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IŠ TUEKŲITALŲ 
KARO.

Iš Tuniso, Afrikoj, rašo, 
kad ties Bou Kemesch ita
lą kareiviu būrys, turintis 
1.500 žmonią, susidūręs su 
skaitlinguoju turki; ir ara
bą skyriumi. Susitikimas 
buvo trumpas, bet smarkus. 
Italai buvę ingalėti ir turė
ję greitai pasitraukti. Be 
to praradę 25 kareivius už
muštais ir 45 sužeistais.

Sulyg pareinamą žinią 
nuo salos Rhodus, italai ten 
užpuolę miestą Rhodus, gi
namą turkais, kurią butą 
3.000. Po ilgesniam susi
rėmimui turką ingula pasi
traukus iš miesto į salos gi
lumą.

Salos Rhodus generaliu 
gubernatoriumi italą vy
riausybė paskyrus generolą 
Ameglio.

Sulyg abelno manymo ita
lai trumpoj ateityj užimsią 
dar sekančias turką salas: 
Chios, Escaria, Mytilene ir 
Lemmos. Į Rhodus siunčia
ma daugiau kariuomenės.

Seniau italą laikraštija 
buvo paskelbus, kad Tripo- 
lyj miręs tenaitinės turką 
armijos žymus vadas Enver 
bei. Dabar -išsiao&ūiita, 
kad tos žinios buvusios me* 
lagingos, kadangi Enver bei 
nors sirgęs, bet nūdien jau 
pasveikęs.

Salos Rhodus turką gu
bernatorius paskiau Kons
tantinopoliu pranešęs štai 
ką: “Italus kuopuikiausiai 
įveikėme. 1.300 italą pa
imta nelaisvėn”.

Tasai pranešimas nėra 
dar patvirtintas, bet gali 
but ir teisybė, kadangi ant 
salos Rhodus butą kelią 
tukstančią turką kariuome
nės, kuri pasirengus išperti 
kailį užpuolikams-italams.

Laukiama tos žinios pa
tvirtinimo.

ir fedėralei Madero kapėtio- 
menei kai kur net labai Sun-

150 dengtą ir uždarytą va
goną forto Russell karei
viams. Tai naujos mobili
zacijos ženklas. ■ ■ ■ ■-*

Naujausia sensacija Mek
siko santykiuose yra ta ap
linkybė, kad revoliucijonie- 
rią vyriausias vadas, gen. 
Orozco, nenorįs pripažinti 
provizorinio prezidento Go- 
mezo valdžios. Be to Oroz
co Gomezui ir jo draugams 
apreiškęs, kad jie arba sau 
ramiai sėdėtą, arba apleistą 
Meksiką ir nedrumstą van
dens, kadangi jis su tokiais 
ponais kitaip apsidirbsiąs.

Pasirodo dabar, kad tarp 
pačią* revoliucionierią va
dą nėra sutikimo. Rasi, 
kiekvienam norisi likties tos 
šalies prezidentu. Jei taip 
yra, tai kaipgi čia Washing- 
tonas gali juos pripažinti 
kariaujančia dalimi? Te- 
čiau pasakojama, kad juodu 
gražumu kaip nors susitai- 
kįsią, kadangi ir Gomez 
tarp revoliucionierią turįs 
daug šalininką.

i Valdiškos kariuomenės 
vadas, gener. Huert iš Tor
reon su savo skaitlinga ar- 
mija^ ištraukęs į šiaurius, 
kur norįs susidurti su Oroz- 
'co revbliucijine armija ir 
.atlikti paskutinę kovą. To
ji kova, kurios dabar lau
kiama, nusvers dabartinės 
revoliucijos likimą; kadangi 
kitbkis išėjimas iš-tą pelkią 
nesusekamas. '

TRUKŠMAI PARLA
MENTE.

Vokietijos parlamente 
svarstant apie Prusą seimo 
reikalus, socialistas Liebk
necht aštriausiais žodžiais 
ėmė kalbėti apie Rusiją ir 
pradėjo peikti pačią Vokie
tiją, kad pastaroji tiek daug 
su ana sėbraujasi. Liebk
necht Rusiją pavadino bar
bariškiausia Europoje vieš
patyste, kuri verta tik vie
no paniekinimo, daugiau 
nieko. Parlamento vedėjas 
patėmijo, kad toksai Liebk- 
nechto išsireiškimas esąs ne 
savo vietoje, kadangi nega
lima biauroti tos viešpatys
tės, su kuria Vokietija tu
rinti artimus ryšius. Tok
sai vedėjo patėmijimas soci
alistus sujudino ir ją 6 ėmė 
biauroti patį parlamento ve
dėją. Pasidarė nepaprastas 
trukšmas. Dugiausiai šu
kavo socialistas Borchardt. 
Taigi vedėjas pašaukė par
lamento policiją ir prisakė 
Borchardtą išmesti iš par
lamento salės. * Bet netru
kus jis sugrįžo ir išnaujo 
sukėlė skandalą. Ir pas
taruoju laiku iš salės jis 
prašalinta, bet daugiau at
gal jis neįleista.

Tai pirmasis dar atsitiki
mas Vokietijos parlamente, 
kad atstovas butą prašali
namas. . ...

kalnus pietuose ir. kaip il
gai belsis mano kūne dva 
šia, ginsiu man liaudies pa 
vestą Meksiko Vėluvą nuo 
tą užpuoliką, vadinamą re£ 
voliucionienais.

Tuo tarpu kariuommws 
su revoliucionieriais Susirė
mimai pasitaiko beveikkas-- 
dieną tai vienur, tai kitur? 
Vienur gauna viršą 
kitur — antrieji.

Revoliucijoniėrią ^ provi
zoriniu. prezidentu apsiskel
bęs Gomez, Kuomet pre
zidentas Madero andai Wa-

FRANCIJA MOROKKE.
Francijai Morokke gra- 

siąs didis pavojus nuo te- 
naitinią gyventoją, kurie 
kas valanda gali sukilti 
prieš savo sloge jus francu- 
zus ir kitus europėnus. 
Franci j a tai atjauzdama į 
Morokko pasiunčius dau- 
artilerijos baterejas.
giau kariuomenės ir kelias

Dakare (Senegal) francu- 
zai mobilizuoją 2 batalijonu 
nigerią, kurie busią tuo
jau pasiąsti į Casablanca.

Francijos tenaitinis va
das, generolas Moinier, da
bar Morokke turėsiąs daug 
kariuomenės. Jo visame 
korpuse busią 43.000 karei- 
vią, kurią 32.000 atsirasią 
šalies gilumoje, o 11.000 bu
sią paskirstyta pakraščiais.

Iš Fezu rašoma, kad te- 
■nai padėjimas tikrai pasi
baisėtinas. Svetimžemiai 
esą labai sunervuoti, kadan
gi valanda iš valandos lau
kiama tenykščią gyventoją 
maištą.

Kaip žinoma, nesenai Fe-- 
ze butą didelią svetimžemią 
ir žydą skerdynių.

Išbunda Afrikos paverg
tosios tautos.

IŠ REVOLIUCIJOS tiu kitas klausti 
MEKSTKĖ • zo pasiuntinysl 
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vadas gen. Orozco vis drą- " 
siau ir pasekmingiąu ‘užima

AR KARAS RUSIJOS 
SU AUSTRIJA?

Pirm kelią savaičią Var
šavo karo apygardoj buvo 
apskelbta kariuomenės mo
bilizacija, bet paskui grei
tai iš Peterburgo aplaikyta 
“ukazas”, kuriuomi atšauk
ta visoki mobilizacija. Liep
ta laukti naujo įsakymo.

Nežiūrint bet mobilizaci
jos atšaukimo, pulkuose se
noviškai viskas ruošiama, 
idant kariuomenė ant kiek
vieno pašaukimo butą pasi
rengus. Į karo amunicijos 
sandelius iš kitur gabenami 
ginklai ir šoviniai. Karei
viai aplaikę specialius dra
bužius, batus, munderas.

Armija kasdien ilgiau la
vinama. Kareiviai lavinasi 
.šaudyti iš įvairią ginklą. 
Oficieriai privatiniuose pa
sikalbėjimuose skundžiasi 
ant. daugybės darbo.

Andai iš Peterburgo gau
ta žinia, idant raiteliai vi
suomet butą pasirengę ir 
būti; karo stoyyj, ~ Kariuo
menė.. kilnojama, -iš vienos 
vietos kiton. . bficiėriaį ga
vo' šeimynoms yra nusandę
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Tragedija ant sausumos
Užmušta 270 -- sužeista 250.

! Ir vėl tragedija! Bet ne
manykite, kad ir vėl kok
sai tai “Titanic” užplaukė 
ant ledyno, kad tai įvyko 
nelaimė nuo gaisro, — že
mės drebėjimo, — vandens 
užliejimo, etc. Ne! Toli
muose kraštuose šiaurryti
nės Siberijos, ant pakraščiu 
upės Lenos straikuojanti 
maineriai “Lenos aukso ka
syklų Co.” tyliai ėjo į Na- 
deždinsko kasyklą, kad pa
sikalbėjus su kasyklų inži
nierium Tulčinskiu ir pa
prašius jo, kad paliuosuotą 
ją suareštuotus draugus. 
Caro laukiniai kareiviai pa
tiko juos su kulkomis ir vi
sas eiles ją paklojo ant že
mės...

Ar sujudins šita nelaimė 
kaizerius, prezidentus, lab
daringas draugijas, “raudo
nuosius kryžius”, kaip tai 
sujudino 
nelaimė ?

Vasario mėnesyj įvairiu 
“šachtų
sykiu Co. maineriai skait
liu j e 6000 žmonių sustraika- 
vo ir pareikalavo iš kompa
nijos: algų padidinimo, su
trumpinimo dienos darbo, 
etc. Kompanija atsisakė 
išpildyti tuos mainerią rei
kalavimus. Straikas tęsėsi 
ir viskas ėjo tyliai. Gale 
kovo m. į kfcayklas atvažia
vo žandaru rotmistras Tre
šenko ir mėgino savotiškai 
straiką sustabdyti. Tuo- 
jaus jis suareštavo straike- 
rią komitetą, susidedantį iš 
10 žmonių. Tas labai su
erzino darbininkus, ir jie 
ėjo paliuosuoti savo drau
gus. Ties Nadeždinsko ka
sykla besikalbant jiems su 
inžinierium Tulčinskiu ir su 
žandaru rotmistru Tre
šenko kareiviai paleido į 
juos šuvius, — ant žemės 
krito 270 žmonių negyvais 
ir 250 — sužeistais!...
'. Darbininką telegramas.

