikiečiai! Jau turbut kar
tą girdėjote musų atsišau
kimą reikaluose Emigraci
jos. Mes, matydami pasi- 
didinimą Emigracijos Phi-

išgali gelbsti ateivius, 
brolius ir seseris lietu- 
ir lietuvaites, pinigiš- 
Yra išrinkti delegatai 

iš kiekvienos draugijos dė
lei “Sąjungos” vedimo 
Emigrantų reikaluose.

Turime savo atstovą nuo 
1-os d. gegužio 1911 m., ku
ris dirba ateivių labui, lan
kosi ant kiekvieno laivo, 
pribunančio į Philadclphi- 
jos Portą ir pasitinka sa
vuosius brolius bei seseris 
lietuvius, suteikia tikrą pri
buvusiems Amerikon ge
riausius patarimus, ir nelei
džia žydų, kurie musų atei
vius skaudžiausiu budu iš
naudoja.

Nėra čionai reikalo daug 
aiškinti-, nes patįs žinome, 
kokis yra vargas naujai 
pribuvusiems į svetimą 
kraštą, ypatingai nesupran
tant šios šalies kalbos. Vie
ton džiaugtis iš laisvės, su
tinkame vargus ir liejimą 
ašarų. Taigi guodojamieji 
Lietuviai Amerikiečiai Su
vienytų Valstijų miestų ir 
miestelių, atsišaukiam prie 
jus visų, kad teiktumetėsi 
prigelbėti su aukomis, nes 
guodotini viengenčiai su
prantate, kad šis darbas ne 
yra tik vien miesto Phila- 
delphijos, bet abelnai visų 
Amerikos kraštų reikalas.

Iš pribuvusių Philadel- 
phijos Portan emigrantų, 
labai maža dalelė liekas 
Philadelphijoj, o didžiuma 
važiuoja į tolimesnius Ame
rikos kraštus. Philadelphi- 
jai visai mažai reikėtų, ries
kiekvienas apsirūpina ant 
vietos.

Šitokiame atvėjųj pasiro
do, guodotini lietuviai ir 
lietuvaitės, kad šis darbas 
yra ne vietinis, bet visuome
niškas. Nereikėtų daug aiš
kint, nes kožnas supranta
me, jogei važiuojantiems at
sitinka visaip: tai-neaiškus 
adresai,tai ant adresų nieks 
neatsišaukia ar daugybė ki
tokių ątsitikhnųouii Valdžia 
tokius tuoj sulaifcdū" padaro 
iškaščius:, tai už 1 telegra- 
mus, tai už telefonus, laiš
kus ir tt.; prie tokių aplin
kybių, daug reik triūso ir iš- 
kaščių Sąjungai pakelt.

Prie to, reik atstovui al
gą atsakančią apmokėti. At
stovas kitą darbą užimti ne
gali, kada-gi per mėnesį lai
ko 6 ar 9 laivai su emigran
tais ateina, taigi nemažai 
pasirodo darbo”ir iškaščių 
per mėnesį.

Taigi da sykį atsišaukia
me į visus Lietuvius ir Lie
tuvaites, gyvenančius Ame
rikoje, o labiausiai į drau
gijas, melždami prisidėti su 
pinigiška pagelba prie to 
brangaus ir naudingo dar
bo."

Guodojami viengenčiai! 
“Sąjunga”, užsiimdama ši
tokia pagelba, daboja, kad 
kiekvienas centas, prisiųstas 
tam tikslui, butų sunaudo
tas vien tik emigrantų rei
kalams.

Aišku, kad vietinės drau
gijos per ilgą laiką jaigu 
pavargtų, tai toks naudin
gas užmanytas darbas gali 
nupult. Todėl griodotinos 
draugijos, kliubaiUr kuopos 
malonėkit aukauti iš savo 
kasos kiek išgalite, o bus su 
dėka priimta, 1 kad ir ma
žiausios aukos tani naudin
gam reikalui. Kurios neiš
galite aukauti 1 iš " savo ka
sos malonėkite parengti: 
balius, koncertus;' teatrus, 
vakaruškas, piknirikus ir tt. 
Tuomi nedalėisit nupult 
naujai pribuvusiems savo 
broliams ir seserims, paduo
site saviems brolišką ranką.

Turėdami tikrą viltį, kad 
guodotina lietuviška visuo
menė, draugijos, kliubai ir 
labdaringosios organizaci
jos, neatmesite iriusų malda- 

■nes tokios aukos ne

laivas 
Mackay-Bennet, kuris su
gaudė su “Titanicu” nu
skendusius lavonus ir at- 

' « '■ f • !.............

gabeno Halifax uostau; 
apačioje sugabenti ir su
guldyti lavonai į ratukais 
čiužinėjimo salę ir paga
liau nuskendusio milijonie
riaus Astoro sūnūs einantis 
Halifaxo gatv<\

reikalingos, kiek pervažiuo
jantiems per Philadelphijos 
prieplauką toliau, žemiaus 
pažymime vardus, pavar
des ir. vietas apgyvenimo 
ypatų, kurioms “Sąjungą” 
pri.ę atvažiavimo suteikė

D. 27, Ona Mazuraitė, box 
112, Silver Creek, Pa. 28, 
Karolina Jaikoševičiutė, 
358 Hick st.# Philadelphia.
29, Antan, Cerabejus, 2206 
N. Bodine st., Philadelphia.
30, Julė Kvedaraitė, 1028 S. 
2nd st., Philadelphia. 31, 
Rož. Janušaitė, 3612 Lears 
st., Philadelphia. 32, Leono
ra Dunskiutė, 1 Queen, Mt- 
Carmel, Pa. 33, Karol Že
maitis, Lester, Pa. 34, Iza
belė Busniauskiutė, 648 1st 
avė, Milwaukee, Wis.. 35, 
Anelė Vanagaitė, 562 Fre- 
mak avė., Kenosha, Wis. 
36, Frank Muškauskas, 254 
box Plains, Pa. 37, Julė 
Muškauskaitė, 211 N. Fail’ 
Hill st., Philadelphia. 38, 
Antanina Makusytė, 1311 S. 
10th st., Sheboygan, Wis. 
39, Marė Kisieliūtė, 1313 S. 
Front st., Philadelphia. 40, 
Kazimieras W. Jusey, 220 
N. Brandyvine st., Philadel
phia. 41, Darata Marcinke- 
vič, su vaikais, box 363, 
Naugatuck, Conn. 42, Kaz. 
Pušinskas, 1732 S. Union 
st., Chicago, Ill. 43, Barbė 
Petravičiūtė, Theyer, • Ill. 
44, Ona Šušunaitė, 670 W. 
18th st., Chicago, Ill. 45, 
Karol Tononis, Marė ir Ve
ronika Dominskiutės, 7 — 
154 place, Chicago, Ill. Tu
rim ir daugiaus, bet del sto
kos vietos apleidžiame.

Taigi iš šito aišku, kiek 
per “Pagelbinę Sąjungą” 
sušelpta lietuvių emigrantų.

Siųsdami aukas, siųskit 
tiesiog kasieriui, kursai yra 
užsistatęs kauciją. Jo 
resas:

S. Maukus, 938 So. 
st., Philadelphia, Pa.

Tvirtiname savais para
šais.

‘ . t

Sąjungos Komitetas:
i Prezidentas -J. K a u lak is, 
333 Wharton st.

Vice-Prez. J. Belauskas, 
1939 Mifflin st.

Kasierius S. Maukus, 983 
So. 2nd st.

P. Sekr J. Hodell, 316 
Earp st.

Fin. Sekr. J. Lukoševičia, 
433 Tree st.

Visi Philadelphia, Pa.

VISOKIOS ŽINIOS.
Lodziuje susekta “dirb

tuvė”, kur vaikai buvo da
romi lušais. Vaikus į tą 
“dirbtuvę” pasiųzdavo el
getos, kad paskui iš tų dirb
tinai lušų sau naudą turė
jus.

Ispanijos pini gy n o minis- 
teris perstatęs savo parla
mentui biudžetą 1913 me
tams. Inplaukos apskaito
ma $233.000.000, o išlaidai 
$230.000.000.

Japonijos ciesorius paau
kojęs $5.000 rytinių moky
klų sąjungos naudai už žy
mų švietimą darbininkų ant 
Formozos, Mandžurijoj ir 
Koreoj.

Kievo stačiatikių “lav- 
ros” (vienuolyno) rado iš
eikvota 300.000 rublių. Vie
nuolyno perdėtinis Melchi- 
sedekas gyvenęs visai ne 
“dvasiškai”. Busiąs teis
mas.

ad-

2nd

Vimų, -nes tokios aukos ne 
yra mums vietiniems tiek

Vardai, pavardės ir adre
sai tų, kuriems prigelbėta:

1, Pins Raguckis, 116 Si
gel st., Philadelpia, Pa. 2, 
Antanas Kalinauskas, 131 
W. Camden st., Baltimore, 
Md. 3, Andr. Jakučionis, 
617 Alabama avė., Sheboy
gan; Wis. 4, Ona Stankū
naitė, 1542 S. Tailor st. 5, 
Stasė Kazlauskaitė, 2806 
Snvder avė. 6, Zofia Kuš- 
leikienė su vaikais, 1307 S. 
2nd st., visos trįs Philadel
phia. 7. Veronika ii’ Spu- 
džiutės, 199 Mine st., Lu
zerne; Pa. 8, Petronė Do- 
minikaitė paliuosuota. 9, 
Aleksandra Kaminskienė, 
348 — 15th Place, W. Ham
mond, Ind. 10, Kaz. Gu
džiūnas, 533 N.Marshall st., 
Philadelphia. 11, Marė Ma- 
zulevičiutė, 1313 Hovard st., 
Philadelphia, Pa. 12, Mikas 
Naumavičia, box 99, Mi-- 
nersville, Pa. 13, Teklė 
Chmelevska, 202 Pledger 
st., Salam N. J. 14, Ona Ci- 
gienė, Agota Kybartukė be 
adresų.' 15, Vincas Marke- 
vieia, box 99, Minersville, 
Pa. 16, Ona Mieščionaitie- 
nė, box 38. Bettleyville, Pa. 
17, Valerija Butenaičiųtė, 
221 Sumpson, Pa. 18, Ona 
Butkevičienė, 22 N. Bodine 
st., Philadelphia, Pa. 19, 
Juoz. ir Marė Palaikiai, 9 
Packer place, Philadelphia. 
20, Ant. Paulikis ir Magdė 
Valunaitė, box Hainsport, 
B. C. N. J. 21, Barsiutė 215 
Fair-Hill st., Philadelphia. 
22, Kaz. Daugirda, 4823 Ta- 
komy st., Philadelphia. 23, 
Rož. Gailiunaitė 3225 Sal
mon at., Philadelphia. 24, 
Elzbieta Beržinskienė, 3150 
Richmond st., Philadelphia. 
25, Adom. Balzakas, 125 
Jersey, st,, Chester, Pa. 26, 
Ori'a“"~Padvarskiute, 1300

* •
Japonijos sostinėj Tokio 

nesenai daryta išmėginimai 
su bevieliu telefonu. Tasai 
išradimas ištobulinta taip, 
kad juo buvo galima susi
kalbėti per 20 mylių. Įvai- 
rių asmenų kalba lengvai 
buvo atskiriama.

*
Londonan rašo, kad Ru

sijos vyriausybė ne labai 
noriai priėmus pakvietimą, 
dalyvauti Panamos parodo
je, San Francisco, 1915 me
tais. Regis toji antipatija 
užgimus delei žydų paspor- 
tų.

Šveicarijos mieste Berne 
šiais laikais viešįs buvęs 
Portugalijos karaliukas 
Manuelius. Turįs dirksnių 
ligą. Su juo podraug ten 
“gydosi” ir kitas toks jau 
paukštis, Orleano kunigaik
štis.

Curtis avė., Curtis Bay, M.

Andai Francijoje su savo 
lėktuvu iš 600 pėdų augštu- 
mos nukrito garsiausias 
Francijos lakūnas Jules 
Vedrine ir mirtinai susižei
dė. Jis pasileido iš Donai 
ir norėjo lėkti Madridan, 
bet lėktuvas sugedo ir per
traukė jam tą kelionę.

Turkijos didysis veziras, 
Said paša, sako busiąs pa
šalintas iš užimamos vietos 
sušaukus parlamentą. Jo 
vietą turėsiąs užimti Angli
jos ambasadorius, Terfik 
paša. Bet dabai’ parlamen
to posėdis jau prasidėjęs, 
o veziras laikosi savo vie
tos.

Ryme išardant tiltą, ku
rį buvo sutaisęs lavinimams 
6-tasis Italijos geležinkelie
čių pulkas, atsitiko baisi ne
laimė; tiltas kadangi pirm 
laiko pasileido ir savo griu
vėsiais sumalė 15 kareivių; 
1 oficieras ir 6 kareiviai 
sunkiai sužeista.

Gegužio 1-moji diena Pa
ryžiuje ir visoj Franci jo j 
praėjus ramiai. Minios 
darbininkų slankiojusios 
gatvėmis, bet formalinių 
demonstracijų nebūta. De
monstracijas policija ka
dangi buvus uždraudžius. 
Bet užtaigi Madride darbi
ninkų paroda buvus labai 
iškilminga. Ir betvarkės
nebūta.

Portugalijos monarchis- 
tai, asirandanti Ispanijoj, 
andai išnaujo užkabinę Por
tugalijos kariuomenę ant _ 
Ispanijos sienos ties Melga- 
co. Lizbone kalbama, kad 
pavasario metu monarchist 
tai išnaujo imsią judėti.

*
Sirijos miesto Damaško 

dalis išdegus. Daug žmo
nių pražūta ir daug sužeis
ta. Nuostoliai apskaitoma 
ant $10 milijonų. Gaisras 
bušavęs dvi dieni. Tasai 
miestas yra mahometanų 
šventa vieta.

Londonan praneša, kad 
Turkijos vyriausybė nu- 
sprendžiųs drūčiai apgin
kluoti ant Juodosios juros 
kranto uostus, Trepizondą 
ir Samsuną. Tasai žingsnis 
atkreipta prieš Rusiją, su 
kuriaja karas, sakoma, ka
bąs kaip ant plauko.

2.000 Meksiko sukilėlių, 
kurių vadu buvęs Manue- 
lius Guerrero, andai visiš
kai dalimis sumušti, o dali
mis išblaškyti federale ka
riuomene ties miestu Tepic. 
Iš pusės sukilėlių 220 už
mušta ir tiek pat sužeista. 
Sukilėliai norėję užimti 
miestą Tepic, bet jiems tas 
nepasisekė,- O federalis 
mieste garnizonas turėjęs 
nedaugiau 400 kareivių. 
Taigi sukilėliams didis iš to
smūgis.
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Redakcijos Patemijimai.
Dar apie katalikystę...

Pereitų sykį šitoj vietoj 
šį-tų atsakėme “Draugui” 
už jo užsipuldinėjimus ant 
“Kataliko” už katalikystės 
principus. Gal tasai musų 
atsakymas buvo ir peraš- 
trus ir, taip sakant, neman
dagus, gal jis užgavo kuni- 
gijų, ar gal tik nekuriuos 
asmenis įžeidė, bet, mie- 
liausieji, atsiraskite patįs 
musų padėjime ir mėginki
te kaip norite “Draugui” 
atsakyti, vis išeis toji pati 
prasmė, visgi turėsite atsi
durt tarp kūjo ir priekalo. 
Sakome dar sykį, gerbia
me kunigijų, bet negalime 
gerbti tų dvasiškių, išimti
nai tų vienų, kurie per 
“Draugų” ima mums pliek
ti kailį, kurie “Katalikui” 
primeta tiesiog nebūtus 
daiktus, ty. nekatalikystę. 
Tas mums nei sapnuote ne- 
sisapnavo, kad “Draugo” 
vedėjai taip toli turėtų nu
krypti iš kelio teisybės del 
kokio ten menko pelno, lau
kiamo kasinėtai iš lietuvių 
katalikų Susivienijimo. O 
juk aišku, kad tas daroma 
vientik todėl, idant S-mo 
narius nubaidžius nuo “Ka
taliko”. Musų nekurie 
žmonės dar tiek mažai su
pratimo turi, kad jei kuni
gų leidžiamas laikraštis bi
le vienų — antrų pavadina 
nekataliku. tai tokiais žo
džiais šventai h’ tiki. Ana, 
girdi, kunigėlis Vizgirda, ar 
ten koks kitas iš pamoksli- 
nyčios apskelbęs, kad “Ka
talikas” nėra katalikiškas 
laikraštis, tai tas ir tikra 
jau tiesa. Nes kuomgi ki
tu prasčiokas gali nusitikė
ti kaip ne kunigu, kuris 
kiekvienam musų broliui 
lietuviui nuo pat gimimo 
ligi pat mirčiai draugauja 
kaip angelas-sergėtojas? 
Sakome, toksai kunigų nu
sitikėjimas yra išganingas. 
Bet kunigams Vizgirdams 
ir jiems panašiems reikia 
atminti ir tai, kad, imant 
iš kitos pusės, perdrųsus 
nusitikėjimas prasčiokais, 
taippat pavojingas, siauri
nus jiems jų kilto pašauki
mo autoritetų. Juk kas 
skaitė ir skaito “Katalikų”, 
gali tiesiog pavadinti tik
rais profesijoiialiais mela
giais, tuos visus, kurie 

• “Katalikų” pavadina neka
talikišku laikraščiu. “Ka
taliko” skaitytojai alei vie
nas žino, kad tas daroma 
tik del paprasto “biznio”, 
bet toli gražu ne iš tikybi
nio principo, kadangi “Ka
talikas” nekuomet neužga
vo ir nežemino tikėjimo ir 

.to dalyko niekas negal pri
rodyti. Ir jei ateityj 
“Draugo” vedėjai nesiskirs 
su ta savo purvina taktika, 
patįs sau po savimi išsikas 
duobę, neteks lietuvių nusi
tikėjimo ir jiems turės pa
sibaigti autoriteto-pagarbos 
dienos. Nusisuks nuo jų 
šalin visi, jei jie patįs ne
mokės gerbti savo pasiun
tinystės,

Inkritęs vandenin, neiš
lipsi sausas. Taip ir mes 
turime dar vienų daiktų pa
sakyti apie “Draugų”, kas

turi labai daug apeiti kata
likų Susivienijimo narius,

Pernai seime, kaip vi
siems žinoma, į organus, 
tiesų, buvo išrinkta “Drau
gas”, bet podraug nutarta, 
kad tasai organas butų na
rių imamams nepriversti- 
nai, ty. jei bile katras narys 
uorės turėti “Draugų”, pri
valo metams užsimokėti 50c. 
ir jį gaus ištisus metus, bet 
kas to nenorės, 
nei 50c. mokėti, 
seime organu 
“Draugas”, bet 
nepriverstinas.

O kas dabar iš 
nutarimo pasirodo? Pasi
rodo, kad seimo nutarimas 
užmesta kur tai užpečkin. 
Alums gerai žinoma, kad 
daugumas S-mo kuopų ir 
pavienių narių nėra užsi
mokėję po 50c. už “Drau
gų”, bet “Draugas” savu 
keliu kiekvienam nariui 
prievarta siunčiamas ir už 
visus Sus-mo narius kolek- 
tuojama tie pusdoleriai iš 
centro išdo! Ot, taip pana
šiai pasielgiama, kaip kitus 
kartus elgėsi “žvaigždė”.

Taigi, mums rodos, kad 
toksai “Draugo” pasielgi
mas irgi nekatalikiškas ir 
sekantis seimas tų dalykų 
turėtų nuodugniai ištirti, 
nes S-mo nariai savo kru
vinus centus centro išdan 
krauja ne “Draugo” leidi
mui ir užlaikymui, bet po
mirtinėms.

Bet patarlė skamba: iš
lieto pieno tenka pakakti
nai ir šuniui ir katei. Taip 
yra ir su S-mo išdu ir taip 
bus, kol S-me neįvyks tvar
ka,. o tvarka tegalės jan 
įvykti tik laikant jo styrą 
svietiškiems žmonėms ir tu
rint kitą organą, kuriam rū
pėtų S-mo labas, bet ne pi
nigai.

neprivalo
Vadinasi, 

palikta 
nariams

to seimo

šiais metais likęs preziden
tu, panorėsiųs tokiuo-.but 
kol busiųs gyvas, ty, paim
siąs į savo raukas diktatū
rų ir iš Baltojo ĮJusto jį 
galėtų prašalinti bene tik 
viena mirtis.

Žinoma, tokie Tafto už- 
metinėjimai nėra teisingi, 
bet tarp jų politinė kova 
verda vis smarkiau ir šaliai 
suteikia daug informacijų 
apie, jų abiejų psychologijų.

* *
Politika, tai ne... tešla.
Pirm kelerių metų pulki

ninkas Roosevelt ir dabar
tinis Suvienytų Valstijų 
prezidentas Wm. Taft bu
vo širdingiausiais sėbrais. 
Rooseveltas, būdamas pre
zidentu, Taftų buvo pasky
ręs karo ministeriu, buvo 
išsiuntęs diplomatinėn ke
lionėn į Japoniją ir Rusi
jų, pagaliau yra padaręs sa
vo inpėdiniu į prezidentus. 
Tuomet tiedu ponu puikiai 
draugavosi ir vienas antrų 
vadindavo “tu”.

Dejaj moteries meilė ir 
politinė sėbrystė yra sumai
noma. Šiandie ponai Taft 
ir Roosevelt netiktai pa
miršo apie savo sėbrystę, 
bet pavirto vienas antram į 
didžiausius priešininkus, 
viens kitų pamiršo ir viens 
kitų dabar skalbia pamaz
gomis.

Roosevelt viešai tvirtina, 
kad jis yra Tafto priešinin
kas todėl, kad pastarasis 
perkeitęs savo senobinę 
nuomonę. Seniau jis rė
męs pažangiuosius republi- 
konus ir mylėjęs reformas, 
bet likęs prezidentu, ėmęs 
remti konservatus ir maši
ninius politikus.

Taft-gi užuot atsakymo 
Rooseveltui, pasiuntė sena- 
tan jo ir jo buvusio kabi
neto laiškus trusto “Inter
national Harvester Co.” 
reikale. Tais laiškais nori
ma prirodyti, kad Roosevelt 
to trusto buvęs “priete- 
lius”, laikęs anų savo globoj 
ir neleidęs, kad valdžia jį 
patrauktų atsakomybėn 
kaipir kitus trustus. Bet 
Taft ir toliau nužengė savo 
kalbomis prieš Roose veltų. 
Jis sako, kad Roosevelt

Išradėjas Marconi.
Žinomas plačiai bevielio 

telegrafo išradėjas Marconi, 
italas, yra jau užsitarnavęs, 
kad jam mirus butų stato
mi kuopuikiausieji pamin
klai, o historija savo keliu 
jo pavardę pažymės aukso 
raidėmis. Jo išrastas tele
grafas jau tūkstančiams 
žmonių išgelbėjo gyvastis, 
duodant žinių žaibo greitu
mu aplinkiniems laivams ir 
sausžemio stotims, kuomet 
laivui ant juros pasitaiko 
koki nors nelaimė. Ir pas
kutiniame atsitikime su lai
vu “Titanic”, jei ne tasai 
išganingas išradimas, nei 
vienas keliauninkas nebūtų 
buvęs išgelbėtas nuo grimz 
dančio milžino laivo ir net 
nebūtų žinota, kur tasai lai
vas dingo su žmonėmis.

Kiek tai seniau laivų su 
ingulomis ir keliauninkais 
be jokios žinios dingdavo 
okeano gelmėse, kad nelik
davo nei pėdsakio ir net 
nežinota, kur jie visi ding
davo.

Marconio išradimas — 
tai palaiminimas, ir didžiau
sias, ir kilčiausias žmogaus 
proto išdifbinys.

Patsai išradėjas, kuomet 
patyrė apie tų baisių nepa
laimų, nulenkė galvų ir liūd
nai prakalbėjo: “Ak, del- 
ko mano tasai išradimas ne
išgelbėjo visiems gyvasčių! 
Delko-gi mes vis dar esame 
tiek daug silpni prieš gam
tų!”

Marconi dabar uoliai triū
sias! aplink naujų išradimų, 
kuriuomi butų galima ap
saugoti laivų tarp savęs su- 
sidaužimų. Tam tikslui bu
siu išrasti tam tikri signalai, 
kurie patįs veiksiu besiar- 
tinanties laivams, vienam 
priešai antrų. -

Suvienytų Valstijų gy
ventojai.

Suvienytų. Valstijų cenzo 
biuras ima skelbti jau įžen
giamųjų statistikų apie gy
ventojų skaitlingUmų ir jų 
padalinimų į įvairius sky
rius Suvienytose Valstijo
se. Statistika apima de
šimtį metų, ty. nuo 1900 
lig 1910 m. ir turi dvi len
teles. Pirmoj lentelėj pa
žymima gyventojai viso 
Suv. Valstijų kontinento, o 
antroj pavieniomis valsti
jomis.

Statistika paskirsto gy
ventojus 1) į čionaitinius, 
ty. tokius, kurių tėvai čio
nai yra gimę, 2) į čionaiti
nius Iš užsienių paėjimo, 
kurių tėvai užsieniuose yra 
gimę, 3) į ateivius* gimusius 
užsieny j, ir 4) nigerius ir 
kitus. ;

Tasai paskirstymas štai 
kaip persisfato:
Gyventojai 
Čiagimių .
Iš tėvų iš užs. 16.3 
Ateiviai ___ 23.2 24.6
Nigeria! ..... 9.7

Taigi sulyg tos statistikos 
pasirodo, kad skaitlius ame
rikonų per 10 metų suma
žėjęs 1.1%. Skaitlius <£ą- 
gimių, bet iš užsienių tėvų, 
pasididinęs 0.4%. jg&d tuo

1900 1Q10
50% 48.9%

16.7

9.1

tarpu ateitų skaitlius 
1.4% pasididžnęs. O nige- 
rių skaitljųfelsumažėjęs.

Iš to tfeo įmatoma, kad 
nežiūrint ^ateivijos įvairius 
apsiuikinimųsf:^iteivių skai
tlius laipsniškai auga, o 
“tikrųjų” ^amerikonų — 
maži naši. Tečiau tame ne
gali būti kukio nors šovinis
tams baimingo apsireiški
mo, nes toji karta, kuri su
skaityta skyriumi nuo ame
rikonų, visvien jau ir nū
dien skaitosi amerikonine, 
o ateityj iš jos sekanti 
karta bus jau priskaitoma 
prie pirmosios gyventojų 
kategorij os, ty.. “ tikrųjų ’ ’ 
amerikonų. Tokie dalykai 
Amerikos šovinistams visgi 
labai rupi.

Anglekasių su darbdaviais 
turgus.

Taikos sūbkomitetas iš 
pusės kietosios anglies an- 
glekasių ir anglies savinin
kų vis dar turgus veda ir 
tariasi naujo kontrakto, rei
kaluose New Yorke. Ane- 
glekasių atstovai privalo 
smarkiai remties su darb
davių atstovais už kiekvie
nų dešimtų cento dalį, kuo 
norima padidinti darbinin
kams mokestis. Kiek žino
ma, ligšiol išgauta mokes
čių pakėlimui dar tik 
5.26%, o norima išgauti 
10%. Tai „atsiekti, sakoma, 
yra, viltis. Kasyklų savi
ninkai taippat sutinkanti 
panaikinti ligšiolaikinį 
kompromisinį skyrių ir už
uot ano visokius nesutiki
mus atlikinėti betarpiniu 
budu.

Bet nesama kalbos nei 
apie 8 vai. įdienos darbų, nei 
apie unijų;-. .su šiais daly
kais darbdaviai nesutinkan
ti. Be to savininkai apreiš
kę, kad kuomet jie padidin
siu mokestis darbininkams, 
tada ir anglies kainų pakei
sianti. Kapitalas visgi ne
galės but nuskriaustas.

Pennsylvanijos angleka- 
syklose, sakoma, darbai ne- 
prasidėsių ankščiau gegužio 
15 dienoj. - .

10.000 žydų atkeliauja į 
Michigan valstiją.

Rusijos žydų išeivių rei
kaluose draugija nesenai 
kreipusis į “Augštesnio Pu- 
siausalio Išsivystymo Dr- 
jos ” pirmininkų, Michigano 
valstijoje, su prašymu pri
ruošti dirvų del 10.000 žydų 
kolionistų, kurie rengiasi 
apleisti Rusijų ir Amerikoj 
užsiimti žemdirbyste. Tie 
žydai už suteiktus jiems že
mės plotus iškalbo norį už
mokėti pusę milijono dole
rių, tečiau žemė turį būti 
derlinga ir gulinti šalep sal
daus vandens.

Minėtos dr-jos pirminin
kas ant to prašymo atsakęs 
nuolankiai"'ir "esama vilties, 
kad Mičigano valstija 
trumpu laiku sulauksianti 
antsyk 10^t)Q_ žydelių far- 
merių, jei ne po aplinkinius 
miesteliussšP^gbšeftininkų ’

leidžia li^i ’"prakaitų ant 
farmų. “ "K‘

Kaip nebūk, bet ^‘Kelei
viui” visgi džiaugsmas, neš 
jam toį kategorijos gyven
tojai yra artimiausi širdžiai.

. .3 > ‘ *’
Chinuose įvedama refor

mos..

sulyg “civilizacijinių” teis
mų žudyti piktadariaijr ki
ti prasikaltėliai, jaunai 
republikonų valdžiai;;
galvon pad^i

1 KUB TEISYBE?

Artinantis S. L. R. K. A. 
seimui pradėjo kilti klausi
mai apie organų. Dabar
tinis Susivienijimo orga
nas “Draugas” tuos klausi
mus riša kuostropiausiai. 
Riša, bet tik vienpusiškai. 
Tas vienpusiškumas paeina 
iš; norėjimo save vėl įsikišti 
Susivienijimui, vėl jam or- 
ganauti. Tas nieko blogo; 
geras dalykas turėti šioks 
toks tikslas; bet tik nerei
kia, man rodos, laikyties to 
principo: “tikslas išteisina 
įrankius”. “Draugas”, 
matomai, prie to eina. Nie
kas nepakėlė dar klausimo 
apie organavimų Susivieni
jimui, niekas nebandė lįsti 
“Draugui” už akių, bet ji
sai to nelaukia. Išsyk grie
biasi šmeišti kitus, niekinti, 
kad tuomi užtrynus kitiems 
akis, o save išsistačius ge
riausiu, nekaltu, vientik 
žmonėms naudingu, ir taip 
“nekaltai” įsigauti Susivie- 
nijiman vėl už organų. 
Kas liks ir bus Susivieniji
mo organu, man tas neru
pi; čia tai delegatų daly
kas, jie privalo atsikrapš
tyti akis ir, turėdami pro
tų, apsvarstyti, kas žmoni
jai naudinga, kas gali tikrai 
jų reikalus aprūpinti. Ka
dangi “Draugas” taip ne
tinkamai ir be jokių priro
dymų nesenai užkabino 
‘ ‘ Katalikų ’ ’, pavadindamas 
jį veidmainišku laikraščiu, 
idant tuomi pasirodžius ge
riausiu, noriu keliais žo
džiais pažvelgti, ar ištikrų
jų “Draugas” žmonėms 
yra geriausis? Aš “Drau
gų” pavadinčiau kartu ge
ras ir negeras.

Jisai yra geras kunigams, 
nes aprūpina kuogeriausiąi 
jų reikalus. Pas ‘ ‘ Draugų ’ ’ 
kiekvienas kunigas yra 
‘ ‘ gerbiamiausias ’ ’, darbai 
jo “geriausi”, gyvenimas 
“dangiškas”. Tokie pagy
rimai tai yti medum ger
klę tepa. Kiekvienam ku
nigėliui smagu skaityti, 
svajoti ir tas dar gera, kad 
neverčia prie jokių pasitai
symų. Viskas, kas tik yra 
nepageidaujamo, uždengta, 
užkavota.

Tad iš vienos pusės tokia 
tendencija yra geriausia, 
nes glosto; bet iš kitos pu
sės aršiausia, nes netaiso. 
Bet turbut kunigai į tų pas
kutinį neatsižiuri, jiems by 
tik glosto.

Jaigu dabar atsigrįšime į 
žmones, tai pamatysime, kad 
“Draugas” čia yra netin
kamas: Tų gerai parodo 
viršminėta “Draugo” ten
dencija. Žmogui papras
tam maža gali rūpėti tas, 
kas kunigus tik apeina. 
Antra vertus kunigų tik 
gyrimai, kunigų teisinimai, 
slėpimai jų darbų — žmones 
tik erzina, nes kiekvienas 
žmogus mato gerų ir blogų, 
atskiria tų gerai, tad prie
šingas teisinimas, turi jį 
tik erzinti. Antgalo žmo
gus priverstas yra manyti, 
kad kunigai nori blogai elg- 
ties, savyje užlaikyti blogų, 
nes slepia, kavoja. Iš to 
viso išeina, kad sau nervų 
negadinti, reikia “Drau
gas” neskaityti.

toj srityj. Sumanyta bū
tent ‘visus pasmerktuosius 
mirtin asmenis pirmiau už- 
ehloroformuoti (užmigdy
ti),' o paskui juos, šau- 
dyti* ar. tai karti. Tuomi! 
šystemu norima pasmerk
tiems pašalinti baimė ir žu-

Chiuai,
dant kentėjimai...

■ v. .ojasi

■ KaJ-kunigai nori - užlai
kyti savyje negerų ir jo ne
prašalinti, parodo kad ir 
nesenai atsitikęs dalykas.

“Draugo” No. 14 tilpo 
straipsnelis “Vargonininkų 
reikale”, kur p. Žemkalnis 
nurodo reikalingumų, delei 
viešo labo, sutvarkinti gas- 
padines.

-Tam straipsneliui tilpus, 
tuoj, kaip girdėt, kilo trukš- 
mas, “D-go” kaikurie leidė
jai taip ant tų nekaltų var
gonininkų užsirūstino, kad 
net pasirengę yra juos iš 
svieto išvaryti. Reiškia 
tad, toksai straipsnelis 
“Draugui” netinka, nes yra 
gyvesnis, rūpinasi žmonijos 
gerove, nori šį-tų gero pa
daryti. Taigi “Draugas” 
turi būti užkimštas sausais, 
nenaudingais, apsilenkian
čiais su teisybe straipsne
liais; kaip-kad ir po teisy
bei yra. Jaigu taip, tai 
kam žmogui kišti savo nosį 
ten, kur jį už niekų laiko, 
nesirūpina jo gerove ii’ 
temdina tik gyvenimo da
lykų. Kad p. Žemkalnio 
straipsnelis tilpo “Drau
ge”, reikia tik užrašyti į 
stebuklų knygas ir daugiau 
nieko nuo “Draugo” ne
laukti. Ar ir iš to atžvilgio 
“Draugas” yra geriausias?!

Dar vienų dalykėlį pri
dursiu, kad ištikrųjų 
“Draugas” yra sausas, ne
suprantamas. Tos garbės 
užsitarnauja, kad ir kun. J. 
J. J akaičio straipsnelis 
“Daugiaus objektivišku- 
mo”. Kų ten žmogus gali 
pasinaudoti? Tuščias, ne
aiškus, užimantis beveik 
pusę “Draugo” plepėjimas 
bei pasigyrimas latiniškais 
žodžiais (premissų, konklu- 
zija, cui bono, critęriųm ve- 
ritatis ir tt'., ir tt.). No
rint tąjį straipsnį suprasti, 
reikia pirmiausia išmokti 
toji senai numirusi kalba, 
o vėliaus “Draugas” skai
tyti.

Ar tik nevertėtų kun. J. 
J. Jakaičiui pačiam reda
guoti “Draugas”, bet tik 
latinų kalboje?

Užteks tų kelių pažy
mėjimų apie “Draugų”, 
idant perdaug skaitytojų 
nevarginti. Kiekvienas tu
ri protų, gali tad spręsti, 
ko kas vertas ir kam nau
dingas.

Dabar pažvelgkime į 
“Katalikų”, kurį “Drau
gas” vadina veidmainišku, 
nekatalikišku. Ar ištikrų
jų jisai tuomi yra? Duosiu 
tik mažų palyginimų: pa
vadinti žmogų asilu leng
vas yra dalykas, bet priro
dyti, kad ištikrųjų jisai tuo
mi yra, nestengtų, manau, 
niekas. Lygiai elgiasi ir 
“Draugas”. Vadina “Ka
talikų” veidmainišku be jo
kių prirodymų, turbut taip 
sau, del “ideos”. Ar-gi 
tam katalikiškam laikraš
čiui išpuola kitų šmeišti?

Tiek laiko jau “Katali
kų” skaitydamas nieko ten 
prieš tikėjimų neradau, tad 
iškur “Draugui” tokia min
tis atėjo? Kito išaiškini
mo negalima rasti kaip tik, 
kad “Draugas” pavydi 
“Katalikui” tikrai rupin- 
ties žmonių gerove. “Kata
likas” rūpinasi visuomenės 
gerove, ty. ir kunigų gero
ve. Geras kunigas atneša 
gerų žmonijai naudų, bet 
blogas — neapsakomų blė- 
džių visiems pridirba. Del? 
to visų turi būti privalumas 
blogų kunįgų atitaisyti, pa
rodyti jam. tikrų kelių.

“Katalikas”, tų privalu
mų aiškiai matu,;dėlto rupi- 
naąi/ne tik žmonių blogus

nig^ų. Juk kunigas yra 
žmogus, tad gali - ir blogai 
daryti.

Kur teisybė? Tokiuo 
savo pasielgimu “Draugas” 
šiais laikais neužtrįs žmo
nėms akių. Kiekvienas 
turi protų, atskiria teisybę 
ir gerų, tad “Draugo” pa
sielgimų gali kiekvienas ge
trai nuspręsti.
- Abelna mintis išei
na, kad “Draugas” ei
na kunigų katalikų pa
kraipoje, jų reikalus gvil
dena, jų neaiškumus už
triną ir užtemdo žmonių 
akyse teisybę, nesirūpina 
tikra žmonių gerove ir ne
duoda žmonijai supranta
mo, aiškaus maisto.

“Ka-kas”-gi eina tikro
je žmonių katalikų pakrai
poje, jų reikalus gvildena, 
neapleidžia net moterėles, 
rodo tikrų teisybę ir taiso 
visuomenę.

Vertėti; tad žmonijai tik
rai protauti, neklausyti tuš
čių, be prirodymų šmeiži
mų, o pasiieškoti sau su
prantamų laikraštį, kad ne
leidus tuščiai brangų laikų, 
nesuprantamai ir be naudos 
žiūrėti į kasžin-kų.

“Draugo” ir “Kataliko” 
Skaitytojas.

MIEGALIUS TELEFONO 
KAMBARYJ.

Francijos senatoriai ištei- 
sybės turi but daug persi
dirbę. Nekurie jų, kaip ra
šo vienas francuzų laikraš
čių, turį daug kentėti mie- 
gustumu. Štai kas atsiti
ko su vienu tokiuo ‘-‘nusi
dirbusiu” senatoriumi. Po 
gana ilgai ir kankinančiai 
sesijai, vienas senatorių* 
kurio pavardės laikraštis 
nesako, turėjo vakarų pra
leisti su vienu savo draugu, 
taigi nuėjo į telefono kam
barį, kad savo draugui te
lefonu apie tai pranešus. 
Vos ne vos telefonas su
jungta. Bet kuomet drau
gas atėjęs per telefonų pa
klausė, kas kalba, negavo 
atsakymo, tatai uždarė te
lefonų ii* nuėjo prie savo 
užsiėmimų.

Pagaliau sesija bute pa
sibaigė, senatoriai išvaikš
čiojo namo, taippat ir kiti 
valdininkai išėjo, o jų vie
ton, kaipo paprastai, atėjo 
naktiniai sargai. Kuomet 
vienas sargų pusiaunakčiu 
apvaikščiojo karidorių, stai
ga su didžiausiuoju išgąsčiu 
išgirdo knarkimų. Tuo pri
sakyta sužibinti šviesas —• 
kas akimirkoj atlikta. Bū
rys sargų tad tuojau ėmė 
po visus kampus medžioti, 
tikėdamiesi nugriebti vagi
lių. Nes argi tai galimas 
daiktas, kad senatorių bute 
tokiuo laiku turėtų kas val- 
kioties. Sargai išsitraukė 
revolverius ir tupinėjo po 
visas kertes prisiklausyda
mi indomiam urzgimui. 
Viens jų garsiai suriko net, 
kad jei esųs ten koks va
gis, tai turįs tuoj aus neat
būtinai pasiduoti, nes kitaip 
jam grasianti mirtis. Te
čiau užuot pasidavimo bu
vo tik girdimas knar
kimas. Patyrus iš kur ta
sai knarkimas, nieko ne
laukiant išvertė telefono 
kambario duris, kurios bu
vo užrakintos ir tenai atra
do ant krcsės miegantį se
nukų, kuriame vienas tar
nų pdžino senatorių. Tai 
buvo tasai pat senatorius, 
kuris pavakarėj norėjo te
lefonu pranešti savo drau
gui, jogei pas jį praleisiųs ■Afc:.*-

-
- J

“Įj
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darbus papeikti,; bet ir ku- vakaru.
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SIMAS IŠEINA SAVU ‘KELIU IŠ KARČEMOS

Labai stipri kava, ar ar
bata taippat vodinga yra 
skilviui, o užvislabiau, kada

Neretai galima patėmyti 
tokius žmones, kurie visą 
laiką krapšto nosį pirštais; 
tą inprotį, sulyg draugiji
nes etikos, vertėtą visiškai

Tikraa 
Peter

tokie gėralai duodami vai 
kams.

PATARIMAI GERAM 
SVEIKATOS UŽLAIKY

MUI.

wine

BALTAZARO PUOTA.

Žmonės net mažai apsipa- 
žinę su senobine historija 
žino apie garsias Baltaza
ro ir Sardanapolio puotas, 
kurios dar ir nūdien patar
lėse ir prilyginimams var
tojama. Todėl priderėtą 
žinoti, kokie valgiai ir gė
rimai buvo ant stalą var
tojami pas Babilionijos ka
ralius.

Kaip išrodė Babilionija.
Paskutiniai archeologą 

atidengimai, dideli atkasi- 
nėjimai, atlikti Rytuose, 
atidengia mums papročią 
vaizdus iš senobinią laiką, 
pirm kokią poros tukstan- 
čią metą.

Plačiosios lygumos, drėki- šiol dar neišaiškinta: Mene, 
narnos Tigro ir Eufrato van
denimis, apklotos perkasą 
tinklais, su pylimą pagalba 
apsaugotos nuo potvinią, 
tuomet buvo apdirbamos 
kaip daržai ir buvo pagar
sėjusios nepaprastuoju savo 
derlingumu. Buvo augina
ma ypač miežiai ir kviečiai, 
daktilią palmos, alyvą ir 
riešutą medžiai; auginta 
milžiniškos kaimenės ra- 
guočią, ošką ir avią. Jei 
prie to pridėsime žuvą ir 
gyvulią gausybę, persitikrį- 
sime, kad karališkieji virė
jai turėjo apsunkinimus tik 
valgią parinkime. Ant iš
drožtą paveikslą matome 
regyklas medžioklią, aviną 
penėjimą, puotą vaizdus, 
kambarią vidurį su turtin
gais rakandais, brangią gin
klą ir puikią drapaną, kas 
reiškia, kad tuomlaikiniai 
žmonės mylėjo apstumą ir 
turėjo etiškus skonius. Po
roje su anais žygiavo didis
urtingumas.

Karališkas dvaras buvęs 
gašlus.

Karališkas dvaras toli 
nepasikakino vietiniais, sa
vo šalies, smaguriais; Babi- 
linio griūvėsią plytinėj bi
bliotekoj surasta sąskaitos, 

/iš kurią galima kuogeriau- 
siai susekti paskutinės Bal
tazaro puotos “menu”. Žu- 
vįs buvo gabenamos iš upės 
Volgos, taigi turėjusios but 
sterletės ir arškėtės; kasžin, 
gal tuomet jau užkandžiams 
buvo paduodama ikrai1? Są
skaitose yra paminėta apie 
didelius sidabrinius bliudus, 
tyčia užsakytus žuvims pas 
dvaro auksakalį. Be to bu
vo pritaisoma sosai (skysti
mai) vaivorykštės spalvo
mis (tuomet žinota tik ke
turios vaivorykštės spal
vos), kuriuos puotaunin- 
kams išnešiodavo jaunos ni- 
geraitės, apsirėdžiusios ru
bais, atsakančiais sosą spal
vai; joms draugavo virėjai, 
pasipuošę žolynais.

Iš mėsos kepsnią labiau
siai buvo branginama šla
pio nosis (triuba) iš Afri-

kos arba Azijos, Siberijos 
npsragią . raumenis, Uralą 
luokio kumpis, iš Indiją ir 
Arabijos poVai, pataisyti su 
šaknelėmis. Laike puotos 
grojus muzika ir šokusios 
vergės. ..... .

Girtuoklyste žydėjo.
Palmą vynas, pargabena

mas iš Egipto, gausiai tau
rėmis buvo geriamas ir pas
kui iš to kildavo baisios or
gijos.

Sykį, kuomet karalius lie
pė atnešti šventus indus, už
griebtus iš Jeruzolimos 
šventynės, ir inpilti į anuos 
vyną, nematoma ranka ug
ninėmis raidėmis pabriežė 
ant sienos slaptingus žo
džius, kurią, reikšmė ir lig-

Tekel, Fares.
Tą pačią naktį Baltaza

ras buvo nužudytas, medai 
paėmė sostinę ir Asirijos 
viešpatystė pavirto į griu
vėsius.