- Darbininkai iš minėtu ka
syklų prisiuntė nekuriems 
“durnos” atstovams sekan
tį telegramą:

“Mes tyliai vis laukėme 
kokio-nors galo. Mes krei
pėmės į Irkutsko advokatū
rą, prašydami jos užtarymo, 
nes kompanija sulaužė savo 
sutartį su- mumis.

Gale kovo mėnesio į ka
syklas atvažiavo žandarą 
rotmistras Trešenko. Mes 
kreipėmės į jį taipgi, bet 
jis priėmė mumis labai aš
triai ir šaltai. 3 d. balan
džio (16 bal.) Trešenko su
areštavo musą 10 draugą ir 
pasodino “Bodaibo” kalėji- 
man. Mes, skaitydami tą

areštą nelegališku, 4 d. 
(17 bal.) nuėjome į 
deždinsko kasyklą pas 
resnįjį kasyklą inžinierią
Tulčinskį ir pas žandarą 
rotmistrą Trešenko ir pra
šėme ją, kad paliuosuotą jie 
musij draugus. Mums be
sikalbant su jais, pasigirdo 
šūviai. Iš minios krito 270
žmonią negyvais ir 250 — 
sunkiai ir mirtinai sužeis
tais! Užmuštos kelios mo
teriškės ir dvi sužeistos. 
Šauksmai, vaitojimai naš
liu ir našlaičiu — baisus. 
Visi gyventojai apimti bai- 
Jn^es. Kraštas—apmiręs’*..,

Toliaus telegramoj strai- 
keriai prašo durnos atstovą 
kad užtartu už juos, kad jie 
užklaustu apie tai valdžios, 
etc.

Aukso ieškotojai ir iš Lenos 
aukso kasyklą historijos.
Dar senuose laikuose chi- 

nai ir koreonai žinojo “Le
nos taigą”, kur jie iš toli
mą kraštą nueidavo čion 
aukso rinkti. Tais laikais 
dar galima buvo čia atrasti 
auksą ant paviršiaus žemės 
gan didokuose šmoteliuose. 
Nueidavo jie čion rinkti to 
“geltonojo velniuko” — 
kaip jie vadina auksą; vie
ni ją laimėdavo, bet dau
gumas ir žūdavo; žūdavo 
jie nepereinamuose miškuo
se arba likdavo užmuštais 
per kitus aukso ieškotojus. 
Paskiau čion pradėjo rink- 
ties visokie pabėgėliai iš ka
torgos — nuo Sachalino, iš 
Nerčinsko, etc. Čieli pul
kai ją čia susirinkdavo, ir 
pasipildydavo čia visokios 
baisenybės — piktadarystės, 
nes juos slėpė nepereinami 
miškai. Bet laikui bėgant 
viskas ir čion persimainė. 
Nuo kirvio ir ugnies krito 
begaliniai miškai, ir vis jie 
traukėsi tolyn, šiaurės 
link... 1863 metais Basnin 
ir Kotyčercev pirmą syk 
čia atidengė mažą aukso ka- 
syklėlę. Po dešimts metą 
tos kasyklos perėjo baronui 
Gincburgui ir p. Mejerui. 
Turtas draugovės vis didi
nos. Paskutiniame laike 
apart nuomuojamos žemės 
draugovė turi 30.000 dešim
tinių nuosavios žemės ir yra 
viena iš turtingiausią pra
monės draugovią Rusijoj. 
Dirbant didįjį Siberijos ge
ležinkelį ir laike bokserą 
riaušią Chinuose, kompani
jos reikalai buvo gana ną- 
silpnėję. Daug jaii ji buvo 
prasiskolinusi valstybės ban
kui. Bet šu laiku vėl vis
kas pasitaisė ir jos kapita-

J:

namus pas privatinius žmo
nes, daugiausiai pas vals
tiečius. Visi laukią ko tai 
nepaprasto. Vieni sako, 
kad Rusija norinti susiremti 
su Austrija, kiti vėl mena, 
kad su Turkija.

Iš Varšavo didesnią ka
librą kanuolės gabenama į 
pietus.
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JONIŠKIO BYLA.
(Lietuvių su lenkais).

Kaltinamasis aktas.
Lietuvių laikraščio “ Vil

ties’r 32 N. 1910 m. buvo 
• išspauzdinta koresponden

cija iš Joniškio, Vilniaus 
apskr., kurioje buvo praneš
ta, jogei'šv. Kįzimįero die
ną (kovo 4 d.) ir tuojau ki
tą po jos sekmadienį Joniš
kio bažnyčioje, sakant kuni
gams Kuktai ir Balčiūnui 
pamokslus lietuvių kalba, 
lenkai parapijonįs ėmę gie
doti lenkiškas giesmes, iš
bėgę giedodami iš bažny
čios, stumdami prieš save 
lietuvius parapijoms, ir už
darę bažnyčią, nieko tenai 
nebeleidę.

Per kilusį del tų riaušių 
tardymą iš liudytojų kuni
gų Golovnios, Siamo, Petru
lio, valstiečių Vinco Krivic- 
kio„ Petronėlės Klimaitės, 
Mykolo Klimo, Kazimiero 
Mateikos, Antano Juknevi
čiaus, Karolinos Balinskie- 
nės parodymų paaiškėjo 
štai kas:

Joniškio bažnyčios para
pijonįs, dauguma lietuviai, 
savo tarpe turį ir šiek-tiek 
lenkų. Del to jau senai to
je bažnyčioje vadinamos 
“pridurtinės pamaldos” pa
gal eilę buvo lenkų ir lie
tuvių kalba ir abiem tom 
kalbom kas antras sekma
dienis buvo sakomi pamoks
lai. Bet tokia tvarka ne
patiko vietos lenkui dvari
ninkui Leonui Zajančkąus- 
kiui, turėjusiam didelę inta- 
taką toje apylinkėje, ir jis, 
anot viršum įvardytųjų liu
dytojų, nuo 1907 m. iš vieno 
su Garšvėnų dvaro nuomi
ninku Ivanauskiu ir Joniš
kio palivarko Felicianu Ka
zele ėmę varyti propagandą 
vietos gyventoji; tarpe prieš 
lietuvių kalbos vartojimą 
pamaldose, vadindami ją, 
kaip patvirtino liudytojas 
Krivickis, pagoniška ir nu
rodydami, jogei žmonės, ją 
vartodami, jokių teisių ne
gavę iš vyriausybės,', o jai- 
gu jie kalbėsią lenkiškai, tai 
busią laikomi kulturinges- 
niais ir ingysią visas teises; 
tam patikrinti jie nurodę 
Lenkų Karalijos gyventojų 
pavyzdį, kurie, būdami kul
tūringi, girdi, turį didelę 
pajėgą valstybėje. Prie to, 
anot paties Krivickio, Za- 
jančkauskis ir Ivanauskis 
kurstę parapijonįs, lenkų 
kalbos šalininkus, visokiais 
budais trukdyti lietuvių 
kalbos vartojimą, būtent: 
lenkiškai giedoti, kai ima 
giedoti lietuviškai, eit iš 
bažnyčios kunigui lietuviš
kai sakant pamokslą, kad 
negirdėtų pagonų kalbos. 
Be to, kaip parodė liudyto
jai Petronėlė Klimaitė ir 
Mykolas Klimas, Zajanč- 
kauskis ir Ivanauskis, ir, 
kaip parodė Karolina Ba- 
linskienė ir Kazelė, inkal- 
binėdami neklausyti kuni
go, kurstę lenkus parapijo
ins mušti lietuvius, jaigu 
jie nesiliausią savo kalba 
giedoję bažnyčioje, ir kai 
lietuvės merginos, belauk
damos vyskupo Ropo atva
žiuojant, ėmusios siudinties 
tautinius rubus, tai, anot 
liudytojos Julijos Balins- 
kienės, Zajančkauskis ir 
Ivanauskis, dalydami žmo
nėms pinigus ir vaišindami 
juos degtine, šaukę dras
kyti tuos rubus; tai, kaip

parodė kun. Novickis, ir bu
vę padaryta.

Visa tai privedė prie to, 
kad parapijonįs, pašliję į 
lenkų kalbą, norėdami ne
duoti laikyti lietuvių kalba 
pamaldų, ėmė trukšmais 
nuolat trukdyti bažnyčios 
paųialdąs, ir , nekęzdami tų, 
kurie .paliko ištikimi lietu
vių kalbai, prievarta juos 
kamuoti.

Taip, pasak liudytojo 
Mykolo Klimo žodžių, jį 
primušę už tai, kad jis at
sisakęs pasirašyti po pra
šymu, Zajančkauskio, Iva- 
nauskio, Kazelės ir kitų, 
paduotų vyskupijos valdy
tojui Michalkevičiui, kad 
Joniškio bažnyčioje pamal
dos tebūtų vienų lenkų kal
ba. Buvo primušti ir vals
tiečiai Ignas Ilgevičius ir 
Julija Balinskienė už tai, 
kad jie lietuviškai giedoję 
bažnyčioje. Kaip patikrina 
vietos policistas Juknevi
čius, lenkai kreida rašę kry
žius lietuviams ant nugaros. 
Pagaliaus, kun. Kunigėlis 
pasakė, jam pačiam kartą 
tekę matyti lietuvių su len
kais neapykantą, kaip jam 
lankantis viename Joniškio 
parapijos sodžiuje pykstan- 
čiosios šalįs peiliais kits ki
tam grasę.

Kad taip Zajančkauskis, 
Ivanauskis ir Kazelė elgę
si parodo ir kunigai Siamas, 
Petrulis ir Golovnia, kurie 
paskutiniu metu buvo Jo
niškio bažnyčios klebonais; 
jie tikrino, kad vienui jie 
papirkę, kitus, prideramus 
•nuo jų ekonomijos padėji
mu, baidę.

Ypač padidėjusi bažny
čios netvarka ir palaidumas, 
paskyrus Joniškio bažn. kle
bonu kunigą Joną Golov- 
nią. Tuojaus pirmą sekma
dienį po jo paskyrimo atėję 
pas jį Zajančkauskis ir Iva
nauskis ir ėmę inkalbinėti, 
kad pamaldoms tevartotų 
vienų lenkų kalbą, kadangi 
lietuvių, nesą parapijoje. 
Vasario 6 d. Zajančkaus
kis, veltui inkalbinėjęs ku
nigui laikyti pamaldas len
kiškai, išsiėmęs iš kišenės 
portmonėtę ir, rodydamas 
ją Golovniai, pasakęs. 
“Kol čia yra rublis, tai nors 
čia jūsų (tariant kunigų) 
pereis bent 25 žmonės, pa
rapijonįs bus mano”.