Žydai maitinosi kukliai.
Atvirkščiai į asirijonus, 

ją ingalėta žydą tauta 
maitinosi ypatingai iš auga
lą' pritaisomais valgiais. 
Kiaulienos pasibiaurėjimą 
jie pasisavino nuo egiptėną, 
o Mozė, kaip iš hygieniško 
atžvilgio, taipir del skirtu
mo išrinktosios liaudies 
nuo -stabmeldžią, uždraudė 
žydams dar kitokius val
gius. Avinėlią ir oškučią 
mėsa, taippat paukštiena 
buvo valgoma, iš kviečią ir 
miežią kepta prėski pyra
gaičiai; skaitlingos kaime
nės suteikdavo daug pieno; 
o iš daržovią žydai turėjo 

augalus, kaip žirnius, pu
pas, lyšius ii- tp.; apart to 
agurkus, svogūnus, česna
kus, kadugio šakneles, iš 
vaisią figas, melionus, ar
būzus, riešučius, mikdolus, 
granatus, vynuoges, šv. Jo
no duoną ir daktilius, iš 
šaknelią imbirą, cinamoną, 
hyzopą, cikoriją ir kt. Ge- 
nezerato ežere daug žuvą 
buvo sužuklaujama. Pas 
Saliamoną puotose (957 m. 
pirm Kr.) buvo stalan pa
duodama kepti povai.

Suvienytą Valstiją kon
grese atsiradus Bumetto 
biliui, kuriuomi reikalauja
ma visai uždaryti šios šalies 
sienas prieš ateivius analfa
betus (nemokančius nei 
skaityti, nei rašyti), tam bi
liui ėmė priešinties žymiau
si Amerikos vyrai ir politi
kai, profesoriai, pirkliai, fa
brikantai, įvairią išpažini
mą dvasiškiai ir kiti.

Tarp kitą savo rimtais 
straipsniais stoja ateivią 
apgynime buvęs ex-prezi- 
dento Roose velto sekreto-< 

rius, buvęs piridybdš &• pra
monės ministeris ir buvęs 
generalis postmeisteris, p. 
George B. Cortėlyop, kuris 
nūdien gyvenąs New Yor- 
ke ir gazo kompanijoje 
imąs pirmininko vietą.

Štai iš jo straipsnią 
lios ištraukos:

“Ateiviai šion šalin 
vyksta su tikruoju noru 
taikinties prie musą teisią 
ir įstatymą. Jie čionai at
keliauja su mintimi, kad tai 
yra laisvės šalis, ir tikrai 
toki yra, bet nekurie musą 
trokšta, idant toji laisvė bu
tą suteikiama už “licence” 
(už laisnį) — idant vieni iš 
jo galėti; naudoties, kad tuo 
tarpu kitiems griežtai atsa
koma toji privilegija.

“Ateiviai pas mumis at
keliauja iš daugelio įvairią 
šalią, atsigabendami su sa
vimi vyresnės civilizacijos 
idėas, ir tradicijas; ne visi 
antsy k sutinka su musą su
rėdymu, dvasia ir institu
cijomis, bet kaip nebūk yra 
tai elementas, kuris suteikia 
visokiai valdžios formai vie
ką ir pakelia tautą.

“Dirbdami sau, idant kai
po tauta galėtumėm pasiek
ti spėkos ir tobulybės pačią 
viršūnę, idant galėtumėm 
pastatyti galingą viešpatys
tę, reikalaujame neatbūtinai 
pagelbos tą sveiką, kūną 
ir dvasia ateivią, kurie ne į 
žaislus čionai atkeliauja, 
bet į sunkius darbus, savęs 
išsivystymui, o tuomi savo 
išsivystymu musą viešpa
tystę padaro galinga.

“Niekas negali užginti 
fakto, kad Amerika daug 
dėkinga ateiviams už savo 

mokslus...
“Delei tą priežasčią esu 

priešingas ateivijos susiau
rinimui, kadangi ateiviai 
mums atneša ne nuostolius, 
bet pelną.

Tokioj pačioj dvasioj ra
šo John Foster Carr, bu
vęs Emigracijos Lygos sek
retorius, draugijinis tyrinė
tojas ir žymus raštininkas. 
P-nas Carr kelis metus iš
gyvenęs tarp ateivią ir ty
rinėjęs ją būdą, pasielgi
mus ir šiai šaliai ją nau
dingumą.

Jis savo straipsniu labai 
aštriai pasistato priešai an- 
tiateivinį Dilią, įneštą kon
gresam

“Ateivijos reikalą komi
sija — jis rašo — pataria 
apribuoti įėjimą į Suvieny
tas Valstijas ateiviams, buk 
tai iš atžvilgio ekonominią, 
moralią ir draugišką prie
žasčią . Tai yra, mano nuo
mone, neteisingas dalyką 
perstatymas, nes tuos atei
viams užmetinėjimus gali
ma sumušti faktais, paim
tais tiesiog iš ateivią gyve
nimo. Statistika kadangi 
priparodo, kad ateiviai ma
žiau palankesni į kriminali- 

gimusius ir’ kelminis gent- 
kartėmis išauWius ameri
konus; ateivią vaikai regule- 
riau lanko mokyklas, negu 
taip vadinamą m“ ameriko
ną” vaikai.

“Kas linkuskurdo vieš
pataujančio* tarp ateivią, 
tai iš savo locndpatyrimo ga
liu patvirtinti', kad ateiviai 
nei penkta savo dalimi nesi
kreipia į viešasiąs labdary
bės, neieško pagalbos lab
daringose draugijose, taip 
kaip musą čiagimiai ameri
konai, Kenčia vargus ir 
reikalauja pašalpos tik tie 
ateiviai, kurie čionai išgy
veno jau kelis desėtkus me
tą ir iš musiškią prasimo- 
kino netaupumo ir... elge
tavimo.

“Musą ateivijos įstaty
mai reikalauja, idant atei
vis butą tvirtas, sveikas ir 
be mažiausio fiziško silpnu
mo, kad tuo tarpu musą 
amerikonai iš atžvilgio fi
zišką spėką ir sveikatos to
li pasilikę ateivią užpaka
lyj-

“Kiekvienas šią dieną 
ateivis taippat yra doras, 
darpštus; turi energiją ir 
sumanumą tokį, kokį turė
jo musą protėviai, pirmieji 
šion šalin ateiviai-

‘‘Ateivijos komisija tvir
tina, kad ateiviai sumažiną 
mokestį, delei ,ją kįlantis 
brangumas, kad daugumas 
ateivią — tai perlekianti 
pukščiai, kurie čionai il
gam neužsilaiką. Ir tuo
se tvirtinimuose maža tei
sybės.

“Nežiūrint rasės ir tau
tos, be jokios abejonės ga
liu apreikšti,- kad nėra skir
tumo tarp senobinės ir da
bartinės ateivijob;’ jėi toji 
pastaroji bene nebus dar 
augščiau stovinti už senobi
nę. Musą ateviai, išėmus 
žydus, tai vis išimtinai žem
dirbiai ir amatininkai, kurie 
savo darpštumu tobulina 
žemdirbystę, ir pramonę fa
brikuose. Jei ne ateiviai, 
tai kasžin ar musą dirva iš
maitintą visus gyventojus 
neateivius.

‘ ‘ Pagaliau šion šalin ne
atkeliauja ateiviai seni, lui- 
ši ir fiziškai silpni, bet iš
imtinai žmonės jauni, sveiki 
ir mylinti visokį darbą.

“Kad krizią. ir ekonomi
nią persilaužimą metu atei
viai skaitlingai grįždavo į 
savo gimtinius kraštus, tai 
delei to nenukentėjo nei mu
šą morališkumas, nei musą 
ekonominiai santykiai. Juo 
labiau jie tuo savo pasiel
gimu mums tik palengvino, 
nes iš musą išmaldą nerei
kalavo, neelgėtavo, bet pra
gyveno sau namie už 
savo sunkiai uždirbtus cen
tus, o santykiams pasigeri
nus, grįždavo pas mumis ir 
išnaujo imdavosi fiziško

darbo) fino kurio kiekvienas 
amerikonas užsisuka.

‘ ‘Ateivijos komisija rei
kalauja, idant kiekvienas 
šion šalin atkeliaujantis 
ateivis “mokėtą skaityti ir 
rašyti, bet podraug komi
sija pamiršta, kad mes čio
nai nereikalaujame klerki; 
ir mokytoją, bet tiktvirtą,| 
tinkančią fiziškam darbui, 
žmonią. O tokius žmones 
mums suteikia kitos valsty
bės. Darpštus, ramus, do
ras analfabetas daug yra 
vertesnis už tinginį, apga
viką ir nenuoramą, mokan
tį skaityti ir rašyti. Pa
galiau ateivį analfabetą dar 
galime čionai išmokinti 
skaityti ir rašyti, jei patįs 
daugiau rupintumės tuo da
lyku. Augštus mokslus Eu
ropoje baigęs ateivis, o ne
žinantis jokio užsiėmimo, 
mažiau mums naudingas, 
nei vidutinis savamokslis 
darbininkas.

TOkioj dvasioj p. Carr 
rašo savo visus straipsnius. 
Ar jis galės pertikrinti ne
kurtuos šovinistus kongres- 
manus — tai kitas klausi
mas, ką parodys trumpa 
ateitis.

Gydytoją patyrimai nuro
dydavo ir po šiai dienai 
tvirtinama, jog daugybė 
įvairu; žmogaus kūno ligę1 
paeina nuo nenormalio skil
vio (vidurią) stovio. Per
pildytas skilvis nustoja sa
vo stiprumo ir negali taip 
dirbti kaip turėtą, ty. netur 
užtektinai pajėgą sumalti 
visą tą maistą, kuriuo mes 
jį pripildom.

Kas maistą priima go
džiai ir greit rįja, tas jį ne
ganėtinai sukramto, nega
nėtinai suvilgo seilėmis, iš 
ko buna nenormalis jo asi- 
muliavimas.

Naudingiausiu žmogaus 
sveikatai gėralu yra tyras, 
sveikas vanduo; netur vie
nok būti perdaug šaltas, nes 
tąsyk gadina dantis; turi 
but taippat tyras, kad nesu
keltą nekurią ligą, kt. ma
liarijos (panaši drugiui) ir 
tifuso (karštligė).

Siaučiant užkrečiamoms 
ligoms, vartoti reik tiktai 
virintą, šiltą, ar pravėsus; 
vandenį, į kurį del geresnio 
skonio galima inpilti trupu
čiuką vaisvynio. Visokie 
dirbtiniai su soda vandenįs, 
kartais nėra gryni, o ypa
tingai vartojami šaltam sto- 
vyj kenkia viduriams.

Geroj priežiūroj reika
linga užlaikyti dantįs, kurie 
yra reikalingi maisto kram
tymui, o podraug ir jo gro- 
muliavimui. Maisto liku
čiai, užkliuvę tarpdantėse, 
yra priežastimi gedimo dan
tą emalijos, o toliaus ir vi
siško ją ištrupėjimo.

Kasdiena, po kiekvienam 
valgiui, o taippat atsikėlus 
išryto, arba einant gulti va
kare, naudinga yra išvalyti 
dantis skudurėliu, " arba 
minkštu dantiniu šepetuku' 
ir išplauti vasarodrungniu 
vandeniu. Po kiekvienam 
valymui dantą, šepetis rei
kalinga išplauti karštu van
deniu, kad jame neužsiliktą 
kokios nors bacilės, duodan
čios priežastį dantą 
mui.

Valgymas valgią labai 
šaltą ir karštą vienu žygiu, 
taipgi duoda blogas pasek
mes, nes nuo to suskįla dan- 
tą emalija (žievė) ir dantįs 
genda. .

Kiekvienas protingas ir 
rūpinantis apie burnos va
lomą ir saugojantis nuo 
dantą užšaldymo, privalo 
laiks iš laiko atsilankyti 
pas dentistą, kad pastarasis 
išvalytą juos ir atidžiai ap
žiūrėtą. Ant dantą visuo
met atsiranda apaugos-kal- 
kės, kurios su laiku darosi 
kenksmingos dantims ir 
dantą smegenims; taigi tą 
dalyką reikalinga praša
linti..

’Saugotis reik vartoti 
maištas neganėtinai iš valy
tais ; nešeski prie stalb nėnu- 
siprausęs pirma ranką; ne
valgyk suterštomis ranko
mis nenuplautą vaisią. Ne
švarume tankiai randasi 
įvairią ligą perai, mikrobą 
lizdai, kurie milijonais kar
ti; dauginasi ir, patekę žmo
gaus kunan, sukelia tankiai 
negeistinas, pavojingas li
gas.

Yra inpratimas pas mąs 
prasčiokus žmones spiau- 
dyti ant grindą. Iš vienos 
pusės yra tas pąprotįs labai 
netaktiškas, būtent, atėjus 
pas svetimus žmones, kurie 
į tokį asmenį žiuri šlykščiai, 
o iš kitos pusės spiaudalai 
nesveiką žmonią sudžiąstą 
ant grindą, su dulkėmis su
sijungę iškįla oran, kuriuo 
mes alsuojame, ir tokiuo bu- 
du, intraukdami plaučiuos- 
na, užsikrečiam labai pavo
jingomis ligomis.

praŠ&linti, nes tai ‘ labai 
šlykščiai išrodo. Vienok čia 
yra svarbesnės pasekmės, 
minėto inpročio, ir gana pa
vojingos. Suprasti reik, 
jog ir švariausios rankos ne- 
visuomet yra be nekurią 
nešvarumą, ypatingai pa
nagės, kuriose ne kartą ran
dasi užkrečiamos baeilės, o 
krapštant aštriais nagais 
nosį galima indrėksti ir už* 
nuodinti kraują.

Nekuomet ; nepiaustyk 
nagą trumpai, ar ilgai — 
geriau palikti truputį nuo 
gyvuonies; bloga yra kram
tyti dantimis nagus. Ne- 
reik laukti užaugančią na- 

laukiniems 
Nekuomet

gą, panašią 
draskunams.
neleisk užaugti nagams ir 
kad po jais prisikrėstą daug 
nešvarumo, kuriame gal 
vaisyties daugybė įvairią 
ligą bacilią.

Panages laikas iš laiko iš
valyti, ką lengvai galima 
atlikti su mažu peiluku, ar 
su nudrožtu iš medžio ši- 
puluku, ir da kartą prime
nant, kad nekrapštyti no
sies, nelupinėti žaizdą, ku
rios gangreit gal užsikrėst 
nuo nagą nešvarumo ir tt.

Kaipir prigimta ir neat
būtina pareiga kiekvieno ci
vilizuoto ir išmanančio žmo
gaus — tai viso kūno odos 
prižiūrėjimas. Oda juk tai 
yra kvėpavimo organas, ku
ris milijonais atvarą, arba 
skylučią išleidžia iš kūno 
vandenį-garą, kaip lygiai ir 
visokias kenksmingas kunui 
liekanas. Nešvari žmogaus 
oda to viso negal atlikti pa* 
sėkmingai,

Pabaigus darbą, ypatin
gai nešvarą, reikalinga visą 
kūną gerai numazgoti. Nau
dingiausi yra maudymai, 
vadinami: žieminiais vasarą, 
o vasariniais žiemą. Mau- 
dimasis visiškai šaltu van
deniu nekenksmingas tik 
gerai sveikiems ir drūtiems 
žmonėms.

= jei ne ji, tai, ir .mums 
nekliūtu bet.Mną netuščia. 

Jer ne. tai tuok

Maudanties reik žinoti, 
kad nękuomet nelysti van
denin labai sušilusiam, ar 
prakaituotam, arba tik ką 
po valgiui. Maudyklėj ne
sėdėti ant vietos, bet nuola
tos judėti. Išsimaudžius 
urnai ir gerai reik nusišluos
tyti visas kūnas ir užsivilk
ti drabužius neperstojant 
judėti.

Kas link mažą vaiką, tai 
juos reikalinga maudyti 
kasdien. Jaunas vaiko or
ganizmas reikalauja di
džiausio švarumo, idant ga
lėtą atsakančiai augti ir 
nepasiduoti visokeriopoms 
negalėms ir ligoms.
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DR. T. ZELL

< GYVULIŲ raom
(Tąsa).

Galima neužginčijamai sakyti, kad kvapieji, daik
tai yra dujėti priešingumai šviesos spinduliams. Kvąp- 
snies užuodimui, kaip Jegeras teisingai sako, reikia, 
kad jis judėti); todėl jis priklauso nuo vėjo. Štai ko
dėl mes uostydami šniaukiame, vadinas, padarome prie-, 
moninę oro judėjimą. Kokio nors kūno patyrimui su 
akies pagelba reikalinga yra šviesa, kuri uostant neturi 
vertės. * < -

Kitus labai svarbius skirtumus aš apšneku sky
riuje dvidešimts ketvirtame.

Man rodos lengviaus bus suprasti gyvulių užuodi- 
mo ypatybes įsivaidinus daltonybės ypatybes (nesu- 
gebumo dažus atskirti, taip likosi pavadinta nuo che
miko Daltono, turėjusio šitą silpnybę). Daltona, ap
skritai, mato neprasčiau už sveiką žmogų, tik jis dažų 
negali atskirti. Tą patį galima patirti ir pas nemuzi- 
kalinį žmogų; jis negali susekti skirtumo tarpe atskirų 
tonų, kuriuos muzikalinis žmogus išgirsta tuojaus, nors, 
apskritai, jis gali gerai girdėti. Jei dabar įsivaidinsime 
sau, kad reikia ant plano nusekti kokį raudoną bruožį, 
sakysime laivo kelią arba miesto gelžkelį ant .Berlyno 
plano, tai žmogui su normaliniu regėjimu tas yra menk
niekiu, daltonai gi šitas uždą vinis yra neišpildomu. Jei 
pas šunį — kas visai yra galimu — kiekvienam atski
ram išgarini atsako tam tikras suoprotis, tai aišku, kad 
tarp šimto pėdsakių jis atras ir'nuseks jam reikalingą, 
kuomet mums tas yra mįslių. Sulyginant su šunim 
pas mus užuostis netik yra menka, bet tiesiog be jaut- 
1-os daugeliui kvapsnių. Mokytas šuo, kuris aprašinėtų 
žmones savo šuniniu žvilgsniu, pasakytų apie juos taip: 
savo nosį jie turi akyse.

Ant pabaigos reikia pasakyti dar tas, kad uosty
mas ir uoslė — yra vienas ir tas pats. Uostymas pri
ima artimų daiktų kvapsnis, uoslė — tolimų. Skaity
mas ir žiūrėjimas nuo laivastiebio taipogi atsiskiria re- 
gračio didume, bet ir vienas ir kitas vyksta su akių 
pagelba.

—o___ Į1 •_ ~ o o 4h-i.fi3-.

AR MOKATE ANGLISZKA 
KALBA?

'Šiomis dienomis išėjo iš po spaudos labai nau
dinga knyga, antra? laida sii pataisymu: Vienatinis 
Savo Rųšies Lietuviškai-Angliškos Kalbbš Rankvedis 
bei žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Iš
tarimu; Lessons in Reading ir Kaip Tapti Jungtinių 
Amerikos Valstybių Piliečiu. Yra tai praktiškiau
sias Rankvedis del išmokimo sįerai skaityti ir ištarti 
angliškus žodžius,; Jisai yra parankiausias lietu
viams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, pas
kui angliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištari
mas. Toliaus seka Žodynėlis Lietuviškai-Ąngliškas su 
Fonetiškų Ištarimu. Čionais surinkta svarbiausi žo
džiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. Pa
galios talpinasi trumpos pasakaitės ir Lessons in Read
ing, delei geresnio išsilavinimo angliškoje kalboje; O 
prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiais. Kiek
vienas lietuvis atvykęs į šitą šalį privalo nors šiek-tiek 
susipažinti su elementariškomis tiesomis šito krašto 
ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taigi šitas suple- 
mentas prie knygos- yra labai naudingas delei kiekvie
no lietuvio, kuris norėtų pasilikti Jungtinių Amerikos 
Valstybių Piliečiu. Pusi. 240. ' , /

Kaina poperos apdarais $1.25 
Gražiais audimo apdarais $1.50

Šitas Rankvedis, drąsiai galima sakyti, kad yra 
parankiausias delei išsimokymo angliškos kalbos. Ka
dangi pirmos laidos buvo spaudinta penki tūkstančiai 
egzempliorių, ir į trumpą laiką išsipardavė. Taigi 
galima liudyti, kad Rankvedis Angliškos Kalbos gali 
atgabent lietuviams naudą. Nusipirkite- minėtą kny
gą, o kaip kiti, taip ir jus išmoksite anglišką kalbą. 
Tuomet nereikės vestis su savimi nė vertėjo į ofisą 
arba teisman, nes pats su pagelba knygds ir lavinimosi 
galėsite susikalbėti angliškai. s

Užsisakant “Rankvedį”, reikia drauge ir pini
gus siųsti per pąčto Money Orderį arba registruotame 
laiške ant išleistojo rankų, adresuojant—šitaip:

JONAS M. TANANEVIČIA,
3249-53 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

SKYRIUS XVI.
s. Svarbiausi nesusipratimai.
•„ Tinkamai apribojus kušlumo sinterį, kuris dažnai 

yra aiškinamas klaidingai, dabar imsimės aiškinti dar 
kitus nesusipratimus, turinčius didėlę svarbą mano 
priešininkų išvadams. ‘ >

Kuone visur galima sutikti klaidingas suoprotis; 
ką d gyvulys esąs protingu dėlto, jog jis be pašalinės 
pagelbės atranda’ sau kėlią namon. Tasai faktas pats 
yra visai teisingas, bet jis visai nėra proto ženklu. Jei 
tas butų taip, tai pirmbuvę žmonės, kurie ligšiol turi 
dar’ vietos pajautimą, turėtų būti išmintingesniais už 
mus, ką vargiai.kas panorėtų tvirtinti.