Kitą sekmadienį vasario 
24 d. 1910 metų, anot liudy
tojų Golovnios, Krivickio 
Klimo, Ilgevičiaus, Klima- 
ševskaitės, Kazimiero Ma
teikos, Dubovskio, Balins- 
kių Julijos ir Karolinos ir 
Gobio, nors tai buvusi lie
tuvių diena, jų priešininkai, 
kurių tarpe ypač pasižymė
ję vai st. Pranys Šimėnas, 
Stanislovas, Adomas ir Jo
nas Grigai, Vincas Palyta, 
Juozas Žičkus, Kazimieras 
Kazlauskis, Aleksandra 
Bucka ir Klementas Kon- 
dratas, ėmę lenkiškai gie
doti, o kai kunigas Golovnia 
nėrė j o eiti apie bažnyčią 
jie, uždarę bažnyčios duris, 
neleidę eiti drauge kitiems 
žmonėms, ir kai kunigas 
sugrįžęs bažnyčion, ėmę 
rėkti: “su valkatomis (pros
titutėmis) apėjo apie baž
nyčią”... Lietuviškai sakant 
pamokslą ėmę taip rėkti ir 
šūkauti, kad kunigas bu
vęs priverstas nustoti sakęs. 
Vasario 21 d., vos tik kuni
gas ĮGolovnįa graces lietu-

viškai sakyti, pamokslą, 
viršum įvardytieji vaistiė- 
čiai ėmę balsiai giedbtrien- 
kiškai, ir tuo privertę ku- 
nigą nustoti sakius-paįnoks- 
lą. Tą pat atsikartoję ir 
kovo 4 d. Joniškio -bažny- 
čioje laikant kunigttr-Bal- 
čiunui pamaldasT~~įrtitent, 
kai tas kunigas pradėjęs 
lietuviškai sakyti pamokslą,

tojų Klimaitis, JnHjesBa- 
linskienės, Bolcslavo-Ma-

ŠSjSBH 

kįius 
Kazei 
dąlįės 
str. ir 
mėn 
kiui 
Grigams

nauskiui Lfc nuomone," visų Joniškio pa 
nftės įstatymų 1 ' ‘ ‘ 

punkte, 51.
4 punkte; o Ši-

ylai, Kazlaus-

4-ame

dęsis — jų tarpe būyęrvįfe 
sum paminėtieji -Žičkus, te 
Šimėnas, Stanislovai- ik; 
Adomas Grigai, Kazlauskis 
ir Bucka, — norėdami ne
duoti sakyti to pamokslo, 
trukšmingai sujudę ir čmę 
rėkti: “Šalin. Ko čia už
sirioglinai”. Pagaliaus,

Lietuyių liudfniiikų pato-
A * dymai. ~ C 

■ Klimas (starasta). stačiai. į 
tyirtin^.; lead lenkininkai ; 

lietuvių .kąlfe;;
ios,

žmonėms; 
ivis, Las bi

lietuviškai sakant-paimdcs-

pats apreiškė -iv lludytbjai

išeikite ’ *. Pa>^b’3eaSil^pa- 
rapijonįs išėję, išstumdami 
lietuvius iš bažnycids^m iš
ėję uždarę dūris, o^prię durų 
s to vėj ę Vhieen tas Klimas ir 
Kizimieras Pavlauskiš, kad 
nieko neleistų bažnyčion 
klausytų pamokslo. 1

Tą-pat dieną' Zajančkaus
kis kunigo Golovnios bute, 
prie kunigų Kuktos ir Ja- 
senskio, griežtai apreiškęs, 
kad kol jis čia esąs, jis ne- 
įleisiąs Joniškiu nei vieno 
lietuvio kunigo ir neduosiąs 
nei vieno žodžio ištarti Jo
niškio bažnyčioje. Pašaukti 
tardyman kaltinamasis Le
onas Zajančkauskis, Jonas 
Ivanauskis, Felicianas Ka
zelė, Pranys Šimėnas, Vin
centas Palyta, Juozas Žič
kus, Kazimieras Kazlauskis, 
Klementas Kvadratas, Sta
nislovas, Adomas ir Jonas 
Grifai ir Aleksandras Buc- 
Grigai ir Aleksandras Buc- 
ir paaiškino: Zajančkaus
kis, Ivanauskas ir Kazelė, 
kad jie nėkados savo kal
bomis žmonėms nekėlę ne
apykantos tarp lietuvių ir 
lenkų ,taippat nekurstę Jo
niškio bažnyčios parapijom; 
griebties prievartos ir smur
to; neapykantą kėlęs pats 
kunigas Šlarnas savo pa
mokslais prieš dvarininkus 
ir lenkus, taipgi del to Za
jančkauskis ir paprašęs vys
kupijos valdytojo paskirti 
komisiją, kad ištirtų tą da
lyką; kiti — kad jie neda
rę netvarkos bažnyčioje ir 
nekliudę laikyti pamaldų 
lietuvių kalba.

Remiantis tuo, kas vir
šum išdėta, Vilniaus guber
nijos bajorai Leonas, Vla
dislovo sūnūs, Zaj ahčkaus- 
kis, 52 metų, Fėliėianas, 
Stanislovo sūnūs, Kazelė, 
40 metų, Vileikos, Vilniaus 
gub. miestietis Jonas," An
tano sūnūs, 64 metų, ir Jo
niškio valsčiaus, Vilniaus 
apskr. valstiečiai Pranys, 
Jono sūnūs, Šimėnas, 42 m., 
Vincentas, Juozo suriuš, Pa
lyta, 55 m., Juozas, Tomo 
sūnūs, Žičkus, 65 m., Kazi
mieras, Prano sUnus, Kaz- 
iauskis, 24 m., Klementas, 
Jokūbo sunūs, Kondratas, 
25 m., Stanislovas, An
driaus sūnūs, Grigas, 45 m., 
Adomas Andriaus sūnus, 
Grigas 51 m., Jonas, Ado
mo sūnūs, Grigas 48 m., ir 
Aleksandra, Bonifaco sū
nūs,Bucka, 56 m.;—krimina
linio proceso įstatymų 1.032 
2-uoju punktų ir 207 str. ir 
buvo pašaukti Vilniaus teis
imo rūmų tieson be luomų 
atstovų, kaltinami nusidė
jimais, pažymėtais Zajanč-

tąi busime jšvięsųs žmonesir 
šventes kartu sh
Varšuva jis pasa
kojo:^ lenkai vaiks- 
<ū°jo J 
pinigus 
Lenkai 
kad jiem 
Stolipinui.

j Klimitėš_ --- , 
kaip Zaja|jčfcauskis dave 20 
rublių Ą^įGrigui, kad juos 
išdalintų/^ųonėms ir sukur
stytų perdietuvišką pamok
slą giedoti lenkiškai.

Ilgevičius. Lenkai ne
kenčia lietuvių kalbos, ją 
visaip nięlcina, vadina pa- 
goniška, Ytfėkam neverta, 
tuos, kurie kalba lietuviš-' 
kai, persekioja, pravar
džiuoja, graso primušti. :

Dubauskaitė. Labiausiai 
kurstė žmones p. Zajanč
kauskio darbininkai, 
riuos jis siuntinėjo po 
niškio parapijos visus 
džius.

Balihškaitė pasakoja, 
kaip lenkininkai, Zajanč- 
kauskia sukurstyti, draskė 
per vyskupo Ropo atvažia- 
rinią lietuvaičių rubus.

Mateika 'rodo-, kad Zą.- 
jančkauskis davinėjęs pini
gus, kad persekiotų lietuvių 
kalbą. ■ ,

Gobis girdėjo pats, kaip 
Zajančkauskis kurstė prieš 
lietuvius.

BalinskaS taippat matė 
lenkus agituojant ir giedant 
bažnyčioje per lietuviškus 
pamokslus.

Liudininkai: Balinskaitė, 
Klimaitė; Dubauskaitė 1 ir 
Jonas Baltuškas atsakinėjo 
lietuviškai. 5 Tie-patįs liu
dininkai per tardymą kalbė
jo rusiškai. ' Advokatai sa
ko, kad negalima esą pasi
tikėti tokiais liudininkais, 
kurie pirmą kalbėjo vienaip, 
dabar kitaip. Teismas 
jięms atsako, kad jų paro
dymai dabar visai sutinką 
su anais t ir kad jie blogai 
kalbą rusiškai ’

tui apmokėta, 
lietuvius;, 

msią taip, kaip

ku-
Jo-
so-

» e e *

rupijos riaušių kaltininku 
e®^t tik vienas p. Zajanč-

į kabškis , Jis kalbėjo: 
i^®oinet aš buvau Dubin- 

i giuose, mano parapija susi- 
siekdavo su Joniškio para- 
pija. Pirmą kartą man te- 
k^ buti Joniškyje per šv.

; Ureses atlaidus. Tuomet 
ūš-^kiau du pamokslus —- 

lietuviškai, kitą len- 
į Tečiau tada niekas 

nebuvonepatenkintas ir 
niekas ijokių riaušių nekėlė. 
Po to . dar kelius kartus te- 

man Joniškio para- 
pšfbjie pas ligonius; mane 
patikdami su šv. sakramen-' 
ftu jie giedojo lietuviškai.

Bet paskui virto kitaip.
Po kiek laiko aš vėl nu

vykau į Joniškį. Buvo at
laidai, atvažiavo ir daugiau 
svetimų kunigų. Tuomet 
buvo lietuvių diena iš eilės 
(viena šventė lietuvių, kita 
lenkų). Bet lenkai nežinia 
del kokios priežasties ėmė 
kliudyti, trukdyti, nedavė 
žmonėms ramiai melsties ir 
kunigai, matydami, kad iš 
tokių maldų nieko dora ne
busią, visi išvažinė jo.
’ Po to atsitikimo vėl teko 
buti Joniškio parapijoje pas 
ligonį -— gerai nemenu, ko
kiam sodžiuje.. Tuomet 
ėmė sakyti man to sodžiaus 
žmogus (jo pavardė Toma- 
šauskas), kad jei, girdi, Bu
sianti bažnyčioje vartojama 
lietuvių kalba, tai visus pa
rapijoms paversiu stačati- 
kiais, kunigai priimsiu sta
čiatikybę, kad lietuvių ku
nigai imą iš vyriausybės al
gos po 100 ruh. per mėnesį 
ir ft. Girdėdamas pirmą 
kartą tokią kalbą, labai nu
stebau ir, pasiinteresavęs 
tuo, ėmiau klausinėti, iš kur 
visa tai jis žinąs. Jis at
sakė, kad visi saką girdėję 
taip kalbant p. Zajanekaus-

Balandžio 5 d.
Nuo 10- vai. publikos jau 

pilna. Laikraščiams užiii- 
teresavus, jos prisirinko 
daugiau, negu buvo vakar,. 
Visi šnekasi, kalbasi, skai-. 
to, ką laikraščiai rašo apie 
Joniškiu bylą, svarsto, kas 
parašyta. Lenkų laikraš
čiai pilpi tępdencijos. Ku
rie buyo tuomet teisme ir 
girdėjoj kraipo galvas ir 
stebisi,o kaip jie be jokios 
sąžinė^;,iškraipė faktus.

10 vąj. 40Jtm. skambina, ir 
teismo,antstolis taria savo 
paprastus apdžius; ‘ ‘ prašau 
stoti”; visi sustoja, ateina 
teismas, ir antstolis vėl sa
iko: “prašau sėsti”.

Teismai baigia klausinėti 
lietuvių pusės liudininkus. 
Pirmutinis klausimas kun. 
Kunigėlis. 

*«;»«<* ■. .
Kun. Kuį

Kun. ‘ 
karštai ir

jelio parodymai.
kunigėlis kalba 
iškalbingai.

Kitas faktas. Per verbą 
ateina iš Joniškio parapijos 
du žmogų pas mane, kalba 
lietuviškai ir prašo manęs 
padėti gauti jiems miško 
sargo vietos. Tuomet kun. 
Michalkevičius darė sąs
kaitą, kiek lietuvių, kiek 
lenkų. Aš paklausiau jų, 
kodėl jie išbėgę nuo skaity
mo. Tuomet jie atsakė: 
“Geriau kur prasišalinti, 
negu gauti guzą!” Ir jie 
man paminėjo kelius žmo
nes, kurie grasę mušti lie
tuvius, jei jie sakytųsi esą 
lietuviais. Tarp tų paminė
tų, rodos, buvęs Šimėnas ir 
Palyta.

Dar faktas. Kartą žiuriu, 
mano bažnyčioje klupo prie 
ąltoriaus kelios mergaitės ir 
verkia. Aš ėmiau klausti, 
ko jos verkia. Jos atsakė: 
“Ko mes neverksime, kad 
mus lenkai persekioja, baž
nyčioje neduoda lietuviškai 
melsties, giedoti../’ Mer
gaitės būvą iš Joniškio pa
rapijos.
y. Kartą ateina pas mane 
žmogus ir kalba lenkiškai. 
Aš jį pažinau, jis ir pirma 
pas mane ateidavo ir vis 
kalbėdavo lietuviškai. Aš 
jo juokais klausiu: “Tu 
buvai lietuvis, o dabar len
ku pasidarei?” Jis man 
rinitai atsakė: “Kas iš tos 
lietuvių kalbos: su ja nie
kur nenuvažiuosi, niekur 
nenueisi, o už jos vartojimą 
dar man langus gali išdau
žyti, nes taip kalba po mu
sų (Joniškio) parapiją. Aš 
ir savai dukteriai užgįsiu 
giedoti bažnyčioje lietuviš- 
kai”, _ .
q ToHau kun. Kunigėlis aiš- 

s kiną priežastis, del, kurių 
i lenkininkai sukrutę išvaryti 

Jo.lietuvių kalbą iš Joniškio

bažnyčios prie kunigo Go
lovnios:

Pasinaudoję kunigo per
maina, Zajančkauskis ir kiti 
jo šalininkai užsimetė lie
tuvių kalbą išmesti iš baž
nyčios, manydami, kad bu
sią tai lengviau padaryti 
prie naujo kunigo, kuris ne
žino vietos sąlygų, nežino 
tikro lietuvių ir lenkų skai
čiaus. Tuomet ir prasidėjo 
smarkiausias p. Zajančkaus
ko agitavimas. Jis sukurs
tė visą parapiją prieš lie
tuvių kalbą, prieš lietuvius. 
Tuomet ir prasidėjo smar
kiausias persekiojimas lie
tuvių;Sykį man skundėsi 
kelios mergaitės, kad jas, 
einant keliu, buvę užpuo
lę lenkininkai ir norėję iš
gėdinti už tai, kad jos kal
bėjusios lietuviškai.

Apskritai, Zajahčkauskis 
buvo ne tik savo parapijos 
vadovu, bet jo klausydavo 
ir kunigų vyresnybė. Tai 
rodo nor ir šis faktas. Kar
tą, sakydamas pamokslą, 
paminėjau Joniškio atsiti
kimą ir jų nepagyriau. Za
jančkauskis, išgirdęs apie 
tai tarė, kad aš gausiu del 
šito dalyko nuo vyskupijos 
valdytojo pasiaiškinti. Tie
sa, tuojau ir gavau.

Kaip tik tuo pačiu laiku 
kaž-kas sudegino mano klo
jimą su javais ir viskuo. 
Aš nesakau, kad tai lenkai 
padarę, aš jų nemačiau ir 
nenutvėriau, todėl negaliu 
jų kaltinti, bet atsitikimų 
supuolimas ir visokios žmo
nių kalbos verčia apie tai 
paabejoti... Po to aš papra
šiau mane iškelti, ir mane 
iš Dubingių perkėlė į Še
šuolius. Paskui aš apie Jo
niškio atsitikimus tegirdė
davau tik iš laikraščių. Bet 
pirma, kol arčiau gyvenau, 
Joniškio parapija buvo ma
no parapijai tikras baro
metras: kol ten ramu, tai 
ir pas mane ramu, bet kaip 
ten imdavo bruzdėti, ir pas 
mane pasidarydavo nebera
mu.

Kun. Michalkevičiaus pa
rodymai.

Išklausinėjus kun. Kuni
gėlio, teismo pirmininkui 
praneša, kad atėjęs kun. 
Michalkevičius ir stovįs už 
durų. Teismo pirmininkas 
prašo atkviesti. Vakar jis 
del galvos skaudėjimo ne
atėjo, ir teismas jį buvo 
nubaudęs 10 rub. Šiandien 
matyti, jis ne visai dar svei
kas, atėjo su žieminiu ploš- 
čiu. Teismas nuima nuo jo 
pabaudą. Kun. adminis
tratorius sakosi nieko dau
giau nežinąs, kas yra pada
ryta . komisijų, buvusių Jo
niškyje, bet tai yra surašyta 
protokoluose, o jis. to gerai 
nebemenąs. Bet kai jis 
pats buvęs, lietuvių teradęs 
tik 49 žmones, liepęs sakyti 
pamokslus lietuviškai apie 
dešimtą vah

— Ar'tamstai atvažiavus, 
jokios agitacijos nebuvo iš 
lenkų pusės, ar negirdėjai 
agituojant p. Zajančkaus
kio, — klausia advokatas 
kun. Michalkevičiaus.

— Jokios tuomet agitaci
jos nebuvo ir negalėjo būti, 
nes, viena, buvo ten polici
jos, o antra, vyskupijos val
dytojo atvažiavimas yra la
bai iškilminga valanda, to
kioje valandoje niekas ne
drįstų riaušių kelti.

— Ar svarbios gegužinės 
pamaldos? — toliau klausia 
advokatas.

• —- Taip, — atsako kun. 
Michalkevičius, 
priverstinos.

— Ar reikia, einant ap
link bažnyčią, nešti vėluvas.

bet ne-

kia.
Taip, per šventes rei-

— Ar giedant rožančių, 
reikia kad butų kunigas 
bažnyčioje?

— Ne, nereikia.
— Ar, Tamstai pasakius 

“tegul bus pagarbintas”, 
daug atsakė “per amžių 
amžius”?

Toj vietoj kun. adminis« 
tratorius truputį pagalvo
jęs, atsakė:

— Tai tur-but tik tie 49 
žmonės!

— Ar buvo iš Dubingių 
deputacija nuo Zajančkaus
kio?- ...

Būti deputacija buvo, 
bet kad ją butų p. Zajanč
kauskis siuntęs, to neme
nu.

— Paaiškink man tamsta, 
— paprašė kun. Michalke
vičiaus prokuroras, — ar 
yra kokie vyriausios dva
siškosios valdžios (visšei 
duchovnoj vlasti) įsakymai, 
kad pridedamose pamaldose 
butų vartojama žmonių kal
ba, jei neklystu, vadinasi 
tai: “de lingua vernacula”.

— Ne, nėra — atsakei 
cun.Michalkevičius, — čia... 
gamtos įstatymas! (Este- 
stvenny zakon).

Po tų žodžių teismas kun. 
administratorių paleido ir 
alkvietė kun. Balčiūną. 

; Cun. Michalkevičius buvo 
Zajančkauskio liudininkas.

(Toliaus bus).

Tiroliuje viešintis fabri
cantas Arnold Hirsch vo
kiečių “Lloyd” generaliui 
direktoriui pranešęs, kad 
jis sudedąs 20.000 mar
čių dovanoms to
kiam inžinieriui, kuris išra- 
siąs pagelbinę motorinę val- 
;į taip pataisytą, idant vie
nu elektriniu prispaudimu 
ji nupultų nuo laivo ant ju
ros paviršiaus ir Į pusminu- 
tį galėtų sau toliau plaukti.

Šveicarijos pirklybos bu
tas davęs savo inicijatyvą 
reikale sumažinimo mokes
čių laiškams visame sviete. 
Pirklybinių butų tarptauti
niame kongrese, kuris atsi
bus rugsėįyj š. m. Bostone, 
šveicarai atstovai agituosią 
už įvedimą vieno cento mo 
kesties nuo laiškų.

Suvienytų Valstijų laik« 
raštija paduodanti labai ne
teisingas žinias apie ameri
konų persekiojimą Meksike. 
Laikraštiją sekant, Suv. 
Valstijų karo žinyba pasiun
tus į Meksiko pakraščius 
vieną šarvuotį, ant kurio 
pasislėpę vos tik keliolika 
Amerikonų, kiti gi visi 
amerikonai šalies gilumoj 
sau ramiai gyvenanti. Regis, 
nėra taip bloga kaip rašo 
laikraščiai.

Washingtone aplaikyta 
žinia, kad provizorinis Mek
siko prezidentas Gomez už
darytas muitų buste ir lai
komas kaipo kalėjime. Bus
to saugoja sargyba. Jį pri
sakęs suimti prezidentas 
Madero. Be to ir revoliuci
onierių vadas Orozeo nepri
pažįstąs Gomezo provizori
niu prezidentu. Tokiuo bu- 
du jam pasibaigė preziden
tavimo dienos.

Švecijos žymiausiųjų pi
liečių deputacija tomis die
nomis karaliui Gustavui su
dėjus ant rankų tautos do
vaną sumoje 12.000.000 ko- 
ronų, skiriamų padirbdini- 
mui milžiniško šarvuočio 
del Švecijos. Karalius iš
reiškęs didį džiaugsmą ir 
dėkingumą už tą puikią šve
dų tautos dovaną ir patrio- 
tizmą.
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BADAS IR VARGAS.
Majoras Gaynor vardan New York’c 

žada pagelbėti.