Visai teisingai sako Perti: '“Daugelis gyvulių turi 
ypatingą dovaną atrasti tolimus ir painius kelius, ku
riais jie bent kartą ėjo. Renger pasakoja, kad Parag
vajuje arkliai, sykį perėję šimto valandų kelią, už 
kelių mėnesių sugrįžta patys vieni tuomi patim keliu. 
Vienas buldogas, kurį išaugino d’ Obsonvilis Pondišere, 
ėjo sykį drauge su juo ir jo draugu Bengaloran trijų 
šimtų valandų kelio atstu. Kelias ėjo per upes ir kal
nus ir traukėsi kuone tris savaites. Bengalore jų šuo 
pasimetė ir sugryžo atgal Pondišeran į d’Obsonvilio 
draugo namus, su kuriuo tas drauge gyveno. Jei šita 
šunų ypatybė galima butų aiškinti neišpasakyta užuos
tiem jantra, tai nesuprantama, kaip katės, pas kurias 
uoslė tokia silpna, nuneštos maiše už daugelio mylių, su
randa kelią atgal. Dar in domesnė vienos želvės istori
ja, kuri buvo pagauta ties Iškylimo sala Tykiajame 
vandenyne ir kuriai ant kiauto buvo išdeginta raidės ir 
cifros. Britiškoje sąsiauroje ji buvo vėl paleista van
denin, kadangi rodės, jog ji tuojaus stipsianti. Bet už 
dviejų metų ją vėl pagavo ties Iškylimo sala. Visai 
nesuprantami taipgi yra atsitikimas su priklaususiu 
kapitonui Dandesui asilu, apie kurį Franklinas pasako
ja savo “Gyvulių gyvenime”. Nuo fregato “Ister”, 
kuris plaukė iš Gibraltaro į Maltą, tas asilas buvo išmes
tas į juras dviejuose šimtuose mylią atstu nuo Gibral
taro. Jis plaukte priplaukė sausumą ir per kalnuotas, 
upėmis išvagotas vietas surado tiesi) kelią Gibraltaran-”.

Pas pirmbuvius žmones šita ypatybė daug kartų 
buvo keleivių pastebėta. Profesorius Gross atrado ją 
pas čigonus.

Naujokijose musų žemiečiai ne kartą turi gerą pro
gą persitikrinti sulyg šito tvirtinimo teisingumo. Pats 
žymiausias paskutinio laiko dramblių medžiotojas Au
gustas Knochenhauer, išgyvenęs vienuoliką metų Rytų 
Afrikoje ir nušovęs septynias dešimtis dramblių, paste
bi juodveidžių vietomis atmintį. Augščiaus minėtasis

“KATALIKO” IŠLEISTOS KNYGOS 
ARBA KNYGOS SAVOS SPAUDOS

Gera proga del lietųvio-darbininko ,u užsidirbti sau 
pinigus liuosū laiku — pardavinėjant .musų - -loenos 
spaudos knygas. Kiekvienas žmogus?--.kuris prisius 
iškalno $10.00, aplaikys iš musų knygyno $20.00 ver
tės knygų. Taigi naudokitės iš geros progos. Čionais 
žeminus surašyti jų vardai: ■

. BANKVEDŽIAL

1. SVEIKATA ARBA TIESUS IB TRUMPAS KELIAS Į SVEIKATĄ.
Pamatinės- žinios iš Anatomijos, Fizijologijos ir - Hygijenos. Rank
vedis Pradinėms Mokykloms ir Plačiajai Liaudžiai Žinynas. Su
taisė Dr. A. L. Graičunas. šis pirmas lietuvių kalboje ..sveikatos ži
nynas parašytas pagal Europos < ir Amerikos garsių; daktarų ir 
profesorių. SVEIKATA — veikalas didis, turi 339 puslapius, su 
keliais šimtais aiškių paveikslų apie žmogaus kūno sudėjimų ir 
kitokių. Kaina drūtuose apdaruose ..................................... . ......... $2.00.

2. VIENATINIS SAVO RŲŠIES LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKOS KALBOS
RANKVEDIS BEI ŽODYNĖLIS LIETUVIŠKAI. AN GLIfiK A S su 
Fonetiškų Ištarimu ir Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių 
Piliečiu. Sutaisė S. P. Tananevičia. (Antra laida su pataisymu). 
Yra tai praktiškiausias Rankvedis lietuviškoje kalboje del išsimo
kymo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai, yra paran
kiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa žodžiai, paskui angliš
kas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas. Toliaus seka 
žodynėlis Lietuviškai-Ąngliškas su fonetiškų ištarimu. Cionais 
surinkta svarbiausi žodžiai, kokie tik naudojami kasdieninėje kal
boje. Prie galo telpa pamokimas tiems, kurie nori pasilikti 
“Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiais” i- “Lessons in 
Reading”, prie dabartinio apsunkinimo gavime pilietiškų poperų, 
atneš didelę naudų kiekvienam, norinčiam palikti piliečiu. Pusi.
240. Kaina ............................................................................į............ $1.25.
Drūtuose apdaruose .........................'................................. .................. $1.50.

3. PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS KALBOS RANKVEDĖLIS, Pasimoky-
mui Skaityti, Rašyti ir Kalbėti angliškai. Sutaisė S. P. Tanane
vičia šis pradinis Rankvedėlis parengtas naudai tų, kurie nori 
trumpu laiku pramokti angliškų kalbų, susikalbėti kasdieniniuose 
savo reikaluose. Pusi. 63. Kaina ................. .................................. 25c.

4. TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA del Lietuviškų Mo
kyklų šiaurinėje Amerikoje. Pagal Stuobrį ir kitus parengė S. P. 
Tananevičia. Pusi. 102. -Kaina ............ ............................ ............... 35c.

5. NAUJAUSIAS LIETUVIŲ LEMENTOBIUS arba Skaitymo ir Ra
šymo Pradžiamokslis Lietuvių Parapijų Mokykloms šiaurinėje Ame
rikoje. Pagal Damijonaitį ir kitus parengė S. P. Tananevičia. 
Pusi. 84. Kaina drūtuose audekliniuose apdaruose i... 25c.

6. RYMO-KATALIKIŠKAS DIDESNYSIS KATEKIZMAS dėl Lietu
viškų Mokslainių Amerikoje. Parašė kun. J. Deharbe.D. J. Ge
riausias, nes labai suprantamas, kad ir mažiems vaikams Katekiz
mas, parankiausias lietuvių pradinėms mokykloms. Pusi. . 199. 
Kaina drūtuose apdaruose -........ ............................ . 35c.

7. NAUJA CHRESTOMATIJA dėl Lietuviškų Mokslinių Amerikoje.
Dalis I. Parengė B. Brandukas. ši knyga yra geriausia skaitymui 
šiek tiek pramokusiems skaityti, nes joje telpa trumuos, gerai su
prantamos jaunam protui pasakaitės. Pusi. 155.-’ Kaina drūtuose 
apdaruose .............................................................................. ................ 35c.

8. NAUJA KNYGA dėl Lietuviškų Mokslainių Amerrkbjd. Dalis II.
Parengė P. Brandukas. Yra tai antra dalis tįhreętomatijos la
bai paranki mokimui jau pramokusių skaityti ir rašyti vaikų. 
Telpa joje apysakėlės ir eilės. Pusi. 212. Kaina drūtuose ap
daruose -.............................................................. . p. .p.,.......... 35c.

9. NAUJA SKAITYMUI KNYGA Lietuviškoms Mokslaįnėms Amerikoje.
Dalis HI. Su paveikslais. Tai yra trečia Chrestomatijos dalis, 
arba tolesnis lavinimasis jau mokantiems skaityti ĘvaBiams arba ir 
suaugusiems. Joje telpa daugiau moksliškų apsakymų ir eilių.

. Pusi. 138. Kaina drūtuose apdaruose ............................. ....................... 50c.

14. APSA'KYMeLIAI. Keturi puikus apsakymėliąį:. .1) ^Teismą?. ..jg): ........ 
^fėrišmiegotas Motiejienės miegas. 3) Iš senovės'Ėgypto padavimų.
4)’Ar atsimeni? Pusi. 75. Kaina ......................................................... 15c.

15. APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. Atsitikimas iš. amerikoniško gyvenimo.
H. Sienkievič. Išguldė. Lapšaus Vaikas. Antra' laida. - Labai juo- 
kingas aprašymas apie užsidėjimų vieno Amerikos miestelio. Pusi.
321 Kaina   ..................................... . ..;.. . CČ. .T., i.:...... 15c.

16. BROLIS IR SESUO. Apysaka. Parašė Vaikas. Labai užimanti
šių dienų atsitikimų apysaka, verta perskaityti kiekvienam lietu- 
viui-tėvynainiui. Pusi. 57. Kaina .............. ................. .. 15c.

17. CIECOBIUS DOMICIJONAS IR KASĖJAI KATAKUMBOSE. Isto-
■ riškas apsakymas Laikuose Krikščionių Persekiojimo. Pagal lenkų

kalbų P. B. Labai puikus aprašymas apie persekiojimų pirmutinių 
krikščionių Ryme, viešpataujant ciesoriui Domicijonui. Aprašyta, 
kaip pirmiejie katalikai, vengdami persekiojimų, susirinkdavo ant 
pamaldų į požeminius urvus, katakumbomis vadinamus, kurie ir 
šiandie dar tebrandasi Ryme. Pusi. 217. Kaina ............................. 35c.
Ta pati apdaryta ................ .............................................. ......................... 65c.

18. DANGUS. PAGAL K. Flammarion parašė P. Brandukas. Su pa
veikslėliais. Astronomija — mokslas, apie pasaulį. Parodo kokios 
yra planetos, kaip jos eina ir kokių įtekmę turi vieua ant kitos. 
Knyga yra moksliška didelės vertės. Pusi. 193. Kaina .................. 60c.
Ta pati apdaryta ..................... .. ............................................................... 75c.

19. GELŽKELIS. Pagal svetimus rašinius parašė K. Stiklelis. Čia 
labai aiškiai parodyta išradimas pirmutinio gelžkelio Anglijoje, ir 
kliūtis, kokias turėjo jo išradėjas. Pus. 21. -Kaina .............. 10c.

20. GRAŽI DOVANELĖ LIETUVOS ARTOJAMS. Eilės. K. Stikle
lis. Joje telpa kęliolika puikių tėvynainiškų eilių garsaus musų 
'poeto K. S. Pusi. 21. Kaina ................................................................  10c.

21. HUMORAS IR SATYRA Lietuviams Laisvo Laiko Praleidimui ir
Saldiems Juokams. Surinko Juokų Mylėtojas. Pusi. 158. Kaina 50c. 
Apdaryta ....................................................................................................... 75c.

22. GULIVERO KELIONĖS į nežinomas šalis. Vertė P. žemutis. Yra
tai labai puikus ir juokingas aprašymas apie atsitikimus keliau
jant po išsvajotas šalis. • Užimanti ir podraug pamokinanti knyga. 
Su paveikslėliais. Pusi. 98. Kaina ..................................................... 40c.
Apdaryta ........ ..........................................................'.................................. 65c.

23. GYVENIMO GABALĖLIAI. Joje telpa 13 įvairių puikių pasiskai
tymų ypatingai apie Lietuvos vargus ir visokias nelaimes. Skaity
tojas atras labai daug genijališkų minčių apie vargdienių padėjimų. 
Pusi. 50. Kana .............................................................'......... 15c.

24. KABALAS, arba Salamono Buklumai ir Planetos. Ateities prana
šavimai su pagelba stebuklingojo planetos ratelio ir kviečio grū
delio. Pusi. 26. Kaina tiktai ............ . .................................................. 15c.

25. KAIP ATSIRADO JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBĖS. Aiš
kiai parodo, kokios kolionijos buvo pirma ir kaip iš jų susitvėrė

. . šiandieninės Jungtines Valstybės. Pusi. 35. Kaina ............'..... 10c.

26. GRAUDUS VERKSMAI, arba pasibudinhnas prie apmislyjimo Kan
čios Viešpaties Jėzaus Kristaus.’ Pusi. 20. Kaina .................. 15c.

27. KATORGON. Atsitikimas Muravjovo laikuose Vilniuje. Parašė
, P B. Aprašo, kaip Muravjovas be jokios mielaširdystės kankino ir 

žudė nekaltus žmones arba varė juos Sibyriun. Pusi. 18. Kaina .. 10c.

28. KATORŽNINKAS. Labai daili apysakaitė Br. Vargšo iš šių dienų
atsitikimų Lietuvoje. Kaina ................................................................ 15c.

29. LIETUVAITĖ. Apysaka Juozapo Kvietkovskio. Guldė P. G.
Labai puiki apysaka iš gyvenimo Lietuvių Lietuvoje apie pusėje de
vyniolikto amž.iaus. Skaitydamas šią knygą ne tiktai ką smagiai 
praleisi laiką, bet dar įgysi sau naudą ir apsipažįsi su gyvenimo 
budu-musų senukų. Pusi. 296. Kaina ......................... ....................... 50c.
Su apdarais ........................... ............................................................. ......... 75c.

30. MALDOS ■ GALYBĖ. Istoriškas piešinys IV šimtmečio. Lietuvių 
kalbon išguldė P. B. Puiki apysaka iš gyvenimo pirmutiniij krikš
čionių Rymo viešpatybėje. Verta kiekvienam perskaityti. Pusi.
74. Kaina ................................................................................................... 25c.

31. MAGDALĖS M ABI J A. Labai puikus aprašymas. Pusk 75. Kaina 15c.

32. MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE. Juokingas aprašymas kelionės į Pary-
■ žiu ir atgal Mikalojaus ir Glapiros Ivanovų. Parašė N. A. Leikin.

Išguldė Magnus Parvalkiętis. Labai juokingai aprašyta prietikiai 
jaunos rusų poros, keliaujančios užsienyje, o nežinančios svetimų 
kalbų. Labai užimanti knyga. Pusi. 216. Kaina ......................... 50c.

..Ta pati apdaryta ........................... ........................................................... 75c.

33. MYLĖK SAVO ARTYMĄ. Pagal F. Hoffmonų parašė P. B. Pųi- 
■ kus aprašymas iš laikų Napoleonb. Labai-užimanti ir pamoki- 
 nanti apysaka, verta perskaitymo kiekvienam; Pusi. 131. Kaina 30c.

14. NAŠLAIČIAI arba paveikslas iš praeities.' Vertė Artojas. Yra
-tai užimanti apysaka ■ iš netolimos praeities. žingeidus ir pamo
kinantis aprašymas, vertas perskaitymo. Pusi. 265. Kaina ......... 35c.

15. PLĖŠIKŲ LINDYNĖ arba Nunešta Duktė. Išguldė S. P. T. Joje 
aprašoma apie vieną lietuvę mergaitę, kurių žmogžudžiai buvo pa-

■■ ■ vogę, o paskui išgelbėjo jos dėdė. Pusi. 38. Kaina.......... .. ............ 20c.

M. PONAS TVARDAUCKAS, Garsus Burtininkas, žingeidus, su įvairiais 
paveikslėliais, papasakojimas pagal surinktas liaudies legendas. 
Vertė B, Nevalgęs. Pusi. 110. Kaina ....................................  40c.
Ta pati apdaryta .............................      65c.

37. PAJAUTA Lizdeikos Duktė arba Lietuva XIV Metašimtyj, Isto
riškas Romanas. Sulietuvino Jonas Montvila. Pusi. 468. Kaina $1.00.

> Drutnose apdaruose ................................................................................... $1.25.

38. PRABACTVOS MICHALDOS, karalienės iš Sabbos. Iš naujo at
spausta. "Laida IV. šioje knygelėje aprašoma, kaip toji karalienė 
pranašavo apie permainas viešpatysčių, karus, pergales vieni kitų
ir tt. Pusi. 42. Kaina ............................................................................ 10c.

39. PŪŠČIOS DVASIA. Puikus apsakymas iš Amerikoniškų Miškų. 
Pagal D-rų Bird parašė A. L. Ančyc. Lietuviškai išguldė P. B. 
Puikus aprašymas apie amerikoniškus miškus, pirmutinius jų gy
ventojus baltveidžius ir jų kares su Indijonais. Labai užimantis 
ir pamokinanti apysaka, verta perskaityti kiekvienam. Pusi. 330.

- Kaina ........ "...................................................................... 50c.
v Ta pati apdaryta.........................   75c.

40. ŠIAPUS IR ANAPUS GRABO. Parašė J. Gerutis. Toji knyga
parašyta labai dailia kalba. Atsižymi ji tuomi, kad jų gali skaityti 
kaip dievotas, taip ir laisvamanis, kaip" mokslinčius, taip ir pras
čiokėlis, kaip turčius, taip ir pavargėlis — kiekvienas joje ras tikrų 
teisybę daduotų šv. Rašto ir giliai apmąstęs supras ar jis teisingu 

'ar blogu keliu skubinasi prie amžinojo grabo. Supratęs viską kiek
vienas skaitytojas ant valandėlės pažvelgs į savo būvį ir tuokart 
gal kitaip manys apie amžinastį. Viskas parodyta ant paveikslė
lių labai aiškiai. Pusi. 184. Kaina ... ............................................... 50c.
Ta pati apdaryta *.....................................   75c.

41. TRIS KELEIVIAI- Krikščionis, žydas ir Turkas. Pamokinanti
apysaka. T. Višniauekas. Vertė "P. B. Antra laida. Morališ
kas apsakymas. Pusi. 92. Kaina ........................................  25c.
Ta pati apdaryta ....................................................................................... 45c.

42. UŽKEIKTA MERGELĖ su barzda ir Barzdaskutis. Labai užiman-
tis ir juokingas apsakymas. Pusi. 27. Kaina ..................................... 10c.

43. UŽKEIKTO URVAS. Apysaka iš lietuvių gyvenimo. Pagal len
kiškų nupiešė P. B. Labai užimanti ir pamokinanti apysaka. Pra
dėjęs jų skaityti negalėsi atsitraukti, kol nepabaigsi. Tai-gi vi- 
uiems vertėtų ją perskaityti. Pusi. 288. Kaina ................................. 50c.

44. VĖJINIS MALŪNAS. Pagal lenkišką parašė P. B Apysaka apie
žydą, kuris nupirko malūną dėl “gešefto”, bet vėtra malnną su
laužė. Pataria tat jisai savo vaikams, kad žydas negali turėti jo
kios savasties, bet tik grynus pinigus. Labai juokingas aprašymas. 
Pusi. 64. Kaina .. ................. ■............   35c.

45. ŽVAIGŽDĖ. — Pusi. 17. Kaina....................................................  10c.

TEATRALIŠKOS KNYGOS.
46. BETLEJAUS STONELĖ, arba Kristaus Užgimimas. Drama tri-
• juose aktuose. Parašė K. Puiki knygelė dėl perstatymų apie Ka

lėdas. Pusi. 31. Kaina ... ............................................................. 15c.

47. IŠGAMA. Drama 2-se aktuose. Parašė J. S. Laida II pertaisy
ta. Labai tinkama knygelė teatrų lošimams. Pusi. 24. Kaina .. 10c.

48. KNARKIA PALIEPUS. Komedija 1-me akte. Sulyg lenkiško su
taisė Gineitis. Labai juokinga komedija dėl trumpų perstatymų. 
Pusi. 26. Kaina .................................     10c.

ZIABKO”" "
Agentai.

LEWISTON, ME. '
Kazys Vilaniškis, Box 36.

CICERO, ILL.
A. K. Bočkūs, 1318 So. 49 Ct,
F. A. Golubickis, 1412 — 49 th AV( 
M.,Szarka, 1410 — 49th Ct(

CHICAGO, ILL. r
Jonas Budreckis, 4535 Hermitage Av\ 
P. Monkus, 2345 W. 20 Sft
A. Gembutas, 3036 Union St<
Kaz. Jamontas, 3952 W. Lake St< 
Jonas A. Rimkus, 708 W. 17th Stį 
M. Andruškeviče, 1521 N. Ashland Ari 
P. Laikar, 710 W. 14 Placei
V Stulpinas., 921 — 33rd PI,
K. Steponaitis, 2341 Dlinois C%*
Dom. Venckus, 3222 Auburn Avi
Jos. Kulis, 3255 S. Halsted Stj 
Jos. Braknis, 3019 Parnell AV»

“Aušros” Draugijos Skaitykla % 
3149 So. Halsted St.

GRAND RAPIDS, MICH.
V. Staseviče, 1351 Hamilton St.
Jonas Brazaitis, 581 Eroadway St.

TORONTO, CANADA,
P. A. Capas. 246 Bellwood Ave;

BROCKTON, MASS.

R. P. Meškinis, 35 Arthur St.-
John Ramanauekas, 135 Jamer St;

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

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

CLEVELAND, OHIO.
P. Szukis, 211P St. Clair Av;

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkeviče, 877 Cambridge St;

RUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine Stj

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

WORCHESTER, MASS. ’
M. Paltanaviče, • 15 Millbury SL

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

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

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

FOREST CITY, PA.
J. Džikas. P. O. Box 4-53

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

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

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

DU BOIS, PA. "7
V. J. Kizelis, 401 Bo. Ari

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

WORCESTER, MASS. "
J. Vicraitis, 107 8; Harding St; 

' 1£. Paltanaviče, 15 Millbury St;
BOOHBSTEB. N. Y. ‘

A. Kasparas, 19 Stoke SW
Joe. Rickie, 781 Cliford Ari

ROOKFORD, TT.T.
Chas. Miklas, 1408 So. Main Stf

KENO8HA, WI8.
M. K. Petrauckae, 519 Hanson St; 
Jonas Bagdonas, 106 Maple St;

NEW HAVEN, CONN.
Kas. Makarevicze, 255 Wallaee Sis

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

WaUAJSB-SAttBS, FA.
Kas. Kučinskas, 141 Park Ave.
A. šeškeviče, 501 New Grant St.
W. Adominas, 34 Logan St;
J. Kučinskas, 238 Slocum Ari

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

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

M. K. Vilkevičia, 
Jos Kulis, 

Keliaujantis Agentas.
KELIAUJANTIS AGENTtS NAUJO* 
JT ANGLIJOJE IB APIELINKĖJEl 

SO. BOSTON. MASS.
Paul P. Mikaliauckas, 243 W. 4t: 8t

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS.
LAWRENCE, MASS.

A. F. Sviria, 31 Union St;
A. Ramanoski, 99% Oak St."

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

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

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

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

BROCKTON, MASS.
Ch. Tamuleviče, Box 108 Montelo Sts.
B. P. Miszkinls Co., 25 Arthu St.
John J. Roman, 135 Ames St.

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

SO. BOSTON, MASS.
K. Gendrolis, 224 Arheros St.

raštininkas Oberlender, sykį buvęs medžioklinėje kelio
nėje drauge su Knochenhaueru, rašo apie tai savo kny
goje: “Medžiojimas Ryti) Afrikoje:”

“Man dar vis ligšiol yra nesuprantama, kaip vie
tiniai juodveidžiai galėjo surasti per dykumą tiesą 
kelią stovyklon.

“Rytą Afrikoje, kur saulė vidudieny stovi beveik 
zenite, pasakyti danginęs vietas pagal šitą ženklą nėra 
taip lengva, kaip pas mus.

10. ŠVENTA ISTORIJA. Senojo ir Naujojo Įstatymo. Parašė Vys
kupas* Motiejus Valančauskas. Trečias su patąisymu išdavimas. 
Su daugel paveikslėlių. Yra tai aiškiai ir kiekvienam supranta
mai aprašyta visa istorija nuo sutvėrimo pasaulio ligi pradžiai krikš
čionybės. Pusi. 180. Kaina drūtuose apdaruose ...............  40c.

BELETRISTIKA.
11. AMALUNGA ABBA TYBO DUKTĖ. Labai graži apysaka apie

baltveidžius ir indijonus, kurie Amerikoje mušėsi už savo tėvynę. 
Pusk 9L Kaina ................................................................ ,.)........... 25c.
Ta pati su audeklo apdarais ........................    50c.