NEW ROADS VANDENYJE.

Upe Mississippi kas-kart liejasi labyn*

LYGIAI KAIP RUSIJOJ
‘ Penrisylvamjos kareivi]a sauja į 

straikuojančius anglekasius.
Keturi užmušti; daugelis sužeistų.

New York, gegužio 9 die
ną. Majoras Gaynor vakar 
išsiuntė telegramas trims 
pietą gubernijoms, kuriose 
vardan New Yorko žada su
rinkti ir atsiąsti nukentė- 
jusiems nuo potvynio pini- 
gišką pagelbą. Tokias te
legramas gavo gub. Brewer 
iš Mississippi, gub. Dona- 
ghey iš Arkansas ir gub. 
Sanders iš Louisiana.

Tolesnis gelbėjimas.
New Orleans gegužio 

dieną. Nuo potvynio gelbė
jimas tęsiasi tolyn, ypatin
gai dar tas verda Allyrijos 
apylinkėse, kur stengiasi 
sustiprinti ir paaukštinti 
krantus, idant vanduo ne
įsilaužtą. Taip-gi taisoma 
silpnesnės vietos tarpu Na- 
tcher ir New Orleans.

Potvynis apie Morganza 
pasididino ligi triją colią, 
tad geležinkeliais traukiniai 
turėjo sustoti vaikštinėję. 
Tos vietos gyventojai kraus
tosi iš čionai į Baton Range, 
Oppelousas ir kitas sauges
nes vietas.
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Pavojingas spėjimas.
La Crosse, Wis., gegužio 

9 dieną . Iš vietinio valdiš
ki) biuro pranešama, kad už 
dlviejų dieną galima laukti

Potvinis didinasi.
, Niekad turbut tiek nelai

mių nepridirbo Amerikoje 
potviniai, kiek šiais metais. 
Tirpstantis pavasario snie
gas taip pakėlė Mississippi 
ir Ohio upių vandenį, kad 
daugybės žmonių turėjo pa
sitraukti iš miestų, mieste
lių ir kaimų, palikdami savo 
visą turtą ir pastogę van
dens smakui, gelbėdami 
vien tik savo gyvastį, ir tai 
ne visiems tas pasisekė. 
Vienok jau į galą pradėjo 
yt šviesiau darytis, vanduo 
ėmė mažėti ir galima buvo 
tikėtis greito sugrįžimo į sa
vo paliktas suardytas gūž
tas. Bet kitaip vėl viskas 
virsta.

Štai pereito j savaitėje už
kilo smarkus lietus, naikin
damas kaikurių jau išdirb
tą ir užsėtą pavasario žemę, 
ir juo labiau atimdamas vil
tį greito atsitaisymo jau se-- 
niau nukentusiems. Minė
tųjų upių vanduo staiga vėl 
pakilo, ėmė veržtis per 
krantus į dar neužlietus 
miestus, naikindamas ten 
užsilaikiusias sveikas pasto
ges, ir užliedamas tūkstan
čius akrų geriausios dirba
mos žemės.

Point Coupee paviete ką- 
tik spėjo luotais pagelbėti 
šimtus žmonių, kurie kitaip 
jokiu budu nebūtą galėję 
išsigelbėti.

Iš Morganza praneša, kad 
netolies Torras daugybę 
žmonią apsupo vanduo, ku
rie greit turėsią žūti jaigu 
tik nespės atsiąsti pagelbi- 
nią luotelių.

Visi stato savo pajėgas,
Kad tik galėti; isgelbeti ne
laimingąją gyvastis, o apie 
turtą gelbėjimą nėra ką nei 
svajoti.

upės Mississippi baisybiško 
dar išsiliejimo, 
dens aukštuma 
6.06 pėdas.

Vakar van- 
jau turėjo

užlietas.
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New Roads
New Roads, La., gegužio 
dieną. Netolies Torras 

vanduo prasimušė per kran
tą ir tuomi daugybei gresia 
pavojus. Pusę mylios plo
čio ir ligi 10 pėdą gelmės 
upė užliejo Pointe Coupee, 
St. Landry ir kitus pavie
tus, naikindama visą žmo- 
nią gerą. New Roads, lai
komas ligi šiolei neužlieja- 
mu, pasijuto jau vandenyje.

Baisenybės!
Vagįs ir kiti visi niek

šai naudojasi iš vargšą žmo
nią nelaimės. Luoteliais ir 
trioptais važinėja po apleis
tus namus, plėšia, vagia kas 
tik jiems papuola ir kur tik 
gali įsisukti, o ją suvaldyti 
iš priežasties didelio pagel- 
binio darbo nėra kam.

Per paskutines 24 valan
das per New Roads perėjo 
apie 1.000 be pastogės liku
sią žmonią. Apipasakoja 
baisiai pergyventas valan
das ir apgailėtinus bado ir 
vargo atsitikimus. Dides
nė žmonių dalis, ištikrąją 
sakant, nustojo viso ką tik 
turėjo.

Gegužio 8 dieną laivas 
Whitman atvežė išgelbėjęs 
750 asmeną iš Pointe Cor- 
poe į Melville, La. Tris 
dienas tasai laivas plaukio
jo ir rankioję- laukiančius 
pagelbos, kurie ant stogą ir 
kitą aukštesnių vietų nu
vargę laukė išganingos pa
gelbos.

Miestelis Melville, La. yra 
gyventoji; iš potvinio bai
mės apleistas, tad atveštie- 
ji nelaimingieji maža čia 
galėjo kuom pasitenkinti. 
Vėliaus nuvežta juos į 
Crowley, Rame, La Fayette 
ir Alexandria.

Nuostolius potvinio pada
rytus jau dabar skaito ne 
tūkstančiais, bet milijonais.

Kuomet vieni verkia, 
liūsta, kiti džiaugiasi, nau
dojasi. Tad ir iš potvinio 
kaikurie netikėliai džiaugia
si, nes važiuoja ten vogti, 
skriausti nelaiminguosius, 
kuomet tie tik apie savo 
gyvastį tesirūpina.

J. J. Astoro testamentas.
New York. Advokatas 

Lewis Cass Ledyard gegu
žio 7 dieną apgarsino žu
vusiojo su “Titanicu” mi
lijonieriaus J. J. Astoro tes
tamentą. Visą beveik tur
tą, apie $100.000.000, velio
nis paskyrė savo sunui Vin
centui Astorui. Išsigelbėju
si jojo pati Madeline Force 
Astor gauna $100.000; apart 
to galės naudotis ineigomis 
nuo $5.000.000 ir namu, ku
ris yra New Yorke, 840 
Fift avė., bet su pažymėji
mu, jaigu tik ištekės už ki
toto vyro, tais dviem pasta
raisiais dalykais naudotis 
negalės. Apie pirmąją sa
vo pačią velionis nieko ne
mini. Duktė-gi ‘Iš pir-

V. T. Richeson, kuris nužudė 
elektros kresėje šį mėnesį.

Pastorius Clarence 
pasmerktas nužudyti

savo numylėtinę, teismo

mosios pačios, kuri dabar eastern.
eina 10 metus, . gauna 
$5.000.000. Taipgi kiekvie
na duktė ar sūnus, katrie 
tik jam numirus butų likę, 
turi gauti po tris milijonus 
dolerių. Labdaringiems 
dalykams ty. šv. Poyylo 
mokyklai paskyrė tik $30- 
000.

Tą visą turtą globėj ais iš
rinkti yra keturi asmenįs, 
tarp ją ir Vincentas Astor, 
kuris po pusės metą 
jau tikru globėju, nes 
met pabaigs 21 metus.

bus 
tuo-
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Prieš blogą.
Louisville; Ky. Gegužio 
dieną sušauktame čionai 

kongrese, vadovaujant
World Purity Fedaration 
tarptautinei organizacijai, 
idant panaikinti moterų 
pirkliavimą (nemorališku
mą), kalbėjo Stanley W. 
Finck. Jisai išrodė, kad 
stokas didžiai yra tame da
lyke teisią ir stokas užtek
tinai pinigą, kad pergalėjus 
ir sunaikinus blogą visuo
menėje. Parodė, kad žmo
nės mažai tuomi rūpinasi ir 
mažai supranta apgailėtinas 
to pirkliavimo pasekmes. 
Šioje šalyje esą apie 250.000 
moterią-paleistuvią.

Teatrai, kratantieji pa
veikslai, šokių salės ir ratu
kais važinėjimui salės iš sa
vęs nieko neturi blogo, net 
kaikurie dalykai yra pamo
kinanti, teikianti pasilsėji
mą ir linksminanti, bet ki
tais vyrai ir moterįs naudo
jasi tik kad surengus minė
tąjį pirkliavimą. Tankiai, 
kad įgavus auką, vartoja 
šliubo formas arba net išti
krąją apsipačiuoja, bet tik 
liglaikinai.

Dėlto tame dalyke nėra 
tinkamą teisią, apie ką reik
tą pasirūpinti, idant pana.- 
šąs pirkliavimai visuomenė-, 
je nesikartotą.

Gegužio 7 dieną netolies 
Estabutehic, Miss, nusirito 
nuo bėgiu traukinys5linijos 
New JJrleans and'North-’

Priežastis),tos di
džios nepalaimos Lyra neži
noma. Užmuštąją tarpe ran
dasi apie 11 ašmenių sužeis- 
tują-gi į 40 asmenį;.

Sufragisęią demonstracija.
Gegužio 6; dieną New 

Yorke atsibuvo/suf ragisčių 
demonstracija <-.Vparoda). 
Tokios dar demonstracijos 
(parodos) New Yorkas nuo 
pat savo pradžios nėra ma
tęs. Demonstracija prasi
dėjo 5 valandą po pietą, va* 
dovąujant p. Harrist Han- 
ton Blatch ir kelią, josios 
artymąją. Pasibaigė-gi vi
sa demonstracija iškilmin
gu susirinkimu Carnegie sa-

Toje demonstracijoje da
lyvavo nuo 8.000 lįgi 9.000 
sufragisčiu. Tyarka visa
me buvo pavyzdingą, taip, 
kad policijai darbų nepa
sidaugino ir nereikėjo kiš- 
ties į demonstracijos daly
kus. Žmonią žiūrėtoją pri
sirinko į 159 tūkstančius.

Sufragisčią uniforma tu
rėjus susidėti, kaip paduoda 
p. O. H. Belmontu iš/skrybė- 
•ląitės ne brangesnės kaip 39 
centai ir baltos suknelės ne
šiotos bent jau trejus me
tus.

Pagelta turtuoliams.
Viešo labdaringumo sky

rius Kansas City Surengė 
naują departamentą, kuris 
turės teikti pagelbą mirš
tantiems turtuoliams/ norin
tiems dalį savo flirto1 užra
šyti labdaringiems daly
kams. Minėtašfti Skyrius 
įšitikrino, kad dUūg 'iš tur
tuolių bijodama^! apgavi
mo atsisako dalįlfeavo turto 
ližrašyti geriem^'treikalams. 
Tad naujasai departamentas 
tokiems turtuoliams -suteiks 
visokias reikalingas  ̂žinias 
it visą tame dalyke apgavi1 
riro baimę prasalįš.s-
C '■ ::č

: Nukrito nuo -400 pėdą
4 augšturhosl
; i Garsus lakūnas George 
W. Beattie ir j d "draUgąs 

mW-enjgeMarshall E. R,e 
s'u biplanu lėkti

ko į Philadelphią! Jau bu
vo išsikėlę į 400 pėdą augš- 
čio, kaip staiga sugedo ma
šinerija ir abudu nukrito 
žemyn. ,. Visas lakiojamasai 
aparatas’sudužo į šmotelius, 
bet juodi! išliko gyvu ir net 
suvis "nesunkiai sužeistu.

Žingeidi sutartis.
.JDr, Mi^felson’ vie- 

nas iš gydytoją narių prie 
Norwegian Lutheran Dea
coness ligonbuČio, iškeliavo 
į ĮĘkiropą Kaiser Wilhelm II 
laivų įš Hoboken, turėda
mas su savimi po laivakor
tės nusipirkimo tik $60. Bū
damas Europoje turi atsi
lankyti į Kopenhageną, lan
kyti Viedniuje medicinos 
universitetą ir gerai išlaiky
ti ten egzameną, paskui nu
važiuoti dar į Berlyną, Pa
ryžių, Londoną ir New Yor-

Visoje toje kelionėje ne
gali pinigų nei pasiskolinti, 
nei pasivogti, bet su išsivež
taisiais pinigais visus reika
lus atlikti. Gali po teisybei 
uždarbiauti, bet iš visų iš
leistų centų turi duoti aiš
kią atskaitą! Jaigu išpil
dys kuonotikriausiai visą 
sutartį, sugrįž į Chicago, at
gaus iš savo dviejų draugų 
gydytojų visas kelionės lė
šas ir dar nuo abiejų gaus 
po $100.

Jaūnaš Galvažudys.
Jaunas, 18 metą vaikinas, 

Lester--E. Snyder, kad pa
velde jus $25.000, šovė į sa
vo motiną ir bobutę.

Keletą mėnesių atgal tė
vas jaunojo Lester delei ko
kios ten priežasties nusižu
dė, ■ palikdamas $25.000. 
Tuos pinigus pakolei valdė 
motina- Elizabeth Snyder ir 
bobutė Margaret Devoe, dėl
to Lester negalėjo nieko 
tuomi pasinaudoti ir turėjo 
laukti savo dvidešimts pir
mą metų r Bet jaunas Les
ter užsimanė -ankščiau pa
siekti minėtąją savo laimę 
ir leistis, gėriau pažvelgti į 

tad. užmanė nužudy- 
Naktį

svietą; tad. užmanė nužudy
ti motiną ir bobutę. Naktį 
jiedyeim .bemiegant, šovė 
keletą kartą;.... dvi kųlipki

Philadelphia gegužio 4 d.
Kietąją anglią kasyklą 

darbininką padėjimas pra
dėjo eiti aršyn ir ėmė rastis 
suvis nepageidaujami atsiti
kimai.

Tą dieną kareiviai nušovė
tris darbininkus svetimžc- 
mius, iš kurti; du ąllt viėtos 
numirė; tas sukėlė didelį ne
ramumą ir protestą darbi
ninką tarpe.

Laikytame darbininką su
sirinkime Minersville išmes
ta iš savo tarpo visus ameri
konus. Straikeriai pažymė
jo, kad niekas ji; nesulaikys, 
jokie ginklai neatgrąsys 
leisti kasyklose pradėti dar
bas.

Kratos namuose.
Karei vi ja sustatė pieną, 

kad eiti į visus straikerių 
namus ir ieškoti ten šautu
vu bei kitokią ginklą. Jai- 
gu norės tą pieną įvykdinti, 
galima tikėtis didžiai nema
lonią susirėmimą.

Šerifo įsakymas.
Šerifas Murphy išdavė 

įsakymą,’ draudžiantį darbi
ninkams rinktis krūvon ant 
gatvią, nors tai ir visai ma
žas butą skaitlius.

Baisus padėjimas.
Straiko vedėjai visomis 

jėgomis rūpinasi numalšin
ti anglekasius ir įvesti ra
mybę, nes susidūrimas su 
kareivija butą tikros tik 
skerdynės, o amerikoną ka
zokai tokiuose atsitikimuose 
moka labai gerai naudo- 
tięsk/ai . am 

pataikė bobutei, viena mo
tinai. Abidvi randasi di
delei blogame padėjime.

Jaunas galvažudys kalė
jime suvis šaltai aiškina to
kio pasikėsinimo priežastį, 
ir net pačios tragedijos ma
žiausius dalykus be jokio 
pasigailėjimo apipasakoja.

Žmonių Lester buvo ger
biamas kaipo vienas iš do
riausią vaikiną. Visą laiką 
gyveno prie tėvą Paterson, 
N. J.

Ap. delegatas atvažiavo.
Gegužio 4 dieną į New 

Yorką laivu “Koenig Al
bert” Lloyd linijos atvažia
vo antvyskupis Giovanni 
Bonzano, kuris yra paskir
tas Suvienyti; Valstiją ap
aštališkuoju delegatu. Ji
sai apsigyvenęs Washingto
ne ir pradės neužilgo pildy
ti savo valdymo priedermes.

REZOLIUCIJA, UŽGIR- 
TA CHICAGOS LIETU
VIŲ DR JŲ SĄJUNGOS.

Kadangi, praėjusiais lai
kais Suvienytą Valstiją gy
ventojai nuolatai apreikš
davo savo užuojautą vi
siems judėjimams, turėju
siems savo tikslu užvesti 
demokratišką principą 
tvarką kitose šalyse ir su
teikdavo tokiems 
mams savo piniginę 
ralinę paramą; ir

Kadangi, senato 
3175, žinomas kaipo Dil- 
linghamo bilius, pataria iš
tremti, be teismo tyrinėji
mo, kiekvieną ateivį, kuris, 
Čia gyvendamas tartųsi

judėji- 
ir mo-

bilius

Kareivijos didvyriškumas.
Shenandoah sušaukta ka

reiviai, kad išvaikius susi
rinkusius ant gatvią strai- 
kerius.

Negeresnis yra padėjimas 
ir Scrantono dalyje. Karei
vijos dalis atkeliavo į 
Greenburg ir laukia tik rei
kalo “nuraminti” angleka
sius.

į žmones, 
vyrams ir 
Pakilo di- 
Apart tą

Susirėmimas Minersville j.
Minia žmonią, apie trįs 

tūkstančiai, ėmė varyti po
liciją, mėtydami akmenimis. 
Policijantai pradėjo miklin
ti savo lazdeles, bet tuomi 
neką padarė, o net iš žmo
nią tarpo vienas iššovė. To 
tik policijai ii’ reikėjo. 
Tuoj, išsitraukę revolverius, 
pradėjo šaudyti 
Pataikė dviem 
vienai iš motorą, 
delis trukšmas.
sunkiai sužeistą daugelis 
yra lengviau sužeistą.

Susirėmimo priežastis.
Priežastimi to susirėmi

mo buvo darbininką pasiry
žimas neleisti straiklaužią į 
kasyklas, kuriuos superin
tendentas Pine Hill Coal 
Co. firmos norėjo automobi
liais išsiąsti. Dėlto nuo pat 
jau ryto rinkosi į tą vietą 
daugybės žmonią. Supe
rintendentas Keiser turėjo 
paprotį siųsti straiklaužius 
vis automobiliais, bet šį kar
tą jam nepasisekė, nors dar
bininkams tas daug lėšavo.

Minersvillė j e ir aplinki
nėse vietose žmonės didžiai 
sujudę ir rengiasi net prie 
aršesniu dar susirėmimą.

čią valdžią, ir tuomi verčia 
musą valdžią siąst atgal, —■ 
tankiai neišvengiamos mir
ties žiotysna, — ne tik ly
derius, bet ir paprasčiau
sius šio judėjimo pasekė
jus; ir

Kadangi, šitas pats bilius 
ir jo pataisymas No. 22527, 
vadinamas Burnett’o bi- 
lium, reikalaudamas nuo 
ateivią skaitymo — rašymo 
egzamino, nesuteikia šiai 
šaliai jokio didesnio apsi- 
ginimo nuo defektišką, kri- 
minališkų, ar ligūstą klesą, 
bet atpenč, priešingai šios 
šalies pripažintai tendenci
jai ir politikai, užkerta ke
lią daugumui ateivią, galin
čią būti auka politišką per
sekiojimą; ir

Kadangi, Dillinghamo bi- 
liaus reikalaujama ateivio 
ypatos indentifikacija, kas 
yra ne kas kitas, kaip pra
džia neamerikoniškos pas- 
portinės systemos; todėl to 
viso delei

Nutarta, kad mes, Chi- 
cagos Lietuvią Draugiją 
Sąjunga, reprezentuodama 
suviršum 50.000 Chicagos 
lietuvių, raginame Tautos 
Atstovus nedaleisti šiam bi- 
liui virsti teise, ir toliaus

Nutarta, kad šio nutari
mo kopijos tebūna pasiųs
tos Suvienytų Valstijų Pre
zidentui, Komercijos ir 
Darbo Sekretoriui ir Chi
cagos miesto atstovams 
Kongrese.

Vardan Lietuvią Draugi
jų Sąjungos Chicago j Di
rektorių Taryba, per:

J. J. Elias, Prezidentas,:
J. J. Hertmanovič, Sekr., 
Dr. A. L. Graičunas, Im- 

migracijos Komiteto

žU’at-J'ju o
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ga yra moterims kantrybė 
ir ūpo vienodumas, nes jo

KATALIKAS

MOTERIS ŠEIMYNOJE.

Iš patyrimo galime žinoti, 
kad žmogui jaunystėje 
inkvėptos ideos nekuomet 
nežųsta. Gali tos ideos 
šiek-tiek atsimainyti, pa
krypti biskį į kitą pusę, bet 
pati tų ideų esybė ligi gi
liai senatvei vis spindės 
musų pobūdyje

Taipogi didelę svarbą 
turi gyvenime fiziškas vai
kų išauklėjimas. Paimki
me devynių metų vaikelį, 
jau apie jį galime spręsti, 
kad ateityje turės pakan
kamai energijos ir jėgų, 
idant save užlaikyti bei 
būti naudingu visuomenei, 
arba kad bus tik sunkeny
bė kitiems ir patsai turės 
nelaimingą gyvenimą.