12. ANTRAS KRIKŠTAS. Šių laikų apysaka. Parašė Br. Vargšas,.
Labai žingeidi apysaka apie padėjimą šių dienų Rusijoje ir -buvusią 
revoliuciją. Pusi. 83. Kaina .............................................   25c-
Ta pati apdaryta .'...T.......................  &Oc-

(Toliaus bus).

. .. . ......

U. APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai norintiems suprasti teisybę. P. B. 
šioje knygelėje aprašo kokį pavojų atgabena žmogui, rūkymas >r .- 
alkoholiiki gėrymai. Pusk 23. Kaina .............. .................. 10c-

49. NIEKO BE PRIEŽASTIES. Komedija Viename Akte. Lietuviš-
kpn kalbon vertė Magnus Parvalkiętis. Yra labai smagi atlošimui, 
nes įeina tik trįs asmenįs. Pusi. 34. Kaina .............................  15c.

50. JONO ŠIRDIS. Drama 5-se veikmėse. Pusi. 66. Kaina......................25c.

51. LAIllĖ POEMA. Parašė M. Vaitkus. Pusi. 166. Kaina.............. 35c.

52. IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI arba Atėjimas ir Gyvenimas ant 
Žemės Jėzaus Kristaus. Teatrinis vaidinimas su gaidomis. Su
dėstė V. Juozacs K...S. šis vaidinimas Išganymo Apsireiškimai, 
turi savyj dešimtį skyrių su 32 atidengimais, ty. pradedant nuo

•’ ’ Zakarijo, Šv. Jono tėvo,: lig Jėzaus* Kristaus į dangų užžengimo.
; Pusi. 105. " Kaina ....................................     75c.

Drūtuose apdaruose ...........     $1.00.
Rašydami pas mus visados adresuokite šitaip:

J. M. TANANEVIČIA,
3249 53 SO. MORGAN ST^ QHICAGO, ILL.

NORWOOD, MASS. _
J. Pakarklis, 29 Dean St.

OHICAGOJE, ILL.
M. 3. Tananeviče 670 W. 18 St; 
P. M. Kaitis. 1607 N. Ashland Av; 
John Dabulskis, 262 So. Morgan St; 
Jonas Visockis, 8132 Vincennes Rt. 
Antanas Visbar-., 3019 Parnell Av.- 
Vinc. Linka, 1834 Blair Ave.

UETUVYS NOTARAS.
Išdirba visokius Rejentališkus do

kumentus, paveųzdan: DovierhastisJ 
Testamentus; Bill of Sales; Kontrak
tus; Notas; Affidavitus ir visokius ki* 
tus raštus, koki tik Rejento arba “No
tary Public” skyriuje daromi. Su
teikia patarimus reikaluose dalių Lie
tuvoje ir kituose dalykuose. '

Kreipkitės į
TANANEVICZ SAVINGS BANK. 

8249-53 So. Morgan St, Obieag*
...

■ i '-.v ■ j?

8



SLOGA | Gripas)
Kontraktorius.artamentas

YORl

PAI N-EXPELLER

$1500.00

užsidėti

na
25 ir 50 centų aptiekose ir pas

F. AD. RICHTER & CO

4012 Bruchas Special

33rd Telephone Canal 1147

Telefonas Canal 3263

Daktaras S. Wissig CHICAGO. ILL3248 S. Morgan St
$600.00.

12 lotų parsiduoda labai pigiai Gary, Ind, nuo **************************
Russian-American

Jonas Budrikas
Savininkas

5252-54 So. Morgan St Chicago. Ill

GABI
INDIANA

Tel. Lawndale 367CKaina
Išsiunčiame drabužius ir j kitus miestus

W. POLCYN
MISOM CODTRŠCTOR

FEANCŠSZKUS JONAITIS

$3.300.00.Ant 2 įtaisyta. Telephone W. Pullman 1739

FRANK JONAITIS nausiaiKaina

2613 W. 20th St.
Telefonas 1813 Chicago, Illinois.

33rd PLACE.

URA VISI PASTelephone Yards 3547

NAUJOS MADOS SIUTAI
kontraktieriusAnt lubų mūrinis

DEL SUAUGUSIU IR JAUNU VYRU35th STREET.

Chicago, III.
$5.125.00.Ant

Kalėdų dovanai kuri turi vertę per visą metą
Aprūpinki! savo namą'su

Elektros Šviesa

terio bilos

$1.500.00.
$5.000.00.

lubų 
lubų

$2.100.00.
$2.300.00.

$3.000.00.
$7.000.00.
$2.700.00.

$1.800.00.
$2.500.00.
$4.500X10.

$3.300.00.
$4.600.00.

$2.500.00.
$5.600.00.
$4.900.00.

$15.000.00.
$2.100.00.
$2.600.00.

$11.000.00.

$44)00.00.
$3.000.00.
$3.000.00.
$1.000.00.

Ant
Ant
Ant
Ant

Ant
Ant 
Ant

Ant
Ant

Ant
Ant
Ant
Ant

ARU ir karštu va
ndeniu šildymo 

prietaisų įvedimas 
ir pataisymas.

Ant
Ant
Ant

Brattas 
alus 
skani a- 
rielkair 
kvepen 
ti eiga

74-80 Washington St., NEW YORK

Ant
Lotas 25x125.
•Mu. 2 1-lbn mūrinis namas, 4 randos, 2 metų senas.

1109 Madison St., Gary, Ind

$300.00 — $700.00.

$4.000.00.
$3.500.00.
$4.500.00. 

viskas puikiausiai 
ir dčkavos mums. 
............ .. $8.000.00.

$2.000.00. 
$1.600.00. 
$1.300.00.

3 randos. 
$4.500.00, 

Ant 2 lubų mūrinis namas, labai puikus, naujas. Kaina $4.300.00.

4559 S. Hermitage Ave. 
Chicago, Illinois.

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 HI kliasa $35.00 
$48.00 H kliasa $50.00

• $65.00 I kliasa $75.00
Del smulkesnuių žinių kreipkitės 

prie musų agentų., arba- prie pačių 
perstatytoji;.

lubų medinis namas su storu ir tvartu. Kaina

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

Farma parsiduoda Wis. valstijoj, tiktai už

Turiu didelę ealę del 
mitingų, veselijų ir tt.

3253 Illinois Ct., kerte 33 g.

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

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

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 Sale diktas, ant trumpo laiko.

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

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

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

PARNELL AVENUE. J 1
2 lubų medinis namas, 19 ruimų, rendos $25.00 ant mėnesio.

.........................................................................................  $2.057.50.
2 lubų muro ir medžio namas, 4 randos, gerame padėjime. $2.900.00.
1 lubų mūrinis namas su skiepu, puikus. Kaina...........$2.700.00.

$14-85, $18 
ir $20

FARREL STREET.
vienų lubų mūrinis namas, viena randa, naujas, tiktai $2.800.00.

Kaina ................................................................  $500.00.
Kaina $4.006.00.

REJENTALIŠKAS DEPARTAMENTAS.
Mes padarome visokius REJENTALIšKUS dokumentus paveizdan: 

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

Pasiųsti Postalcardę, ateiti arba telefonuoti pas: 
THE COSMOPOLITAN Electric- ■Coč pakaks.
Adresas: ' ’•

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

THE COSMOPOLITAN ELECTR1CCO. sutei
kia šviesą tūkstančiams namų ir tuksįąų^ių^ arklių 
pajiegos 'fabrikams' perdėm visų pietvakarinę dalį 
Chicagos.

, Jus galit turėti jūsų namų, arba šapų pritaisy
tų su šviesa arba pajiega arba abiem,-® spagai jūsų 
--’M~ -----------v - . i- iįjetę^prie mi-

,aiV‘»:eq •» ' •

ST. ANUČAUSKIS, 
Karpenderis

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 fltl 
galite pirkti po....................... UU

$3.000.00. 
$2.100.00. 

medinis nuo užpakalio. 
. ...................... $3.000.00. 

........................... $4.000.00. 
šalia. Kaina $8.000.0Q. 
viskas puikiai’ įtasyta. 
.<.........  $2.500.00,

$2.300.00. 
$4.500.00.

34th STREET.
Ant 2 lubų mūrinis-namas, randos $35.00 ant mėnesio. Kaina $4.000.00.
Medinis namas su 9 ruimais, prie ulytėlės, tiktai ............... $3.000.00.
Mūrinis namas, 11 -ruimų, viskas parėdke ..................  $3.500.00.

namas,$35.00 randos ant mėnesio .... $.500.00,

Ant
Kaina ...

. :31sV PLACE..
Ant Uubų mūrinis namas su skiepu, puikus. Kaina ........... $2.100.00.
ACt 3 lubų mūrinis namas, labai puikūs,’3 randos. Kaina $5.800.00.
Ant 2 lubų mūrinis namas,-randus 40.00 ant mėnesiu. Kaina $4.000.00.

148 East 107 Street, 
Roseland, UI.

EMERALD AVENUE.
2 lubų medinis namas, 4 randos. Kaina .............
2 lubų medinis namas su Storu, 19 ruimų. Kaina
2 lubų medinis namas su storu. Kaina .................
vienų lubų medinis namas, viena randa. Kaina .

V. ADOMAVIČIA, 
LIETUVIŠKAS GRABORIUS.

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

Budavojų visokius namus, munnius 
ir medinius, atlieku darbą greitai, 
stipriai, gražiai ir pigiai. Kreipkitės 
pas savąjį po numerių

25th STREET. .:/ >;J
2 lubų medinis namas, 9 ruimai, tik ant trumpo laiko. $1.200.00.
2 lubų mūrinis namas, labai pukus, 4 randos. Kairia" .. $3.500.00.
1 lubų mūrinis namas su skiepu, puikus. Kaina .... $2.300.00.Mes perkame ir parduodame namus, lotus ir farmas. Mes turime 

daugybę gerų ir nebrangių namų ir lotų pardavimui ant Bridgeporto, 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 Banką, o mes suteiksime visas 
reikalingas informacijas delei pirkimo namo, loto arbo farmos.

Musų Banke taipgi randasi skyrius:

Telephone Ywds S719» 
Ura visi pas

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

- WALLACE STREET.
lubų mūrinis namas, labai puikioj vietoj.

2 randos, tiktai ............................. ..

LOW AVENUE.
Medinis namas su basęmentu, viskas tvarkoje. Kaina 
4 madiniai namai po 2 randas kiekvienasr_po.. 
Ant 2 lubų mūrinis namas, 4 randos, puikus. Kaina-,.

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

•a. Ant 2
Muro namas,
2 mediniai namai ir 2 lotai, tiktai ...............................
Ant 4 lubų muro namas ir šalę diktas lotas ir 

įtaisyta, kas šitą namą nupirks, užčedis didelius pinigus 
Kaina tiktai ............... ....................................................... ..............

Ant
Ant _ , „ _ .
Mūrinis namas r.u G ruimais, su skiepu, tiktai už

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

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

’AIN-EIPELIEĘB«$us.atotr. į 
alcohol* 

r.A4BICHTER&Co. 
. ilSP«rtSŪ -

2 lubų 
Ant 3 
Ant 3 
Ant 2 
Ant 2 

nėšio $46.00, 
Ant 2 

Kaina .........

Pasekmingiausiai gydo visokias vyrio
kas, moteriškas ir vaikų ligas* 

VALANDOS:
Nuo S iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po 

rietu ir nuo 8:30 iki 7:30 vakar*, Ne
kėliomis nuo 8 iki 10 ryte.

DR. '’3SEFH L. ABT, 
1889 So. ( *3ad St, Chicago, DL 

TeLaAone Canal 37

medinis 
mūrinis

DR. O. C. HEINE 
DENTISTAS

MOSPRATT STREET.
2 lubų medinis namas, arti naujas. Kainą.l.J./.... $3.600.00.
2 lubų mūrinis namas su štoru ir staine. .Kaina .... $4.800.00.
2 lubų muro ir medžio namas, 6 raudos. Kaina’..........$5.200.00.

Puikiausia vieta užeigos del lietuvių, ir 
kūne atvažiuoja iŠ kitų miestų suteikiu 
teisingiausias rodąs ir patarimus kono- 
geriausiai norintiems pirkti propertes, 
kaip tai: lotus arba namus, prašom pir- 
iria pasirodavit su manim, nes esmu se
niausias gyventojas iš lietuvių ir locni- 
ninkas sovo namo ' ‘

t, Gyvenimo adresas: 826 
TELEPHONE DROVER 2250.

pagal nurodymą apvyniojime 
apie buteliuką.

Taipgi naudingas ant Reuma
tizmo, Neuralgijos ir šalčio.

Saugokitės pamegzdžiojimų ir 
žiūrėkit kad luobinė popiera iš- 
rodytų kaip čia parodyta ir galai 
užpečėtyti mąs pečėtim su An- 
cheru. Kitaip, gaunat netikras, 
nuduotas.

namas, 4 randos. Kaina ...................
namas, viskas gerai įtaisyta. Kaina

J. ZARAMSK1 a 
1096 Wash-ton st. Gary Ind

Užlaikau šaltą alų, skang 
degtinę, ir suteikiu vlsokg 
rodą kožnatn naujai pri-

”■ Buvusiam in Gary,

Užlaikau šaltą skanų alų, kvepenčius 
Havanos cigarus, seną skanų degtiną, net 
ir iš seno-krajaus-. Turiu puikią svetai
nę del balių, del visokių mitingų ir susi
ejimų. -•.........

h Nelaukit kol pirmas apsireiš- 
1 kimas šitos pavojingos ligos in- 
į; siskverbs, kaipo skaudėjimas 
į galvoje, kojose, atvedina karšt} 
Į gėlimo ir pailsimo kojose ir tt. 
^tuojaus vartokit D-ro Richter’s

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.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

MORGAN STREET. >5 r. >
7 ruimų mūrinis namas su piukiu įtaisymu. Kaina* . M '........ $2.500.00.
9 ruimų mūrinis iš pryšakio ir ant 2 lubų medinis' pamas nuo užpa

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

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

Šitas 7 ruimų mūrinis namas su akmenio fundamentu, maudyne ir 
gazu, viskas kuopuikiausiai įtaisytas, kainavo $4.800.00, tiktai ant trumpo 
laiko už $3.000.00. Randasi ant Oakley Bulevardo. Kas nori įgyti puiku 
ir už pusę kainos, naują namą, tegul pasiskubina.

Su visokiais reikalais kreipkitės į t

Jono M. Tananeviczio Banką 
3249-53 S. Morgan Street 991090, ILL.

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

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

................    $4.000.00. 
medinis namas. šito namo kaina .................  $5.500.00.

lubų mūrinis namas, 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, štoras ir 3 pagyvenimai, randos ant mė-
gatvė asphalt. Viskas apmokėta ................ v........... $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 ........................... S.......................................................... $3.000.00.

Ant 2 lubų mūrinis namas, naujas, arti bažnyčios. šiame mėne
syje tiktai ........................................................................    $3.500.00.

Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai 

939-33rd PI,

General 'Contract Agent 1 ■ ■
Genėtai^ Offices, (Peoples Gas Bldg)

> - . - -122 So. Michigan/. Blvd.; \
( Randolph 3341 a

. ' .// ?hooes: į Autom. 64612
Katalikas naudoja Cosinopolitan Elektriką ' del 

šviesos ir pajiėgos/. J

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,

China ........................................ i.-..:;...’............................ ’.......................

JUOZAPA RIDIKĄ, 
gpm Illinois ct, kert* 3341cs gatvša

JUS rasite daugiau 
įvairių madų čia 

negu kitoj krautuvėj.
Mes speciališkumą 

turime kad mus dra
bužiuose butų geriau
sia materija, taigi 
Jums lengvai yra iš
sirinkti kokis tik siu
tas Jums patinka.

Atkreipiame Jus a- 
tydą į musų siutus, 
kuriuos turime ant 
pardavimo šią savai
tę, dėl suaugusių ir 
jauną vyrų

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

Kaina .......................................  $5.500.00.
Ant vienų lubų, su basementu, medinis, viskas puikiai įtaisytai.

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

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

Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. 
Apsaugoja namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj -ir 
Gary, Ind. už labai žemas kainas, taipogi parsiduoda 
farmas labai pigei. Kolektuoju bilas visokios nota
res, taipogi prisiunčia kamarninkus del išmieravimo 
lotų ir farmų. Imu visokias provas eivilnas ir kri- 
minališkas ir priduoda goriausiems advokatams. Rei
kalauja agentų Chicagoj. Mokantiems vyrams 
raštą geras uždarbis.

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

3-lth St.

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

vfų, 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.

HALSTED STREET.
Ant 1 lubų medinis namas, štoras ir ruimai.
2 kampiniai lotai. - Kaina ....................................
Ant.. 1 lubų mumis namas iš pryšakio ir 

Kaina ...................................................................................
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- . c.......................... ;...................................................

Ant venų lubų medinis namas, 5 ruimai. Kaina
Ant ’ 2 "

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

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

FISK STREET.
lubų mūrinis namas, štoras iš pryšakio, viskas puikiai įtaisy- 

.   $3.200.00. 
abu tuojaus turi' būti parduoti.

' ’ $4.500.00.
$3.200.00.

Kaina $9.000.00.

Ant 2.1
Syt»'. ’ ‘ Kaina,

2 .mediniai- .narnai poį. 2 randas, 
Bįiina .;7.

1 /Ant 2 lubų mūrinis ir medinis namas,:4 raudosi Kaina 
Ant 3 lubų mūrinis namas, 2 metų senas, 6 randos.

Iš SENO ’KBAJAUS.
Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų ir mo

terų, kad ir užsisenėjusias. Jei kiti jus neišgydė nueikit pas 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 8 iki 8:30 vakare. Ne- 

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

Slate Street
Tel .Oakland 1441

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

$100.000.00 
sudėta Illinois Valstybes kasoje.

Visoki apsaugojimo gyvasties paliudijiiriai išduodami 
COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG. 

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

Church nrK K chh..
rOdl

Mamertai Bella a Specialty.
i Moflhaae M VMurtry

Telephone Yards 2750 .
u Memos kxiasos saliunas 

J " ti. Hapavicze, *
Linksminkis brolau pas mane atėjęs, nes 

aš užlaikau., šaH4 alų, geriausią vyną ir ru- 
degtinį:, o ' Cigarai, tai net iš put 

Turkijos, o prie to turiu didelę Hallę delei 
Mitingu, Veseliitp -in kitokių susirinkimų. 
Taipgi užUriKali/ šokių ' mokslainę. 
Kuris pas nftče''atsilankys, tai bus širdin-: 
gai priimtas ir šiU-aririntas. Lieku su godone,

T. RADAVICZE,
036 — 33rd Street, Chicago, DĮinoia

HENES COURT.
Muro .namas, del vienos šeimynos, naujas. Kaina ............... $1.500.00.
Ant 2 lubų mūrinis namas,.,.-naujas, fur būt tuojaus parduotas.

Kaina '............ .......................... ........................................................... 1............ $4.600.00.

Užlaiko krautuvę vyriškų aprėdalų, skrybėlių, čeverykų ir 
batų, dėl moterų, vyrų ir vaikų, taipg ir vyriškų Siutų. Taba
ką ir cigaretus išsiunčiame visose dalyse Amęrikp$. jn. 

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

paprasti didumai dėl 
diktų, plonų ir extra. 
Kiti puikus siutai

$10 iki $25

K. J. FILLIPOVICH
General Agentas

Lietuviška Registruota 
AKUŠERE 

ELEON. S. SUTKUVIENE

£ Kamp. 31mos ir Halsted gatvių *
* Ofisas viršuj Aptiekos •*
* 15 metų vienoje apygardoje. * 
**************************

D. FRIEDMAN, 
Išpardavimo štoras.

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

Tel. Drover 2266
A. LIEKIS, 

Pirmos Klesos Buffetas. 
šaltas alus, gardi arielka, kvepenti 

cigarai. Salė • del mitingu, veseli- 
jų ir,-kitokių žaismių, ) . -
3301 S. Morgan St., Chicago.

Klauskit 
ChopenlOc 
cigarų, nes 
padirbti iš 
geriausio 
tabako.

JOS. BARTKOWIAK
j. .Išdirbėję*

4934 : So.ti Baulina Chicago, HL 
- R.. Phone-Yards 4154.

LOWE AVENUE.
lubų mūrinis namas, naujas, viskas puikiai

9



id

Ko Tamista laukiate?

mobilių ant Išmokesčio
Galima Pirkti Naudotą Auto

daug pigiau negu musų konkurentai jums parduotų 
už gatavus pinigus. . <J Musų automobiliai yra šio- 
laikmio darbo, naujos mados ir tikrai perdirbti.

Čionais yra keli iš $60,000 vertes, kuriuos mes pagarsinome pereitą ne- 
dčldienį. Visa daugybe ją bus parduota už mažiau kaip $20,000.

Iszpardavimo No. 90
Originališka kaina 1910 m. modelis, 40 atkirtimas, 4 
kaip intaisytas yra. pasažierią, du viršai,^ sulenkiamas 

$1675.00 vėjo mainymui pritšakio stiklas,
mylią rodinys, 5 lampos, greitas rę- 

zervovas, triuba ir įrankiai, geri ratai. Aty- A a a |į aa 
dus peržiūrėjimas ir permaliavotas kaina.... V vO viUU

Išpardavimo No. 95
Originališka kaina 1909, 30-60 Stearns, vėjinis mainy- 
kada intaisytas yra mas, 5 lempos, du guminiai ratai, 

5.OOO. oo geriausia kombinacija su mylių
rodymu ir laikrodžiu, Aj|En

permalevotas.' Spečiališka kaina............. U1!

KATALIKAS \

Iszpardavimo No. 91
Originališka kaina 1911, modelio 63 Rambler, 5 pasa- 
kaip intaisytas yra žierių, priešakij durys, taupus ra- 

$2175 00 tai, vėjo mainymo' prietaisa, mylią 
rodinys, triuba ir tt. t-llTE flfl 

Pertaisytas ir permalevotas. Kaina................D H I UiUU
Išpardavimo No. 92

Originališka kaina American Mors, 7 sėdynės, gerai iš- 
kaip intaisyta yra rodantis, atidus peržiūrėjimas ir 

83,0(10.00 permalevotas, triuba $1 a g a a 
ir tt. Pertaisytas..........V*r£w»UU

Išpardavimo No. 96 ' = 4 ■
Originališka kaina 1909 Mitchell; modelis-“L” 7 pasaž, 
kaip intaisytas yra vėjinis mainymas,. 5 lempos, sedy-/ 

$2250.00 - nCs užtiestos, karas peamalevotas, 
ir viskas-moderniškai . fjft'

intaisyta, kaina dabar....... ......I D.VV
Išpardavimo No. 97 •

Originališka kaina Studebaker Electric Victoria, ba- 
kaip intaisytas yra terijos ir motoras geram padėjime,

$1750.00 viskas atsakančiai Ali'
intaisyta. Parsiduoda^ L I w »VU

Išpardavimo No. 93
Originališka kaina Pope Toledo, 5 pasažu keliones ka- 
kaip intaisytas yra ras, 4 cilynd., su viršum, lempos, 

S3.OOO.oo tvėrėjas, triuba, spal- 6 if E nn
vuotas raudonai...........vi 15>»UU

Išpardavimo No. 94
Originališka kaina 1910 Carterear, modelis “L”, o pas. 
kaip intaisytas yra 35 ark. pajiegos, su vitsum, vėjo 

1775.00 mainymas, 5 lempos, triuba ir viso
kį įrankiai ir tt., nau- d*£4E Af) 

ji ratai perdCm, kaina.........................................DUtviUU

Išpardavimo No. 98
Originališka kaina 1909 Halladay, modelis “L”, 5 pas. 
kaip intaisytas yra 

1,376.06
generatorius, triuba ir tt. Viskas 
įtaisyta pagal nau- A
jausią sistemą....... viVy

Originališka kaina 
kaip intaisytas yra 

1,600.oo

Specialiska kaina

Išpardavimo No. 99
1910 Everett, 5 pasažierią, keliones 
karas, 30 arklių pojiegos,_su specia- 
lišku viršų, stiklinis priešakis, lem-- 
f.°.s.’ .raga.s.. Įf:.... • $650.00

Pasinaudokite Dabar
Nelaukite dėlto kad negalite jį paimti šių sanvaitę. Mes lai
kysime jus išsirinktą automobilių inmokant mažų dalį ant 
rankų ir pristatysime jį į trisdešimts dienų.
Pirkikams iš kitur Į”’110*8’ ?owa*India™’ Michigan arba
■ Wisconsin, mes užmokame kelionę j
Chicagą, jeigu pirksite mašinų už $400 ar daugiau 

NAUDOKITE ŠITĄ KUPONĄ MT 
jeigu negalėsite pribūti šią Subatą.

The M. E. Dalton Co., Inc,
1462-64 Michigan Aye. Chicago

Liudija: Corn Exchange NationaLBank, Chicago

Vardas

Miestas

Pavietas

THE M. E.
DALTON CO. Inc.

1462-64 Michigan Ave. 
Chicago.

Asz interesuoju pigumu No...... - 
ir noriu pilna iszaiszkihima tos* 

masziuos. Jeigu parduota, atsius
kit aprašzyma kitos, nedaugiau

kaip uz $...............

06. Senoviška {fohjįtat f Fujiyama, Mt.
.Fuji, Japonygj.-.^

107. Teatro įjitvS, jlgio vieną milią, 
Osaka, Japonijoj; —

108. Nara, Japonijoj,, Tūkstantis ii- 
binįiiį prie.nJŠąpąga-No-Myia ži
nybos. o-.> į

109. Nikko, Japonijoj.: Senovės akme
ninis šuo, abrgehtis Nikko žiny
čių nuo Piktojo.,

110. HawaiSki mokyklos kūdikiai.
111. Palmą daržas ant kranto Mono 

loa upės, lįonąljuįu, Hawai.
112. Daktilinių -jp^iąąc kelias, Honolu

lu, Hawai.
113 Hawaiska moteris; gaudanti Pee- 

heai, mažiukę krįaukinę žiuvaitę.
114. Chiniečiai įėuHĖČiti ryžius, Ha

wai.
115. Gyvenimas “Prčtori jo j, Pietinėj 

Afrikoj.
116. Inplauka ir plaukianti laivą tai

symo dirbtuvė' Valparaiso, Chile.
117. Jamaicos Broorkline gatvė, Port 

Antonio.
118. San Francisco gatvė, Mexico City.
119. Didysis pliacius, Mexico City.
120. “Jojimas šėnimis“.
121. Mano apginėjas.
122. Kalėdą rytas,
123. “Tėve musą, kuris esi danguo

se“.
124. Pagalvėlią karę,
125. šėrimas kačiukų.

Teleskopas ir 100 virš paminėtą 
paveikslėlią kaštuoja .................. $3.00

100 tą pačią paveikslėlią bakse
lyje be eleskopo  .............. $2.00

25 paveikslėliai iš Jėzaus gy
venimo ........ J............

Pats vienas teleskopas 
lėlių kaštuoja $1.00.

SEBUA III.
Susidedanti iš 12 įkaišyto 

veikalėlių pundelyje, 
už pundelį.

Šitoje serijoje, kiekviename punde
lyje, beveik vis kitoki paveikslėliai, 
tai yra maišyti iš visokią gatunką. 
Juose yra: gražiausią miestą, bažny
čią ir kitą bagotą triobesią paveiks
lai, taipgi ir komiški paveikslėliai, ši 
serija yra gera tiems, kurie nori pi
nigus užčėdyti, neš ji kaštuoja tiktai 
•25c., o joje galima tiek daug pama
tyti kaip ir serijoj I.

SERIJA IV.
12 taippat maišyto gatunko paveiks

lėlią pundelyje. Kaina 50c., už 
pundelį.

šitoje serijoje gražiausi paveikslė
liai. Labai aiškus, yra dirbti ga
biausią artistą, brangaus darbo. Į 
juos žiūrint matai viską taip aiškiai 
kaip kad prieš akis nebūtą jokio pa
veikslėlio, bet tikrai gyva regykla.

ATMINKITE, kad virš parodytos 
kainos yra tik už paveikslėlius, be 
Teleskopo. Pats Teleskopas kaštuoja 
75c. Vieno Teleskopo užtenka ant vi
są ir. visokią paveikslėlią turėti, tai 
vienas Teleskopas .užtenka jiems vi
siems. j

Vienas Teleskopas užtenka visokiems 
paveikslams. Kada' turi teleskopą,
tai gali imti paveikslus kokius tik no
ri ir visi tiks į tą, patį “teleskopą.

Siųsdami pinigus' ant teleskopų ar 
ant kitokių reikalą .visada adresuokite:

JONAS M. TANANEVIČE
3249-53 S. Morgan St.

Chicago, Ill.

........ $1.00 
be paveiks-

gatunko pa-
Kaina 25c.

Jos. Skinderis,

KAIP LIKTI TURTINGU?
__ ___ _  GARY turį didžiausius plieno ir kitų išdirbysein fabrikus Su

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

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

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

Tie, kurie pirmiausiai pirko tenai žemes, 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 ir algas kokiems agen
tams ii* užtai gali daug pi
giau parduoti žemes negu 

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 ra CO..
Ofisas 1214 Broadway, Gary, Ind. Gyvenimas 3362 S. Halsted St., Chicago, Ill.

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

didelius plotus žemės, ku
rias parduosime pigiai ir 
ant lengvų išmokėjimų su 
mažu įmokėjįmu. Nelau
kite ilgai, bet tuoj aus pa
sinaudokite iš progos, nes 
juo greičiau nusipirksi sau 
žemes plotą, namą ar lotą,

STEREOSKOPAI 14. žydai ruošiasi kalti Kristą prie 
kryžiaus.

16. Kristaus huną ima nuo kryžiaus.
17. Kristus keliasi iš grabo.
18. Kristus žengia į dangą.
19. Regykla šiandieninio Betlejaus.
20. Kaip šiandien išrodo Stainelė, ku

rioje Kristus gimė.
21. Bažnyčia apreiškimo šv. P. Ma

rijos.
22. Bažnyčia budavota ant grabo šv. 

P. Marijos.
23. Kaip šiandien išrodo Kristaus gra

bas.
24. Kaip šiandien išrodo Kalvarija,

kur Kristus mirė. . . . ..
25. Ulytėlė po vardu Jėzaus “štai

Žmogus“. ...

Pajūrinis kraštas Casino, Monte 
Carlo. ' ? L—> ' <
Vatikano daržas, ir šv. Petro ka
tedra, Ryme, Italijoj. . ' '
Rymas žiūrint nuo bokšto šv. .Pet-: 
ro katedros.
Didžioji^ galerija Colona" palojįiuje,

66. Skliautas Settinio Severo, Ryme,

'62.

63.

64.

65. j
Ryme, Italijoj.”

************************** 
' ^ Telephone CanalznS J 

t DR.1. LEONARDAS JUŠKA S

Nuo 9 ryto iki rl: po piet'jib'o 3 iki 5 ir 
* vakare nuo 7 iki 9.- jį-
*^***********************

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

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

PLUMBERIS
Suveda gazą, auras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

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

- Telephone Yards 4527.

-I
i

■^1
-i

"■‘I

Kad atituštinti vietą maldakny
gėms, kurią norime ištisą eilę įdėti 
į savo knygą krautuvę, priversti esa
me išparduoti už pusę kainos visas čia 
paminėtus STEREASKOPUS arba Te- 
LESKOPUS.

Stereoskopai yra dirbti garsiausią ar
tistą; Stereoskopai yra tai puikiau
sia dovana merginai arba vaikinui. 
Toki stereoskopa mergina gavusi, vi
sada laikys atminti kaipo didžiausią 
dovaną ir kada tik per jas pažiūrės, 
visada atmins jos prisiuntėją. '

Stereoskopas arba Teleskopas yra 
tai prietaisa arba žiūronas su padidi
nančiais stiklais, per kuriuos kad žiū
rai ant abrozėlio, abrozėlis pavirsta į 
naturališką paveikslą, kuriame matai 
'čielas grupas žmonią, triobą, visą mies- 
stą, plačius laukus, miškus, daržus ir 
taipt toliau, taip kaip kad pats toje 
vietoje būtumei ir viską savo akimi 
matytumei. Teleskopas paverčia į 
naturališką esybę, padidina jį askirs- 
to žmogą nuo žmogaus ir išrodo jau 
ne paveikslu, bet tikru atsitikimu.

Mes turime dabar ant pardavimo 
gražiausius ste.reoskopiškus paveikslus, 
kaip matote žemiau surašytus.

SERUA II.
Susideda iš 100 Stereoskopišką paveik- 

lėlią bakselyje. Kaina $1.50 už 
bakselį.

šitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa
veikslėlių ką pirmutinėse serijose. Ir 
štai ką juose galite pamatyti:
26. Besiartinanti audra ant ežero Erie.
27. New Yorke tavorą krovimas į di

delį oceaninį laivą.
New York. Pilies daržas (Casttie 
Garden).
Boston. Ežeras viešame darže.
Atlantic City, New Jersey. Pa- 
maryj.

31. Niagara. Patkavinis vandenskri- 
tys nuo ožinės salos. (Horse Shoe 
Falls from Goat Island).
Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.
Kaskados ir pokylinė svetainė. L. 
P. Parodos 1904 m.

34. Moki indijonas uamieįe.
35. ..............
36.

28.

29.
30.

32.

33.

Moki indijoną gyvenimas.
Sioux indijoną vadas, He-No- 

Fraid.
Vartininkai (The Sentinels) 3.043 
pėdą augs čia, Yosemite, Cal. 

»Motina girią, 68 pėdas apėmio. 
Yosemite Klonyj, Cal. 
Magdelenos Kolegija, Oxford, An- 
g’ijoj- . „Airija. Killarney, pilis Ross. 
Inėjimas į Muckross Klioštorią, 
Airijoj.

42. šiaurinis miestas, Gibraltar.
43. ‘ - " - - ■ —

37.

38.

39.

46.
41.

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopišką pa

veikslėlių iš Kristaus gyvenimo. 
Kaina $1.00 už bakselį su 22 pa
veikslėliais.

štai ką juose gali pamatyti: 
Kristaus užgimimas Betlejaus Stai- 

nėlėje.
Trjs Karaliai atlanko gimusį Kris

tą ir dovanas jam kloja.
Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo

kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

Kristus 
lejaus. 
ną.

Kristus
Jūdošius

Kristą žydams.
Simonas pagelbsti Kristui 
nešti.
šventa V eronika apsiuosto 
Kristui.

Jėzus ramina moteris, kad 
verktą.

10. Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.

11. Kareiviai ir šv. Peras prie kalno 
Golgotos.

12. Kristus paveda savo motiną -Jonui.
13. Skaito Kristui myrio dekretą ant

kalno Golgotos. -

2.

3.

5.
6.

7.

8.

9.

ant svodbos, Kanoj Gali- 
Permaino vandenį į vy-

ant kalno kalba priešais, 
savo pabučiavimu išduoda

kryžių

veidą

jo ne-

nukry-

Berlynas. Bondler lovis ir Ka
tedra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramži
nės pilies.
Vokietija. Laivas apleidžiantis Ko- 
blencą, ant Rheino upes.
Švedija. Stoekholmas nuo vandens 
pusės.

47. Stoekholmas. Karališkas paloeius.
48. Švedija. Ant kelio į Odde.
49. Švedija. Lejono pilis, Goteborge.
50. Šveicarija. Įįount Blance žiūrint 

nuo Chamonix.
51. Thun, Šveicarijoj.
52. žuvinis kiemas, Alhambra, Grana

da, Ispanijoj. '
53. Katedra Notre Dame, faskada. Pa

ryžiuj, Francijoj.
Tulleriną daržas, Paryžiuje, Fran
cijoj.
Paloeiai tautu upės Seinaos 
Paryžiaus Paroda, 1900 m.

56. Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 
Francijoj..
Des Shamps Elysees, Paryžiuje, 
Francijoj.
Didžiosios operas paloeius, Pary
žiuje, Francijoj.

44.

45.

46.

54.

55.

57.

Italijoj. . .....
67. Koloseumas, Ryme, Italijoj.
68. Nesenai atkastas paloeius, Pompe-

jo, Italijoj. ‘ ,
69. Senatas ir Kanalas, Milane, Italį

joj. ““ """.j
70. Kelias šv. Juozapo, Venęcijoj,; Ita 

lijoj- . - -U
71. šėrimas karvelią ant pleciaue- San 

Marco, Venecijoj.
72. Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj, 

Italijoj.
73. Mahometoną bažnyčia Omare.
74. Oceaninis pakraštis,. parodantis ke

lio užuolanką, Algierė.
75. Gėrymo fontanas ir gatvė Sename

Kaire, Egipte. - ' ■— -
76. Besimeldžianti dervišai' kieme

hometoną bažnyčios Gamoa 
Ain. . __ j- ....

77. Mahometoną bažnyčia Sultono
san, žiūrint, nuo Ciadelid - sieną. 
Kaire, Egipte. ‘j A . -n 
Pyramidos ir. Arabą-1 vilija, 
rint nuo n’‘:—*- ■ ’
Egipte. 
Arabija, 
upės take. . 
Inėjimas į paloeią, 
dijoj.

81. Turgaus diena Singapore, Indijoj.
82. Tautiškasis greitasis trūkis, Sin

gapore, Indijoj.
83. Policijos stacija Hong Konge, Chi

nijoj.
84. žibinčius Hong Konge, Chinijoj.
85. ............................................................

ALEKSAIČIO SALDINAS
* Ėdddasi po No. 118 E. M&iu SL

collinsVille, ilunois:
. Pas inane visados rasite geriausius 

gėrymus ' ir cigaras. Užtaikau viso
kią vietinią ir importuotą cigarą ir 
gėrymą. nuteikiu kiekvienam drau- 
1,'šką patarnavimą visokiuose reikaluo
se. Jeigu atsilankysi į musą miestą, 
užeik pirmiausia pas mane, o dasiži- 
nosi ko tik norėsi. Phone Kilnoch 108.

... v (32-25)

■' Telephone Yards 1454

WM. E. FURLONG
FIRE INSURANCE

78.

79.

80.

Ghizeh

Daržas

ma- 
E1

Har

, žiu- 
kelio, Kaire, 

išdžiūvusiame

Singapore; In-

LM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik
rodėlis gvarantuo- 
tas ant 20 metą, 
Saauksuotas du

el ta vi lukštai
puikiai visaip iš
marginti, gerai 
laiką laikanti, la
biausiai naudoja

mi keliauninką, kurie turi daboti lai
ką. Specijališkas pasiulijimas. Mes 
nusiąsime šitą laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. už $5.75 ir expreso kaštus 
del peržiūrėjimo. - Jei nepatiks, ne
mokėk nei cento. Už jį kitur mo
kėtum $35. 14k. paauksuotas lenciū
gėlis dovanai prie laikrodėlio.

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

Dr. F. F. Wisniewski
Ofisas 1268 Milwaukee A v.

1 ' “ CHICAGO, im,
SFECU AUSTAS UGŲ: VYRŲ, 

MOTERŲ, VAIKŲ IB PRIE GIM
DYMO.

Gydau privatiškas ligai vyrą ir mo
tery, taipgi skausmą skilvio, inkstą, 
plauutią, i'-dies, reumatizmo, užnuodi- 
jimą kraujo ir ligas akią, ausą, nosįes 
ir gerklės, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 9 
valandai vakaro.

3502 So. Halsted Street, Chicago, III.

Dovanai Knyga

Ą,

f'

J
i

Dr. G. M. Glaser

| Kiekvienam prisiusime Dovanai pirmą sąsiu- 
S vą naujo gražaus romano parašytą garsaus fran- 
I euzą raštininko Emile Zola “DARBAS“.

Iš šito romano daugiau pasimokysi negu iš ke- 
K lią mokslišką knygą. Jame aprašoma tikroji 
■ meilė, baisioji kova darbininką su kapitalis- 
E tais, parodomas visas darbininką skurdas ir 
B vargas už darbą, o turčią pertęklumas iš tingi- 
K niavimo. Ant galo parodoma aiškiai ir užiman- 
k čiai kaip patys darbininkai gali perkeisti savo 
f gyvenimą į roją, kaip paniekintas ir prakeik

tas darbas lieka šventu. Prisiąsk 3c persiun
timui, o męs prisląsime vieną sąsiuvą dovanai.

$ 
įs«:Telephone Canal 285

KAZ. KATUTIS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

• Persamdo ■ kereczius ant 
pagrabą, veselijq ir tt 

710 W.18th St. Chicago, HL

$
šluoml apreiškia pagodotal vlsuo- 

menlai. jog ėsn seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 20 
matą, perkėliau ehvo ofisą ir gyvenl- 

j savo loehą namą po numerio

3149 So. Morgan St
Kerte 82-ros gatves.
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpintas nnv'ausials 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir UgšoL Pasi
tikėdamas, jog gerbiame publika ir to
limus mane rems, esiu namie ant kiek
vieno parrikniavlmo dieną ir naktį. 
Eslu specialistas ligose vaiką, moterų 
ir vyrą ir užsendlntose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi mu pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street

Kerte 82-roa gatves.
r - -

mą

Po

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

THE FAT.COM CIGAR FACT.
vardu SAKALAS Cigarą Fabrikas

J. A. NUT0W0, Sav.
išdirba geriausius —

HAVANOS CIGARUS
4644 So. Marshfield Av., 

Chicago, Ill.
Tel. Yards 175

VYRAI! ESH Dr. ZINS
Senu patyrusiu ir pasekmingiauslu speciįallstu Cbicagoje, kuris 

aplanko savo ligonius ypatiškaL
Aš noriu išįydjti kiekvieną kenčiant) vyrą nuo Varicoceičs, Strikturos, Užkrečiamą 

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

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

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ 
atsilankykite j mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kal
bomis. Tamista gausi geriansj patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, Jgytu per 14 metų 
esant specialistų vyrų ligų. Jaign tamstos padėjime yra dar viltis, tai a J tamstai parody
siu kaip išsigydyti ir

Hgydau visiškai ligas skilvio, plaučių, kepenų Ir inkstų. 
Nemokėk už nepeoekmlngą zydymą-NEISŽCYDO, NEMOKĖK. 7

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 Užnuodąimas, 
Szlapumo Nubegimai.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai
£Sugoe?'“i,met<xU-s“' (lityrim* Doiinii)
VISI8ZKO I8ZGIJIMO kiekvienas jiefto. A4 tamistą išgydysiu visiškai, jaign tamista 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at- 

k“te-

Dr.ZINS, 183SSCHICAG0
Valandos: Nuo S ryta Iki S vakT Nodšltams nuo 8 ryto Hd 4 po £

Chiniečią vienbuoriniai laivai 
įplaukoj Hong Konge, Chinijoj. 
Gražusis kelias Shanghai, Chini- 

žvilgis ant viesos turgavietės, 
Shanghai, Chinijoj.
Tautiškas priešpiečią- namas ant 
salos Java.
Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 
laukai.

Yokohama,“ Japonijoj. Prūdas egip- 
tišką lotus kvietką pilname žy
dėjime.

91. ,Junitą žinyčia Honmoku. Yokoha
ma, Japonijoj.
Yokohama, Japonijoj, šiaučius dir
bantis lytines kurpes.
Yokohama, Japonijoj. Kriauklinią 
žuvią pardavinėtojaus stotis. 

Paroda ugnagesinią atletą, Yokoha
ma, Japonijoj.
Yokohama, Japonijoj. Kvietką 
daržas.

96. Yokohama, Japonijoj. Altorius, ne
šamas jauną gerbėją Matsuri pro
cesijoj.

97. Japonijoj vaikai, nešanti pokyliui 
Matsuri altorią, Yokohamoj.

98. Matsuri pokylis, muzikas pastolas 
ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj. 
Yokohama, Japonijoj. Daržovią 

pardavinėtojas, rodantis savo 
turtą.

100. Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj, Yokohama.

101. Japoniškas žvejys prieplaukoj, 
Yokohama.

102. Japoniečią būdas eiti pailsiu.
103. Trepai į Kigomizą žinyčią, Kyotp, 

Japonijoj.
104. Kyoto, Japonijoj. Kigomizą ži

nyčia. .
105. Auksinis pavilionas ant ežero

Kinkaku^ arti Kyoto. j

86.

87.

88.

89.

90.

92.

93.

-94.

95.

99.

58.

59. Tvirtynė šv. Jono ir Katedra, Mar
seilles, Francijoj.

66. Laivą užplaukė ir ežeras, Ville- 
france, Francijoj.

61. Carniehe kelias,, ir ribrėlis Ville-
farnche, Francijoj, «

seilles, Francijoj.

KUR PIRKTI FABMAS?
Tiktai lietuviškoj ‘Sodoj, Hawkinso 

aPygardej, Wisconsino valstijos, kur 
iš visą Salią lietuviui ant farmą pri
būva! Apygardas ten sveikos, oras 
puikus, žemė derįinga (ir lygi) ir vi
sados gausiai dėra ~tie patįs javai, 
daržovės ir vaisiai, kaip Lietuvoj. Van
duo grynas ir visados užtektinai. Mus 
žemė guli prie ge*ą kelią netoli miesto 
su gera turgaviete iy gelžkelio stočia, 
bažnyčia ir 8 kliasą, mokslainė. Ja
vams, dobilams,., kųkurąząms, cukri- 
niemš burokams, ' tabakui ir pieninin
kystei niekur geresnės žemės nerasite! 
žemės kainos (čienios) žemos, ir tik 
mažo įmokėjimo reikalaujama, ir iš 
mokėjimui likusios sumos suteiksin 
jums ilgą laiką. Prie tartoką duo 
dame nuolatinai .užsiėmimą keliem: 
šimtams žmonią, o' musą kostume 
riams visuomet suteikiam pirmenybę

Reikalaudami žemlapią, aprašymą i 
tt. rašykit .lietuviškai stačiai savinin 
kams: s . ..