Tokiuo budu tasai dvipu- 
sinis šeimyninis auklėji
mas iš dalies sprendžia apie 
šeimynos narių ateitį; o kad 
iš tų narių susideda visa 
žmonija, tad naminis auklė
jimas, inkvėpimas gerų ar 
blogų palinkimų atsimuša 
į visą žmoniją, visą tautą ir 
toji tauta verta pagyrimo 
ar papeikimo nuo to, kokie 
nariai šeimynoje išauklėta. 
Dėlto kas tik dirba ir rūpi
nasi šeimynų morališkumu 
ir švelnumų, tas atneša di
delę visuomenei naudą. Pa
sekmės tai didelės ir gau
sios vertės, bet reikalauja 
kantrumo, be garsios gar
bės, be didžių pagyrimų, 
nieko — apart dvasios už- 
ganėdinimo. Dėlto prie to 
tykaus darbo geriausia tin
ka moterįs. Visur galima 
moterį pakeisti, kaip tai 
prie mokslo ir visokių gro
žių išdirbinių, ir net ją tuo
se dalykuose galima pra
lenkti', bet šeimynoje niekas 
jos negali pakeisti, nes te
nai josios stoka, tos, taip 
sakant, namų kunigaikštie
nės, nekuomi negali būti at
lyginta, o taip-gi iš kitos 
pusės nesugrįš nuostoliai, 
kuriuos papildė apsileidus 
šeimyniniame gyvenime mo
teris.

Šeimyna mažam vaikui 
yra kaip kad koksai mažas 
svietas, kur jisai semia pir
mutinius sau įspūdžius; 
jaunikaičiui šeimyna, gali- 

. ma sakyti, yra jojo budo 
mokslainė; suaugusiam vy
rui — suraminimas, pasil- 
sys po sunkaus darbo, pas
katinimas prie tolesnės ko
vos, prie tolesnio pasišven
timo ir nusilpnėjusiam pri- 
davimas energijos; seniui-gi 
šemyna yra yt po tyrlaukiu 
kelionei žaliuojanti vietelė 
su medžių šešėlių, arba ra
mus uostas po baisios vėt
ros. Toki tad turi būti šei
myna ir seniau ištikrųjų ji 
tokia būdavo. Ten nuliūdęs 
razdavo nusiraminimą, nu
vargęs — atgaivinimą, jau
nas — vedėją gyvenimo ke
lionėje.

Laimingas kas turi tokį 
minkštą ir šiltą lizdelį, o ja
me brangų, malonų pačios 
•— motinos veidelį. Atmin
kime tą gerai, kad daug 
galima iškentėti, daug, 
idant pasiekti paskirtą sau 
ir sutvarkymui išblaškytų 
minčių kampelį, turint as
menis, su kuriais gali pasi
dalinti savo vargus, rūpes
čius ir linksmybes, kurie jį 
supranta, atjaučia, švelnina 
nekantrumą, gydo širdies 
atjautimą, ir nors visi jį 
apleistų, nors visi paniekin- 

ii* jisai pats abejotų apie

save, vienok nepaliaus jam 
tikėti, nenustos dar vis jo 
mylėti.

Tat moteries rankose ran
dasi visos šeimynos laimė. 
Ypatingai kaipo pati ir mo
tina turi ji daug ką nu
veikti. Na, ir nuo ko-gi ga
lėtų prigulėti tie visi ma
ži nusiraminimai ii’ pasiten
kinimai, kurie jos arty- 
miemsiems šeimyninį gyve
nimą padaro malonum ir ne
reikia tuomet ieškoti paša
linių pasilinksminimų bei 
nusiraminimų. Visiems ge
rai žinoma koks nelaimingas 
yra padėjimas, kuomet vy
rai, tėvai pradeda neap
kęsti savo šeimynos. Vi
sas liuesas valandas, o net 
ir naktis praleidžia su abe
jotinos vertės žmonėmis 
girtybėje, kurie, y t kokios 
dielės, iščiulpia visą gerą 
ir kartu demoralizuoja, at
kalbę j ima nuo darbo, nuo 
švaraus ’ gyvenimo, o verčia 
kelti ranką priešais pačią 
ir perdėtinius. Dėlto nieko 
stebėtino, kad po metų lai
ko tokio gyvenimo,. kuris 
veda prie priedermių aplei
dimo, atsitinka duonos kąs
nio nustojimas, kįla visos 
šeimynos vargas ir visuome
nei sunkenybė. Vargas-gi 
netaiso tokio šeimininko, 
bet vis dar stumia gilyn į 
prapultį, ir tokiu tad budu 
atsiranda išklydę žmonės, 
kurių gyvenimas jokios nau
dos kitiems neatneša, bet 
dar pačius vargina.

Dėlto moteris, kuri savo 
apsiėjimu privertė vyrą 
niekšiškai gyventi, tiek už
sitarnauja papeikimų, kiek 
gera moteris pagyrimų, jai
gu savo’ apsiejimu sulaiko 
vyrą nuo nemoralio gyveni
mo. Moteris tad, kaip ma
tome, svarbią rolę lošia šei
mynoje, nes nuo jos daug 
priklauso laime ir morališ
kumas tame žmonių lizde
lyje; o kad visa žmonija su
sideda iš šeimynų, tad mo
teris visoje žmonijoje turi 
didelę svarbą.

Jaigu tad pripažįstame 
moterims didelę žmonijoje 
svarbą, tad josios turi taip
gi pačios atkreipti svarbią į 
tą atidžią. Jos privalo ru- 
pinties, kad atsiekus visas 
tam tikslui reikalingas ypa
tybes; kurios maž-daug taip 
skamba: meilė, gerumas, 
ūpo vienodumas, reikalinga 
energija, kantrybė ir tvar
kos bei švarumo užlaiky
mas. Namų netvarka už
gauna vyrą ir blogu buna 
pavyzdžiu vaikams. Vaikas 
matydamas namuose tvar
ką persiima jąja, giliai 
įsmenga jam širdin, 
sai ateityje visame 
mylės tvarką bei jo 
gyvenime spindės 
dingą tvarka.

Taip-gi didžiai reikalin-

ir tok- 
tuomet 
visame 
pavyz-

int) neatneš pati ir motina, 
jaigu visokie įsakymai bei 
išmetinėjimai bus sujungti 
su barniais .ir piktumais.

Dar svarbią rolę gyveni- 
me lošia moterų taupumas. 
Žinoma juk; visiems, kad 
netaupios moterįs, net tur
tingesnėse sferose yatneša 
daug vyrams nelaimių, ką-

tinguosius, kurreRHr uždir- 
ba ant duonos kąsnelio ir 
tai sunkiai. Tokios moterįs 
savo išsipuošimais ir-nerei
kalingais išdavimais atima 
vyrams energiją ir norą 
dirbti, ir net, įsižiūrėjęs, 
toksai vyras pradeda taip
gi mėtyti bereikalingai pi
nigus ir aįkyoti -netinka
miems dalykams; - - tuomet 
vėl prieinama prie nepagei
daujamų pasekmių;- Mote- 
ris, jaigu pati negali pagel
bėti vyrui uždarbiavime, 
privalo nors jo sunkiai už
dirbtą centą pagodeti. Juk 
suprantame gerai, kad tik 
iš mažo susideda didumas, 
kuris gali reikale -gelbėti 
nuo nelaimės, apsaugoti nuo 
neturto pažeminimų, kas 
gali išgelbėti sveikatą, o net 
ir gyvastį.

Garbė tad jums, moterįs, 
kurios atsižymite virš minė
tomis ypatybėmis ir taisote 
visai žmonijai gerą kelią!

Havanos uoste visoks ju
dėjimas sustojęs sustraika- 
vus garlaivių iškrauto jams. 
Paskui šituos sustraikavę. 
uoste mažesnių, garlaivėlių 
mašinistai. Sakoma, kad 
visi uosto darbininkai lig 
vienam sustraikuošią. Val
džiai tas straikas labai ne
parankus, todėl ima mė
ginti abi šalis sutaikinti. :

Irlandijos “Home Rule” 
įstatymai Anglijos parla
mente išpalengvo apkalba
mi, tečiau visas reikalas 
žengiąs priekyn. Tuo tarpu 
Irlandijos sostinėje . Belfas
te ir kituose miestuose tos 
savyvaldos priešininkai da
ranti formalius inanebrus, 
kad paskui tų įstatymų 
įvykdinimui pasipriešinus.

Žinomas piktadaris Čens
takavo vienuolis Macochas 
vis dar laikomas Petrakavo 
kalėjime. Sakoma, jis nuo
latos meldžiąsis ir1 rašinė
jąs dievočiausius laiškus 
pas pažįstamus. Jis visus 
atsiprašąs ir už savo “nusi
dėjimus” norįs metavoti. 
Apie nužudytą savo pus
brolį jis viename laiške taip 
rašąs: “Už savo širdies 
gerumą aplaikiau nuo na- 
bašninko užmokestį, nes jei 
bučiau su nabašninku nesu- 
sidėjęs, bučiau šiandie lai
mingas. Dievas jį jau nu
teisė ir ateis laikas, kad 
Dievas parodys, katras iš 
musų daugiau kaltesnis, na- 
bašninkas ar aš”.

H. SIENKIEWICZ.

KRUVINA TEISYBE
(Tąsa).

Kuomet ji atsipeikėjo, atsirado po kryžium besė
dinti. Tame laike važiavo vieškeliu jaunas bajorėlis, su 
juo vežime sėdėjo jauna guvernantė, bajorėlis Ropienės 
nepažinojo, bet Ropienė jį pažinojo. Tai buvo vienas 
dvarponėlis netoli nuo Avigalvių, kad jis susilygino su 
Ropiene, ji norėjo melsti bajorėlio idant pavėžytų, kad 
jau ne ją pačią, tai bent nors kūdikį. Del to, ji atsikėlė 
ir jau buvo beeinanti melsti, kaip išgirdo bajorėlį sa
kant:

— Sėskis, moterėle, sėskis^
— Duok tau Viešpate... J. <
— Bet tik ant žemės, tik ant žemės... .....

TaL>i$iręs supliekė botagu žirgą ir nubildėjo toliau. 
Girdšjo/Ropienė kaip jie abudu bu guvernante juokėsi, 
mate.įr itai kaip bajorėlis, apkabinęs guvernantę bučia
vo, bet tik tai tiek. Bajorėlis tas, buvo didis juokdaris, 
žinomas:.kaipo toks visoj apygardoj, tai-gi ir dabar, 
pravažiuodamas pro Ropienę, užkalbino ją.