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

/•L -, -ii ■.- ■

KOLIEKOS IB SUŽEISTIEJI 
SKAITYKITE!

AS esu lietuviškas advokatas ir 
priimu provas iš visą kraštą už sužei
dimus: mainose, dirbtuvėse, ant gele- 
žinkelią arba trainą. Vedžiau pro- 
vas už sužeidimus daugelį metą. Ku
rie esat sužeisti šaukitės pas mane, 
o busit man dėkingi. Tūkstančius 
provą išlaimėjau tiems, kurie buvo 
pražudę rankas, arba kojas. Pranešu, 
jogei žmonės su didelėm koliestvom 
gali desėtkus tukstančią išlaimeti. 
Bet kompanijos šuneliai už kelis de- 
sėtkus dolerią sumulkina. Apznai- 
minu lietuviams, kad kompanijos sam
do lietuvius ne tikrus advokatus, kad 
save apsigarsintą ir jusą provas pri
imtą ir tokiuo budu tęsia ir vilkina 
lig laikas skundimo išsibaigia ir dau
giau- skąsti negali. Rodas doudu už 
dyką, prisiunčiant markę atsakymui.

_ Rašykit pas advokatą Tankaus 
šiuom adresu:

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

(13—27) ~ •

sjjo žsii-

' jįįį

ižcyft, ktf tartm milas

" Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų.

U2NU00IJIMA 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas. Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

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

L

>M(******^****************M
* Telefonas Yards 1533 jf DR. J. KULIS |
S; Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. #
* M5S 8«. Halsted SU, Chicago, IHlaals. #

- v- < PRIĖMIMO V/.LANDOS: 5
į ■“ Nuo a tbaiki is: Oikig vakare. S 
'f Nedel, nuo sukiša popiet; nuofiikiSvak. S ...
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Draugysčių Beikalai.Ant.

PAIEŠKOJIMAI.

su

'SAULELie-

Išeina kas utarninkas ir petnąčla.
2200.

■

Mud & SleinDach

*

Išeina kas Pėtnyčia Chicago, Ill

yra 
yra

Prasidės 5-tą 
Inžanga '25c.

iš-
Na-

Dl, 
ge-

nigus. 1. _ ___ 
pirkimui namą.
iš kitą . banką.
skryneles (boxes) 
nies ir vagią po

Reikabngas vaikas zecerystės mo
kytis. Atsišaukite į “Kataliko” re
dakciją.

Reikalauju gerą kriaučią prie mote
rišką kotą dirbimo ir preserią. Rei
kalingi kuonogreičiausiai, A. Metriks, 
4510 S. Paulina St., Chicago, Ill.

John Lasauskas, 
389 Box, Harrisburg, HI.

įt- -■ •<-------

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai. -

ANT PARDAVIMO.

juos su didžiausiu - pasišventimu, 
vienas pamena "VALKATA, —

. Užtikriname, jog ir šitas veika- 
yra labai žingeidus ir grąžus...

H
ADMTuEfiTRACIJA LIET. TEATRAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA BV.

MARTINO. z
Petr. Andrejąuckas, Pirm., 

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

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

1900 W. 17th St.

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

Dom.
Mart. Kadzievski, Iždininkas, 

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

3244 S. Mrgan St.
Administracija dr-stės sv.

STANISLOVO V. IR K.
Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 

4527 Marshfield Ave. 
Mot. Randis Pagelbininkas, 

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

3249 S Morgan St.
. Jurgis Brazauckas, Fin. Rašt.,
- 4530 S. Wood St.

Kazimieras Stulga, Kasierius.
> 4513 S. Wood St.4 . .

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

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

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

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

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

. 58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.
KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 

MINDAUGIC.
J. V. Zachareviėe, Prez., 

917 — 33rd St.
Martinas Kadzievskis, Sekr., 

3244 S. Morgan St._
J. M. Tananeviče, Kasierius, 

3244 So. Morgan St.
Kun. M. Kraučuuas, Kapclonas, 

32nd Pl. and Auburn Av:.
ADMINISTRACIJA DR-STS3 BV. 

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. Anučiauskis, Išdininkas, 

4617 S. Hermitage Ave.
ADMINT.3TRACIJA L. L. U. 

KLIUBO.
LEE PARK, WU.KES-BARRE, PA.

Adomas čikanauskas, Pirnsėdis, 
’ 78 Lee Park Ave.

Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 
78 Oxford St.

Juozaą Adominas, Prot. Sekr., 
R. F. D. No. 1 Box 172.

Alex Cerbauskas, Fin, Sekr., 
78 Lee Park Ave.

Frank Zatautis, Kasierius, 
R. F. D, No. 1 Box 171.
"KATALIKO” “KLIUBO 

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

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.
ADMINISTRACIJA DP-STBS SV, 

MATEU SO APAŠTALO. 
Petr. Andrejatiek-as, Pirm.,- - 

918 — 33rd St.
Antanas Mazelaurkis, Pagebininkas,

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

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

3416 Auburn Ave.
Kazimieras P. Sirus, Iždininkas, 

918 — 33rd Street.
Ignacas Brazavskis, Knygius, 

3220 Illinois Court.

TEMYKITE 
LIETU VIAI!

ANTRAS DIDELIS BALIUS.
Parengtas šv. Mykolo draugijos, at

sibus Gegužio 18 ’ dieną, ' subatoje, 
Gary, Ind. Prasidės 7 vai. vakare 
ir trauksis lig vėlybam laikui. Įn- 
žanga vienai porai 25c.

Muzika grieš visokius šokius, prie 
to-gi bus dar skrajojanti krasa. Kvie
čiama visus tautiečius atsilankyti kuo- 
skaitlingiausiai į šį pasilinksminimą.

bo pas Armour & Cb.,-Stock Varduose, 
yra uždirbantis nuo .175-‘ iki 100 dol. j 
savaitę, o vieną irlėtcris, pirmiau dir
bus pas Rothschild & Co. Store, 6 da- 
<bar kaipo mąs agenbėO'uždirba savai
tėje nuo 40 iki 50jtd»l, Kas nori 
.turėt lengvą darbą, jęoigerai uždirbti, 
tai tuoj atsišaukti lar rašykit šiuo 
■adresu: t ;.esš

SOUTH BROADWAY LAND CO., 
Bridge Boad & Bfdaidttay, Gary, Ind.

TAUPYKI! PINIGUS!
"Keistuto” Paskolijimo ir Budavo

jimo Dr-stė (Spulka) Np 1.
Nauja 44 Serija prasidės Ket

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

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

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

ši Dr-ja (Spulka) yra seniausia 
iš visą lietuvišką Spulką Chicagoje.

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

Skoliname pinigus ant lengvą išly-’ 
gą del pirkimo arba statymo namų, 
ant pirmo morgičiaus (Mortgage) 
peržiūrėjimą, visą popierų. ■ . \

Su guodone,' ■" -i ' * ’. •Ben. Butkus, Prezidentas,
-843. W-. 33rd St.. - '

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

Phones:—Yards 2716—Wabash 2200.
Juoz. Ridikas, Kasierius, ■ 

3251-3253 Hlindis Court.

BALIUS.
Draugija Garsus Lietuvaičią Vardas 

rengia rožinį balią, Gegužio 11 dieną, 
subatoje, Columbia svetainėje, kertė 
48-tos ir So. Paulina gatvių. Prasi
dės 7 vai. vakare. Tikietas ypatai 
25 centai.

Komitetas stato visas pajėgas, idant 
balius surengti kuopuikiausia su Vi- 
kiomis pramonėmis, tarp kurią bus 
ir skrajojanti krasa.

Kviečia guodotiną visuomenę 
KOMITETAS.

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

PIGIAI PARDUODU SEKANČIUS 
NAMUS:

*i. — Medinis namaą,septynių rui
mu, puikiai, ištaisytas, aiit Lowe Avė., 
nątoli MO’35tlfs;Strėęto. ■ *'

-®. — Medinis jiąmaįs, septynių, rui
mą, ant 34f& Place, netoli nuo Halsted 
Street. Šis visai pigiai parsiduoda.

'■'3. — Mūrinis namas, aštuonią rui
mą, ant Lowe Avenue, netoli nuo 37to 
Štieeto. Geram padėjime ir pigiai 
parsiduoda. ' .

Atsišaukite ant šio adreso:
z WILLIAM SCHWEMM,

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

TĖMYKIT LIETUVIAI!
TAUPYKITE PINIGUS! *

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

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

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po ke
letą akcijų ,ir mokant po kelius cen
tus arba dolerius į savaitę, galima 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožna akcija užsibaigia už 6S4 metą 
ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir 
tuvaįtes prisirašyti.

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

Skoliname pinigus ant lengvą 
lygų del pirkimo arba budavojimo
ni; ant pirmo morgiėiaus (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.

SUSIRINKIMAS.
šv. Satnislovo dr-ja, .V. ir K., tu

rės savo labai svarbų mėnesinį susi
rinkimą, nedėlioję, 12 d. Gegužio 
(May) 1912 m.,* Inetą,’

-, jBy.. ;Kry4iauą>ąiaraPjjo«<^etaibėje; ,46 
'ir Wood gat. Kiekvienas privalo atsi
lankyti, turifeime daug svarbių svars
tymą.

_ Paul P. Baltutis — raštin.

BV. MYKOLO DE-STSS WILKES- 
BARRE. PA. ADMINISTRACIJA.

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

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

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

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

Liaukus, Finansą Sekr. 2-raa, 
425 S. Grant St. . ..

Juozas Šnipas, Kasierius, 
386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTES 
6V. JURGIO KAREIVIO K. 

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

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.

"LIETUVIŲ JAUNIMO BATELIO” 
VAKARAS.

Scenoje statoma tragedija “GRA
ŽUS RAZBAININKAS”, nedėlioję 
12-tą d. Gegužio j(May) 1912 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 
turėjo progą pamatyti tą taip gražu 
veikalą. Visiems yra žinoma, jog 
Lietuvią Jaunimo Ratelis stato ant 
scenos sunkiausius veikalus, ir atlie
ka 
Ne
BE VARDO”, ir kitus gražius veika
lus . Užtikriname, jog ir šitas veika
las yra labai žingeidus ir gražus... 
jog visi atsilankę, per ilgą laiką ne
kalbės nieko daugiau, kaip tik apie 
"GRAŽŲ RAZBAININKĄ” po teat; 
rui bus lietuviški šokiai. širdingai 
kviečia visus. Su godone, ■ -
(18—19) ' ' KOMITETAS.

Reikalauju siuvėją (kriaučią) vy
rišką ir moterišką drapaną siuvimui. 
Geras užmokestis geram darbininkui 
ir darbas ant visados. Taipgi; mo
kau kirpti moteriškas ir vyriškas 
drapanas sulyg naujausios systemos 
už mažą kainą. Atsišaukite tuojaus 
šiuo adresu: L. Geležinis 4601 Hermi
tage Ave., Chicago, Hl. (19—21).

Paieškau darbo prie keptuvės (pe- 
karnčs). Moku lietuvią, lenką ir ru
są kalbas. Esu tą darbą dirbęs per 
10 metą. Atsišaukite:

Juozas šustauskis, 
4533 S. Wood Str., Chicago, Ill.

(19—20)

Aš Vincentas Šimkus, iš Kauno gub., 
Siaubą pav., Lūki vai., Vaišlauką so
džiaus, paieškau Antano ir Alberto 
Rupšu, iš šaukiną pavieto, Sirmęną 

’sodžiaus. Bučiau didžiai dėkingas 
tiems, kurie žinodami aną adresus duo
tą man žinią. Labai norėčiau, kad 
atsišauktą ant šito adreso:

C. V. Puckel, 
1504 So. Main Str., Rockford, Ill.

(19—21)

Paieškau švogerio Antano Marozo ir 
brolio Jono Sudeikio, abudu Kauno 
gub., Reseinią pav., Žvingių parapijos, 
Gyveno 3 metai atgal Chicagoje, bet 
dabar nežinau kur būna. Gal kas gir
dėjote ar jie patįs tegul atsišaukia 
tuojaus po antrašu:

Frau. Sudeikis, ' . '
4634 S. Paulina St., Chicago, Dl.

(19—21) ' ...J ”

Paieškau Juoz. Kecioriaus, paeiną 
iš Kauno gub., Panevėžio • pąv.į liė: 
migalos pąrąp. . Girdėjau, -kad.. gy-Vą? 
iio Chicago Height Ii, Ill., bet dabar 
nežinau kur būva. Gal kas girdė
jote apie jį ar jisai pats tegul atsi
šaukiu tuojaus.

Mykolas Pelackas, 
Box 742, Melrose Park, Ill;

.. (19—21) ■

Paieškau busbroliu Igno Senionio, 
Longino Senionio, Onos Senionaitės. 
Marijonos Senionaitės ir Ipolito Se
ninto. Paeina iš Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Gervinią parapijos. Gir
dėjau, kad gyveno kažinkur apie 
Baltimore, bet dabar nežinau kur bu-, 
na, gal kas girdėjote ar jie patįs te
gul tuojaus atsišaukia.

Jonas Kiškunas,
3802 Bech St., Indiana Harbor, Ind.

Paieškau darbo ant farmos (ūkės). 
Fermerio darbą gerai suprantu ir 
galiu atlikti sąžiniškai. Reikalau
jantieji gero darbininko tuojaus atsi
šaukite šiuo adresu:

Jan. Kozlovskį,
3314 Wall St., Chicago, Ill;

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
BIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOįS.. 

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
843 — 33rd St.

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

Ant. Mosteika, Pi otokolą Raštin.,. 
821 — 33rd PI.

Vine. Grigaliūnas, Finansti Raštinink., 
1906 So. Union' St.

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

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

J. Klimas, Pirmsėdis, 
1853 W. 45 St.

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

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

K. Ciapas, Finansą 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,

ANTRAS METINIS BALIUS.
1 Parengtas Simano Daukanto Jau
nuomenės Teatrališko Kliubo. Atsi
bus nedėlioję, 12 d. Gegužio (May), 
1912 m., M. Meldažio svetainėje, 2242- 
44 W. 23rd Place. f..-” ,
valandą po pietą, 
ypatai.

Maloniai užkvięčiame lietuvius ir 
lietuvaites ' į musą viršminėtą antrą 
metinį balių, kuris bus vienas iš pui
kiausių lietuviškų balių. Bus ska- 
nių gėrimų ir puiki muzykė grieš 
lietuviškus šokius.

KOMITETAS.

; Paieškau savo gerą draugą Jono 
Vilkevičiaus, Jono Sakoekio ir Jurgio 
Jenulevičiaus. Prieš dvejus metus 
gyveno Hanisbury, III., o dabar, gir
dėjau, j New Yorko provinciją pe
rėjo. Jaigu kas apie juos žinote, 
arba patįs praneškite man šiuo adre
sui . .

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

DIDELIS BALIUS. š
Parengtas Saldžiausios širdies V. 

Jėzaus, atsibus nedėlioję, gegužio 12 
dieną, 1912 m., Freiheit Turner sve
tainėje, 3417-21 S. Halsted str. Ba
lius prasidės 5 valandą vakare. In-, 
žanga 25c. porai. Kviečiame atsilan
kyti visus kuoskajtlingiausiai į tą 
linksmą balią. Puiki bus muzika ir 
grieš lietuviškus šokius.

KOMITETAS. .
Pasarga. Visi tos draugijos nariai 

-privalo neatbūtinai ateiti. Jiems 
inžanga dykai, tik vardą ir pavardę 
pasisakyti. Neatsilankiusieji ~ nariai 
užmokės 50e. be jokio išsikalbėjimo.

B. Butkus -— prez., 
A. Mosteika — rast.

Paieškau savo moteries, Emilijos 
Žliubienčs, paeinančios iš Kvedainią 
par., Kalničią sod., Kauno gub., pirm 
dviejų savaičių gyveno Granville, HI. 
Dabar-gi pabėgo su Ant. Ruku ir nu
važiavo į St. Joe, Mo.
; Moteris yra vidutinio ūgio, tvirta, 
geltonais plaukai, raudonais veidais, 
biskuti kreivomis akimis. Vyras augš- 
tas ir tvirtas, tamsiais plaukais ir 
šviespilkomis akimis.

■ Jaigu kas nors sutiktą tokį vyrą- 
ir moterį, malonėkite duoti man žinią 
pagal šitokį antrašą:

Dominikas žliubinas,
Box 581, Granville, DI.

(17—18)

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

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

3200 Illinois Ct.
J. K. Chmieliauskas, Raštininkas, 

3231 Auburn Ave.
ADMINISTRACIJA DBAUGYSTCS 

ŠV. JURGIO R. ir K.
Kaz. Naugžemis, Pirmsėdifl, 

, 3202 Auburn Ave.
• Joe. Gurinskas, PagelbininkaJ, - 

į, 3347 Auburn Ave.■ -i - " 
>Ign; Mateliunas, Prot. Raštin., 
1 1424 So. 49 Ave., Cicero HL ”
* S. Palyanskas, -Fin.. Raštijų - 

> 3325 S.' Morgaš Bč.” '
Stankus, Iždininką®, > (

2934 — 29 St. /.

GRAŽUS PIKNIKAS!
Parengtas Dr. V. Kudirko draugi

jos i nedėlioję, Gegužio (May) 12 d., 
1912 m., Bergman’s darže, Riverside, 
Ill. Pradžia 9 vai. ryta. Inžanga' 
25c. porai. Latvių orkestrą po vado; 
vyste A. Herman.

Kiekvienam jau įgriso žiemos baį 
liai ir dulkią pilnos svetainės, užtai 
važiuokite ant tyro pavasario oro į 
laukus; važiuokite į pirmą ir gra
žiausią pikniką, o čia, galėsite smagiai 
pasilinksminti, pakvėpuoti grynu oruj 
ir ~pasidžiaugti atbundančia gamta;

Dainuos sekanti .chorai:
81-mos kuopos L. S. S. A., 138-tos 

kuopos Jj, JA- S. A., iš Cicero, ‘f Ru- 
tos'Aido” ijŲKrasįsįįonMr IŽU 
vią Socijalistą jr
Ikjajojauti kūpa, -

Paieškau savo dėdės Juozapo Pra
kišo, paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Kvėdarnos 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, HI?

(17—19)

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

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

Parsiduoda saliunąs geroj, lietuvią 
;apgyventoj, vietoj. Priežastis par
davimo — savininkas nori išvažiuo
ti į kitą miestą. Atsišaukite po ant
rašu: 1020 So. Canal Ct., City.

.*■
Parsiduoda vargonai, labai dailios 

išvaizdos; prie vargonų yra daugybė 
rolių, sū pagelba kurią galima, be jo
kio mokslo, lošti įvairius šokius ir 
maršus. Norintieji pirkti atsišaukite 
šiuo adresu: 3301 S. Morgan_ St., Chi
cago, III.

T ■'Turiu gerus ir didelius forničius, ga
lima gyventi astuonioms šeimynoms. 
Parduodu už pigią kainą. Kas nori 
pirkti, teatsišaukia šiuo adresu: Fr. 
Puodžiūnas, 1721 S. Halsted St., Chi
cago, Ill. (19—21)

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

(17-19)

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

: Parsiduoda — ant Oakley Ave. arti 
23 Place, 4 augštą; mūrinis namas,, 4 
pagyvenimai po : 6 kambarius, koge- 
riausiam padėjime,-,gataė išcementuota 
ir užmokėta, nainaw’tsUertas $8000.00, 
metinė randa $7sMUML : ;kainą .. tik 
$6500.00, lo'ngVOš' iŠlJgc&l”!r'Krči[>kitės 
į : Bagdžiuno BK^Įfą,' 233<1 S. ' Oakley 
Avė., Chicago, III. J,

Parsiduoda — ant 23 Street ir 22 
Place, tarp Western ir Oakley Ave.į 
platus ir ilgi lotai už numažintą kai
ną, ant labai lengvią išlygą, $100.00 
ant syk, o paskui po $10.00 ant mė
nesio. Kreipkitės į J. Bagdžiuno Ban
ką, 2334 S. Oakley Ave-, Chicago, III.

/. B \ .
Parsiduoda — an& -23 Place, arti 

Oakley Ave., prieš lietuvišką bažnyčią, 
3 aukštą mūrinis narnąs,. 3 pagyveni
mai po 6 ir 7 kambarius, maudynės, 
gazas, labai geram padėjime, metinė 
randa $600;00, kaina $5600.00. Kreip
kitės į J. Bagdžiuno Banką, 2334 S. 
Oakley Ave., Chicago, Ill,

Parsiduoda — ant 23 Street arti 
Oakley Ave., 2 pagyvenimą mūrinis 
namas, po 4 ir 5 kambarius, ir dykas 
lotas šalę, prisodintas puikiais mede
liais, metinė randa $276.00, kaina už 
viską kartu $3500.00. Kreipkitės į 
J. Bagdžiuno Banką, 2334. S. Oakley 
Ave., Chicago, Ill.

Parsiduoda Groeerne ir Pieno krau
tuvė 2024 Canalport Av., taipgi to 
-paties savininko Bučęrnė ir - Grosernę 
po num. 70 N? Broadway St., Aurora, 
Ill. Priežastis pardavimo savininkas 
turėdamas du bizniu negali gerai 
prižiūrėti. Norintieji ’ Atsišaukite,
pagal paduotus antrašus. (18—19)

Ant pardavimo lotas už ‘labai pigę 
kainą, lotas randasi ant didelios ir ge
ros gatvės su eimentinią šalygatvią ir 
vanduo įvestas, taipgi visi loto toksai 
yra užmokėti. Parduodu minėtą lotą 
del to, kad turiu -neatbūtinai išva
žiuoti į Lietuvą. . Kas norite gauti 
platesnių žinią apieį'tą lotą, malonė
kite kreiptis ypatiškai ar- laišku šiuo 
adresu: Tony Sklindai, 3364 S. Hals
ted St., Chicago, Hl. Iš priešakio ant 
antrą lubų. ..- i (18—19)

Parsiduoda kanipįnia».lietuviskas sa- 
liunas su svetainė’’visokiems baliams 
ir ruimais. Biznis -eina gerai. Vieta 
•nuo senai išdirbta. ~ Laisniai tik $500 
į metus. Vietai smagi, oras tyras, 
sveikas, taip kąip .^ad Lietuvoje. 
Pardavimo priežasįįs ,77- kitas biznis. 
Dėlto pasiskubinkite ką8 norite grei
tu laiku pinigą jgdąjyti. 1346 So. 
50 Ave., Cicero, Grand Works, ill.

(19^21'),.
..... ( H J.G ’

• . . sa:
Labai pigiai parąįduąda kriaučią So

pa su visais prie to <darbo įrankiais. 
Pardavimo priežastis £— jos savinin
ko mirtis. ’ Norintieji' pirkti kreip
kitės šiuo adresu: ,Anna Juknienė, 
1620 S. Union St., :Chicago, Dl.

(19—21) 7

< KATASTROFŲA.
Pilnas aprašymas apie nuskendimą 

didžiausio laivo pasaulyje TITANIC 
su. visais atsitikimais ir nukentėji- 
mais žmonių; taipgi visokią atsitikimą 
paveikslais galima gauti už 20c. pas

M. PALTANAVIČIA,
15 Millbury Street, Worcester, Mass.

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

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

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

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

į A. OLSZEWSKI 
3252 S. Halsted st, Chicago.

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

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

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

Friima 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 
serfdom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 ’vakarei.
i .

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

- Moka $3.vu nuo šimto už padėtus pi- 
Skolina pinigus statymui : ir 

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

ka ir parduoda lotus ir namus. Par
duoda šipkortes ant visą liniją. Siun
čia pinigus į visas dalis svieto. Ne
tari jalnam skyriuje padirba visokias 
rejentališkas ir legeliškas popieras ir 
dovierenastis ir užtvirtina pas kon- 
sulį.

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

NEW CITY SAVINGS 
BANK

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

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus musą ban
ko) duodama čekių knygutę, iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skryneles (boxes) po 
$2A0 metams., Parduoda šifkortes ir 
siunčia pinigus | visas svieto dalis.

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

TOWN OF LAKE SAV
INGS BANK 

.J. J. ELIAS, Sav.
4600 S. Wood st., Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
P<srka ir parduodu. namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes' 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryt j iki 9 vakaro. Nedėlioms, uter- 
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. ii

IZIDOR NAUSIEDAS
917 West 33rd st., Chicago.

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

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

; Reikalauja: vyrą ir ląoterą.. kąipo 
agęntą, kurie prikalbinėtą • savo drau
gus ir pažįstamus atvažiuoti- į • Gary, 
Ihd. ir pardavinėtą jietis;ta9?"riifėęfo 
lotas* statymui namą antr tubtif 
vą išmokesčią. Vienas tokis mąs 
MIBtM .(lietuvis), kuris pirmiau dir-

C Parsiduoda mėsinyčia, .grpsėrnė ir 
pienininkystė su geriausiomis elektri
nėmis mašinomis;'mėsai, ir kavai mal- 
Ži, sviestui 'dirbti; arklys, bogė ir ve
žimas, geriaSsioj lietuvių apgyVcntoj 
'vietoj ant Bridgeporto, arti bažny
čios, biznis; pieno. kąsdiena-* parsiduo
da 150 galipną^ jr daugiau. įr.-jjjąyjnin-. 
kas parduoda per tai, kad" gali gy
venti be biznio. St. Daugelavičius, 
3317 Aub.ra Avė, (19—22)

P. M. HAITIS
1607 N. Ashland A v. Chicago.

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

, OFISO VALANDOS: Panedėlias, 
sęre'rorhs, ketvergais ir subatpins nuo 
8 rytoTki-'S vakaro. Nedėlioms, utar- 
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
C vakaro.

Jūsų Namuose
HT HM ■■IliaaB——■/' I

visados turėtų rastis zopostos geres
nes degtines, kaip del priėmimo savo 
pažystamų arba draugų ir del apsi
saugojimo nuo ligų kiekvienas gydy
tojas velija Handmesome Bourbon. 
Riebus, skanus, švelnus. Labai tin
kanti arielka šeimynom. Pasimkit 
butelį namo šendie. Gaunamas visuos 
geresniuos saliunuos ir pas: Įl

National Wine & Liqnor Co. n
2927-29 Archer Ave. Chicago, Ill. * ||

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.

23 m. biznije. Atdara subat vak. 5 iki 8 vak. Safety Deposit Vaults 83 met.

DU-KART N EDEL IN IS LAIKRASTIS

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS J 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

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

AMERIKOJ f & -S 2SpuSčl tplaZu
EUROPOJ f R°sijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-u u i ± v J joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m

W. D. Boczkauskas & Co. 
520-522 W. South Ul„ > Mahanoj’City, Pa. 
* _______ £1

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

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617

CHICAGO, ILLINOIS

K 20 metų senas laikraštis
Į “LIETUVA

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

“Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Vai
stų uose Šiaurines Amerikos: —
Metams $2.00, pusei metų $1.00.

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

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

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

pačto Money Orderj arba pinigais registrnotame laiške ant išleisto
jo raakų, adresuojant žiteip:

«^A. OLSZEWSKI 
3252 So. Halsted ŠtM Chicago, Ill.

11
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^VIETINES ŽINIOS, B
ariu

Pešti iš New Yorko į San
• - Francisco. H 

„ New ‘ Yorko „ keliautojų 
ikliubaš pagarsino/kad duos 
$500. tani, kuris pėsčias" iš 

.New Yorko, per Chicagą į 
i Saū Francisco- nueis „ligi 

. j rugsėjo-1* dienos, pradedant 
i nud^kovcr 15 dienos:' 
į» Tokių keliautojų' "vis-gi 
■' atsirado? <; '■ „ - * ” '

Štai gegužio 3 dieną jau 
Alų-atvyko į Chicagą; ’iš" jų 
-pienas lietuvis, Ant anas R a- 
rfiimavičius, kitas;-žydas, Le
onas Snyderis.

Pradėjo juodu tą kelionę 
New Yorko kovo 15 dieną/ 

-- Pinigų su savimi visiškai 
'neturėję; fad^d'aūg prisiėję 
Vargo pakelti. Reikėjo ne
vieną‘kartą būti be valgio, 
be nakvynės ir* šiltos pas
togės.. ’ Ypatingai pačioje 
pradžioje tos kelionės buvo 
varginga, nes dar skrajojo 
po visą Ameriką nepaliau
jami šalčiai, kurie taip nu
baigdavę keliauninkus, 
kad net reikėję gelbėti nu
šalusias savo ausis, rankas 
ir kojas.

Priėjus kokį nors mieste
lį, reikdavo atsilsėti; bet 
kur? Kuomet pinigų nėra, 
nėra nei tinkamo pašiurk). 
Tad vakarais eidavę juodu 
į žmones pardavinėti savo 
paveikslus, pašokti, padai
nuoti, ir taip susirinkdavę 
sau keletą centų, kad tuo
mi užganėdinti kūno reika
lus. Visas jų keliones var
gas maž-daug susitraukia į 
šį jų išsireiškimą: “Kuo
met turėdavova pinigų, tai 
koteliuose nakvodavova; 
kuomet-gi pinigų trukdavo, 
tai ir arklių tvartuose buvo 
gera.

Kelionės yra tad atlikta 
jųdviejų jau į 1.000 mylių; 
liko-gi dar suvaikščioti su- 
viršum 2.000 mylių.

Abudu gerai gana atrodo 
ir, kaip patįs sako, lengvai 
suvaikščios ligi rugsėjo 1 
dienai tą 2.000 mylių, ty. 
pasieks San Francisco.

Jųdviejų kelionės linija 
tesėsi per New York, Penn
sylvania, Ohio, Indiana ir 
Illinois valstijas; tolimesnė- 
jį-gi kelionė trauksis dar 
per Iowa, Nebraska, Colo
rado, Utah, Nevada ir Ca
lifornia valstijas, kur ga
lutinai prieis San Francis
co.

Pereitą pėtnyčią juodu 
aplankė “Kataliko” redak
ciją.

liu už miesto pasivažinėtų. 
Diena išj pradžios buvo, graf 
Ži, bet vėliaus ėmė lyti if 
lyg kad migla visas Ojas apf 
sitraukė. Užtikus tokiam 
orui, skubinosi važiuoti na-^ 
mon. . Važiavimas buy 
taip neatsargus ir. greitas; 
kad, privažiavus prie gėle4 
žįnkelio, kur nepastebėjo 
ateinančiojo. greitojo, trau
kinio. Tik užvažiavus 
jiems, ant bėgių, prispėjo 
gręįtasai traukiny s ir į šmo
telius sumalė visą automo-r 
Inlį. Automobiliu važiavo 
išviso penki ašmenįs, trįs 
iš jų likosi ant vietos už-Į 
mušti, du-gi tik sunkiai su-? 
žeistu. JJ.žniuštųjų taępe 
randasi Robertas Puffer, 26 
metų amžiaus, jo pati Jes
sie, 24 metų amžiaus, ir K, 
Hriebe, 30 metų.

Taupumas.
Taupumo pavyzdžiu .gali 

būti mums koksai-tai Jonas 
Heelan, buvęs policijos sto
ties tarnas, gyvenantis prie 
5490 Madison avė., kuris 
per 18 metų sutaupino $10- 
000.

Jonas Heelan į Ameriką 
atvažiavo pirm 27 metų; 
kaikurį laiką dirbinėjo Du
buque, lo., paskui atvažia
vo Chicagon ir gavo čia vie
tą prie policijos stoties 
Hyde Park. Tarnaudamas 
per 18 metų, gavo į mėnesį 
nedaugiau kaip $75; vienok 
iš to taip taupiai gyveno, 
kad susitaupė viršminėtąją 
pinigų sumą. Prie to biskį 
taip-gi prisidėjo kelios lai
mingai pasisekusios pirktos 
akcijos.

Dab.ar J. Heelan važiuoja 
į Irlandiją, savo tėvynę, ir 
ten atlygįs užtrauktąją sa
vo tėvii skolą.

Lengva jam bus tas pa
daryti.

I

KATALIKAS

tinga garbė kaipo, mokslo 
šelpėjo. j

Giminės iš jo turto nieko 
nepasinaudojo, bet nėra tas 
jiems ir reikalinga, nes visi 
turi tinkamą užlaikymą.:

Ve.l ioni o,laidotuvėmis užsi
ėmė du jo seserėnu ir visas 
laidotuvių lėšas apsiėmė ant 
sevęs. Tuodu sešesėnu, kaip 
matyt, taip-gį prakilnių pa
žiūrų, nes suvis iš dr. D. K. 
Pearsons neturto nesiste
bėjo ir nętykojo jo turto 
paveldėti. 4

Daugpatystė.
Kaip kas nenori suvis pa

čiuotis arba, vieną pačią 
paėmęs, nori nuo jos atsi- 
kratyti ir daugiau niekad 
tokios malonės neregėti? 
Bet stebėtina, kad atsiran
da ir tokių, kuriems vienos 

1 neužtenka, p reikia net ke
turių. Taip pastaraisiais 
laikais susekta, kad tūlas V. 
H. Thompson turi net ke
turias pačias. Su pirmąja 
gavo teisę atsiskirti, su ki- 
tomis-gi trimis gyveno dar 
ligišioliai.

Vargšas dabar pakliuvo 
teisman ir turbut pasieks 
jį už tai tinkama bausmė. 
Daugpatystė yra baudžiama 
nuo vienų ligi penkerių me
tų kalėjimo.

Thompson juokingai tei
sinasi, buk teisių nežino-

- - - - iff--
Nelaimingas atsitikimas.
Keletas susitarusiųjų as- 

taenų išvažiavo automobi-

Mirė geradaris.
Subatoje, balandžio 27 

dieną, mirė dr. Danielius 
Kimball Pearsons, žinomas 
kaipo turtuolis, kuris visus 
turtus išaikvojo geriems 
tikslams. Dvidešimts pen
ki metai atgal jo visas tur
tas vertėjo $7.000.000..Buvo 
tai žmogus mokslo mylėto
jas. Jisai visokias mokslo 
įstaigas skaitė už savo vai
kus ir tad stengėsi jas pa
laikyti, pastatyti ant tikrai 
tvirti; pamatų. Kad atsie
kus tąjį tikslą, jisai aukojo 
savo turtus, siuntinėjo į 
daugelį tokių įstaigų. Tu
rėdamas jau 92 metus, iš
reiškė norą numirti netur
tingu, taip kaip gimė netur
tingas. Ir ištikrųjų savo 
pageidavimus pasiekė, nes 
paskutiniams laikams pasi
liko tik $250.000 iš kurių 
nuošimčio gyveno, o patį 
kapitalą buvo užrašęs Berea 
kolegijai.

I5r. D. Kimball Pearsons, 
gimimu škotas, gimęs Brad- 
forde, - Vt., 1820 metais. 
Tėvai jo buvo neturtingų 
taip kad sunku buvo moks
lo trokštančiam jaunikaičiui 
užbaigti tinkamai aukštes- 
nįsis mokslas. Šiaip-taip 
užbaigęs mokslą, išvažiavo į 
vakarų šalį ir ten taip pa
sekmingai darbavosi, kad 
nepoilgam jį regime jau mi
lijonierium. Susitaisęs virš- 
minėtąjį turtelį, pradėjo jį 
leisti pagirtiniems dalykams 
ir numirė jau ne kaipo mi
lijonierius, bet kaipo kiek
vienas paprastas žmogelis. 
Tik visa kas liko, tai nemir-.

Užmušimas. ; pavydo.
Nepageidaujama tragedi

ja buvo sulošta gegužio 1 
dieną, saliune prie North 
Clark gatves. Tūlas Mikas 
Canole, atėjęs saliųnan, pa
prašė stovinčiojo prie baro 
jaunikaičio Abr. .; Markaus 
degtinės. Kuomet tasai 
pastatė jam bonką degtinės 
ir taurelę, staiga Mikas Ca
nole išsitraukė revolverį ir 
šovė Markui stačiai į kru
tinę. Abr. Markus krito. 
Saliune pakilo trukšmas. 
Tuomi Mikas Canole pasi
naudojo ir išbėgęs laukan 
sėdo į čia pat stovintįjį 
brikelį ir nudardėjo savais 
keliais. Abr. Markus pa
šautas gana sunkiai, kulip- 
ka perėjo per kairiųjų 
plaučių dalį, tad nėra jo
kios išgijimo vilties. "

Miką Canole dabar, poli
cija stropiai gaudo, bet dar 
ligi šioliai nepasisekė jo pa
gauti. Priežastimi tos tra
gedijos buvo C. Wilsoniute, 
kurią abudu minėtieji jau
nikaičiai mylėjo.

C. Wilsoniute linko la
biau prie Abr. Markaus ir 
tad Mikui Canole suvis at
sakė. Mikas Canole pasirį- 
žo atkeršinti.

Tą pačią dieną šovė į C. 
Wilsbniutę, bet nepataikė, 
kulipka pralėkė prA šalį. 
Jaigu jos negalėjo, tai nu
ėjo jį užmušti, kas pilnai 
jam pasisekė.

Išvedimas išeina toksai, 
kad Miko Canole šūvis ne
protingas buvo išrokavimas, 
nes prisidarė sau tik bėdos, 
o merginos vienok tegau
na. i

Rado $25.000. Z . ■
Traukinio karų prižiūrė

tojas Edvardas Stone; rado 
viename kare dėžutę nuo 
batų.

Manydamas, kad ten yra 
batai, padėjo į šalį. Vė
liaus sumanė pažiūrėti, kas 
tenai ištikrųjų randasfc Ati
daręs dėžutę didžiai nusis
tebėjo, nes rado ten $25.000. 
Sužinojęs,kad tas viskas pri
klauso Herbertui Sehoene- 
bergui iš Morton Grove, 
greitai jį surado ir visa pil
nai atidavė. r

Tų pinigų savininkas, di
džiai sujudintas tokiu geru, 
sąžiningu p. Stone pasielgi
mu, gausiai apdovanojo jį, 
nes davė nei vieną dolerį!!

T. M. D. susirinkimas.
Gegužio 10 d., pėtnyčios 

vakare 8 Vai., atsibus: Chi- 
eagos Tėv. Myl. Dr. kuopų 
centro susirinkimas Auš
ros” svetainėje, 3149 So. 
Halsted st. Geistina butų, 
kad visų kuopų pasiuntiniai 
atsilankytų. r k

Komitetas.

“Aušros” prelekcija.
12 d. gegužio, 3 valandą 

po pietų, “Aušros” svetai
nėje, 3149 S. Halsted sk, L. 
Šernas, “Lietuvos” rėdak- 

- -i • ■ '-p. ■* ■*-

torius, skaitys prelekcįįą te- 
lu°j ;

Pirmbsiaa vasaros dienos.,
Pradėjus nuo pereito ne 

dėldienio mieste oras tiek 
daug atšilo; kad termomet 
ras rodė 82; laipsniu šilumos 
Kelis asmenis saulės spin
duliai neti užgavo ir susirg- 
dino. Jau 1 tie Chicagos 
žmonės tokan silpnučiai, kad 
juos ir saulutė parverčia ir 
smarkesnis| vėjalis nuo že
mės pakėlęs papurto. Pe
reitą nedėldienį gyventojai 
buvo suplaukę iš visų pusių 
į parkus. -> Chicagos prana
šas sako, kad žiema jau ne- 
grįšianti, nfes vasara atėjus. 
Bet tuo mūšų pranašu nega
lima perdaug nusitikėti.

------- į-----------------

Imta į straikuoti.
Andai Hhersto laikraščių 

įstaigose sustraikavo ‘ ‘ press- 
manai”, paskui juos iš sim
patijos pametė darbus ir ki
ti spaustuvėse darbininkai. 
Praėjus dięnai, kitai, metė 
darbus visi darbininkai, dir- . ė v V. •banti prie dienraščių ir 
dienraščiai ^sustojo ėję. Te- 
čiau gauta šiaip taip straik- 
laužių ir išhaujo imta išlei
dinėti Bet kita vėl bėda, 
nėra kam tų laikraščių par
davinėti ir išnešioti. Veži
mais į nekurias miesto da
lis išvežiojama, policijan- 
tams lydint, bet menkai kas 
tuos laikraščius skaito. 
Straikininkų “pressmanų” 
reikalavimai ekonominiai, 
bet, tikrai pasakius, negali
ma suprasti, ko norima, nes 
viena pusė vienaip aiškina, 
o antroji antraip. Miesto 
majoras, demokratas, strai- 
kininkus labai persekioja 
su policijos pagalba.

Kam kam, bet socialis
tams tasai straikas — tai 
piutis. Jie išleidinėja laik
raščius ir lupa visuomenę. 
Norima tuo pasipelnyti, ži
noma, r verčiant įvairius ža
bangus antpolicijos.

Be to mieste dar straikuo- 
ja prekių traukinių iškraus- 
tytojai. Subatoj po pietų 
jų iš darbo pasitraukę 
6.000. Visgi darbas žen
giantis senuoju keliu, ka
dangi dirbanti straiklaužiai. 
Šitie straikininkai labai ra
miai užsilaikanti.

Pasakojama, kad tarp 
šiaurinio ir pietinio žemga
lių yra toksai skirtumas, 
kad ant .šiaurinio žemgalio 
randasi ledynai stori ligi 
poros mylių, o ant pietinio 
eilės sniego tokio pat storu
mo. Bet nei vienur nei ki
tur mes nenorėtumėm gy
venti.

Sunkus skaudėjimas.
P. Mykolas J. Feko iš 

Kelayres, Pa., rašo mums, 
kad jo brolis turėjo sunkų 
skaudėjimą daugiąus kaip 
per mėnesį laiko nuo mėš
lungio ir nuo vidurių. Jis 
sako: “Mano brolis kentėjo 
labai didelius sopulius nuo 
mėšlungio viduriuose be 
jokios atvangos. Jis ne
galėjo valdytį. Aš jam re- 
komendavojaų vartoti Tri- 
nerio Amerikoniško Elik- 
sir of Bittčr Wine, kadangi 
mes vartojarąe šitą vyną 
musų šeimynoje su didžiau
sia pasekme.; Pavartojant 
šitas vaistas, a nuo to laiko 
mano brolis suvis pasveiko. 
Mykolas J. IFeko, Kelay
res, Pa.”. / Kiekvienas 
žmogus privalo vartoti šitas 
gyduoles nuo - mėšlungio 
viduriuose. Iščystina kūną 
ir sudrutina visą žmogaus 
systemą; taipgi čystina 
kraują naturališku budu. 
Tas gyduoles galima gauti 
visose aptiekose ir pa s Jos. 
Trinėr, „1333-1339 S. Ash
land a.vę., Chicago, < Hk

''Šipkortes irfinigi; Siuntimas*
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. 40.50 
40.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Exp. eina 7 d. 45.50 
35.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką, regul. eina 9 d. 43.00
33.00 North German Lloyd iš Bremen per Baltimore, eina 12 d. 40.50 
35.00 Red Star Line iš Antverpen per New Yorką, eina 8 d. 43.00
35.00 Holland American Line iš Rotterdam per New Yorką, eina 9 d. 43.00 
35.00 Russian American Line Libavą per New Yorką, eina 10 d. 45.00 
35.00 Canadian Northern Antv. arba Rotterdam per Halifax, eina 9 d. 41.00 
40.00 Cunard Line iš Hamburgo per New York eina 7 dienas 43.00
35.00 White Star Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 41.00 
35.00 American Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 41.00 
33.00 Anchor Lind iš Ant v. arba Rotterdam per New Yorką, eina 9 d. 41.00 
33,00 White Star Dominion iš Hamburg per Portland, eina 8 dienas 41.00

Apart šitų kainu kiekvienas atvažiuojantis, kuris neturi Amerikonišku Citizens 
popieru, turi mokėti 14.00 Head Tax.

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

Kainos Europos Geležinkelių:
Tarp ir Tilžės Eydkunų.

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

RUBLIU KAINOS

O* Prie kiekvibno siuntinio reik pridėti 25 centus ant pačto kaštu.

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

10 5.25 38 19.95 66 34.65 94 49.38
H 5.78 39 20.48 67 35.18 95 49.83
12 6.30 40 21.00 68 35.70 96 50.40
13 6.83 41 21.53 69 36.23 , . 97 50.93
14 7.35 42 22.05 70 36.75 98 51.45
15 7.88 43 22.58 71 * 37.28 99 51.98
16 8.40 44 23.10 72 37.80 100 52.25
17 8.93 45 23.63 73 38.33 150 78.38
18 9.45 46 24.15-. 74 38.85 200 104.50

9.98 47 24.68 75 39.38 300 156.75
20 10.50 48 25.20 76 39.90 400 209.00
21 11.03 49 25.73 77 40.43 500 260.00
22 11.55 '■ 50 26.25 78 40.95 600 312.00
23 12.08 51 „ 26.78 79 41.48 700 364.00
24 12.60 52 27.30 80 ... 42.00 800 416.00
25 13.13 53 27.83 81 42.53 900 468.00
26 13.65 54 28.35 82 43.05 1000 519.50
27 > 14.18 55 28.88 83 43.58 2000 1039.00
28 14.70 56 29.40 84 44.10 3000 1558.50

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

Reikalaujanti šipkorčių į. kitus mieštus, 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 

h šipkortes kogreičiausiai išsiųsime.
Adresuokite mums visada šitaip:

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