Liko ^Ropienė pati viena be pagalbos, be spėkų. 
Bet priežodis sako: “Bobos ir varlės ir kirviu nepri- 
baigįasį’V Ropienė, pasėdėjus kiek, atsistojo ir, nors ko
jos drebėjo, galva sukos, žengė tolyn, beeidama kar
tais aimanavo: “Kuom tas kūdikis prasikalto, balan
dėlis mano brangiausia!” Tai vėl kalbėjo: “ Joneli tu 
mano, angelėli tu mano!” — ir spaudė jį prie savo kru
tinės bučiuodama karštą galvelę sukepusiomis savo lu
pomis. Tad vėl kaipo ką svajodama:

— “Troboj lopšelis tuščias, manasis pasiėmęs šau
dyklę išėjo kariauti”.

Tuo-tarpu vėjas kilo didyn, nuputė nuo jos galvos 
skepetą ir puikus jos plaukai plevėsavo ore, tik štai 
žibtelėjo žaibas, trenkė perkūnas, taip arti, kad net ji 
kvapą sieros pajuto, ji atsisėdo. Tas trenksmas sužadino, 
ir ji sušuko: “O Žodis stojosi kunu” ir, pažvelgus augš- 
tyn, patėmijo, kad dangus toks rustus, toks nemilašir- 
dingas, jog ji nusigandus, drebančiu balsu užgiedojo: 
“Po Tavo apgynimo”. •

Kokis tai baisus, mėlinai juodas šešėlis dengė visą 
žemę, Ropienė įėjo miškan, bet miške dar tamsiau bu
vo. Laikas nuo laiko darėsi tokis bildesis, rodėsi, lyg 
kad išsigandę medžiai- tarp savęs kalbasi: “Ak Vieš- 
pate, kas tik bus! — manė Ropienė. Tai vėl užstojo 
tyla, tolumoje, kieno tai balsas girdė ties, kuris baugino 
Ropienę. Per jos galvą perbėgo mintįs, kad tai pats ne
labasis gązdina ją ir iš jos tyčiojasi; kas gali žinoti, atsi
stos prieš ją visoj savo baisenybei, las tada daryti?

— Kad tik iš miško išėjus, ten tuojau malūnas ir 
Oginto namelis, ten galėsiu pasislėpti. Ji bėgo kiek ga
lėdama, jos krūtinė kilnojosi, per sukepusias lupas trau
kė orą? Kaip štai dangus atsivėrė, smarkus lietus su 
kruša kaip iš kibiro ant jos galvos pasipylė. Papūtė 
tokis stiprus vėjas, kad medžiai braškėdami lenkėsi lig- 
pat žemės, pasidarė visai tamsu, kad net kelio nebega
lima buvo matyti. Jautė Ropienė, kad jai spėkos nyks
ta, darosi bloga. :

-š- Geri žmones, gelbėkit! — sušuko ji užkimusiu 
balsu, bet niekas jos neišgirdo, nes lietaus ošimas, me
džių, užimąs nustelbė jos balsą. Numanė ji, kad jau , 
toliau nebegali eiti ir del to nutraukė nuo pečių skepetą, 
nusivilko jekę, nusisegė yiršutinį sijoną ir tai dra
bužiais suvystė kūdikį. Tada rėpliodama prislinko prie , 
beržo, padėjo po juo kūdikį ir šalimais pati atsigulė.

— Yiešpate, priimk mano vėlę ir tebūnie Tavo no
ras! — šnabždėjo ji ir užmerkė akis.

Liętųs, nekurį laiką lijęs, perstojo, užstojo naktis. 
Tarpai^, įąrp debesų rodėsi žvaigždės, po beržu gi, ma- 
tyties,j)u^p gulinti Ropienė, jos balti marškiniai ‘ Visai 
buvo šlapi......

. ' — -Nio... nio...! pasigirdo kieno tai balsas nakties 
tamsumoje, neilgai trukus pasigirdo ir žirgo tapnojimas 
ir ratų ; bildėjimas. v r

Tai važiavo Gerška, kuris, pardavęs Oslovičuose 
žąsis, grįžo atgal į Avigalvius, ir patėmijęs Ropienę pri
ėjo prie jos.

davė jam išrišimo, liepė ant rytojaus ateiti, bet Ropė, 
vieton eiti bažnyčion, atsidūrė smuklėje. Buvusieji ten 
žmonės girdėjo kaip jis kalbėjo, kad jaigu man nepa
dės Dievas, tai jis velniui savo sielą atiduos. -

Nuo to laiko visi pradėjo jo šalinties ir ant jo na
mų nukrito kaipo koks prakeikimas. Visi buvo tos nuo
monės, kad, atiduodami jį kareivijon, raštninkas ir vir
šaitis gerai padarė, nes visiems taip rodės, jog del jo 
vieno, gali ant viso Avigalvių kaimo nukristi kokia 
nelaimė.

Bobos, ir tos nepasiliko nuo savo vyrų, ir jos pra
dėjo kalbėti butus ir nebūtus daiktus. Atsitiko taip: 
Išdžiuvo Ropės šulinys, vandens nebuvo arčiau, kaip 
smuklės šulinyje, Ropienė, pasiėmus ąsoti, ėjo parsineš
ti vandens, beeidama girdėjo, kaip kaimo vaikai, pamatę 
ją einant kalbėjo viens kitam: “matai, antai eina karei
vio pati”. Kitas-gi pridūrė: “Ne kareivio, bet paties 
velnio pati!” Varguolė moteriškė, neištarusi nei pusės 
žodžio, nuėjo sau toliau, prie to patėmijo, kad vaikai 
žegnojasi. Prisisėmus vandens jau ji norėjo grįžti at
gal, kaip štai Šmuila, kuris stovėjo pas smuklę, patėmie 
jęs ją, užkalbino. —

— Ko tu nori? — atsiliepė Ropienė,
— Tu buvai teisme?
— Buvau,
— Buvai pas kunigą?
— Buvau.
— Buvai pas poną? -h.:
—- Buvau.
— Buvai pas viršininką?
— Buvau.
— Nu, ir ką tu ten laimėjai?
Ropienė nieko nebeatsakė, tik sunkiai atsiduso, bet 

Šmuila traukė toliau:
— Bet kokia tu kvaila moteriškė, ištikro, visame 

<aime už tave kvailesnės nebėra. Ir ko tau ten reikėjo 
vaikščioti?

— Tai pas ką-gi turėjau eiti? — užklausė ji.
— Pas ką? — paantrino žydas, — ant ko parašytas 

kontraktas? — ant poperiaus; jaigu nebebūtų to poperio, 
nebebūtų ir kontrakto, suplėšyti jį ir galas.

— Kad tai tas kontraktas butų pas mane, aš jau 
senai bučiau suplėšius, — atsakė Ropienė.

— Ar-gi tu nežinai, kad tas kontraktas pas raštinin
ką. Aš labai gerai žinau, kad jis, jaigu tu jo prašytum, 
del tavęs viską padarytų, nes jis man pačiam sakė. 
Nueik pa jį, paprašyk, pamatysi jis viską padarys.

Ropienė nieko žydui daugiau nebeatsakė, paėmė 
savo ąsotį ir nuėjo į keturkampį namą. Tuo tarpu su- 
temo...

Gerška įsodino Ropienę vežiman, ketindamas par
vežti ją,. į.Avigalvius, bet kelyje sutiko Ropę, kuris ma
tydamas kas daros ore ir nesulaukdamas pačios, išva
žiavo jos pasitikti.

Varguolė moteriškė prispirta buvo atsigulti į pa
talą, bet negalėjo ilgai pasilikti, nes kūdikis sirgo ir jau 
antrą dieną turėjo atsikelti. Susirinko kaimynės, kū
mos, kurios, rūkymais, švęstomis žolėmis, dangstimu 
sieto ir kitomis priemonėmis, užkalbėjo ligą, visi tie 
vaistai pagelbėjo ir kūdikis pasveiko.

Bet pats Ropė taip pradėjo girtuokliauti, kad jo
kiu© budu nebegalima buvo su juomi sugyventi. Ste
bėtina, kad, kada Ropienė kiek tiek atsigavus užklausė 
kaip einasi su kūdikiu, jis, vietoj paguodos, šiurkščiai 
sušuko:

—“Valkiokis daugiau po miestus, — vaiką-gi te
gul velnias griebia! Bučiau aš tau parodęs, kad jis butų 
numiręs!”

Matydama tokį nedėkingumą, pajuto ji skaudų so
pulį širdyje ir balsu, išeinančiu tiesiai iš širdies, norėjo 
ji jam prieštarauti, bet negalėjo nieko ištarti, tik pažiū
rėjusi į jį akimis, pilnomis karčių ašarų, sušuko: “Lau
rynai!” Vienas toks ištartas žodis padarė tokį įspūdį, 
kaip kad butų perkūnas trenkęs. Jis, ligi šiol sėdėjęs 
atsistojo, nekurį laiką stovėjo tylėdamas, ir prabilo, 
bet jju nfebetokiuo balsu, kaip kad pirma: “Miela tu 
mand;1 brangioji tu mano, atleisk man. Matau aš, kad 
tave įžeidžiau ir visai nekaltai”. Tai taręs, puolė jai 
po kdjų,pradėjo jas bučiuoti ir kartu apsipylė ašaro
mis, pati-gi jam pritarė.

Jis jautė, kad nėra jos vertas. Bet tas susitaikini
mas neilgam tebuvo. Vargai ir bėdos padarė juos ne- 
sugy$enamais. Ropė, sugrįždamas namo, ar girtas, ar 
blaivas, nekalbėdavo nei žodžio, atsisėzdavo ant kėdės 
ir sėdėdavo valandomis kaip suakmenėjęs. Ropienė 
ruošėsi, darbavosi, bet ir ji tylėjo. Kaip kada užeidavo 
noras pasikalbėti, bet kaž-kas juos nuo to sulaikydavo, 
taip jie, gyveno, lyg kad vienas prieš kitą butų nusidėję. 
Ir apie ką jie galėjo kalbėties, jie gerai žinojo, kad pa
galbos daugiau nebėra, kad ne šiandien, tai rytoj reikės 
jiems išsiskirti.

Taiplpraejo keletas dienų. Ropę pra dej o"pe r sekio
ti kokios fai mintįs. Atliko jis išpažintį, bet kunigas ne-
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Mėnulis-, buvo jau užtekėjęs, pasirodė žvaigždė®, 
tuomet Ropienė pamažėliu atvėrė duris ir įėjo trobon’— 
Įėjusi kaip * įbesta apsėstoj o. ‘ Ji manė, kad vyras jos, 
<aip ir visada apsinakvos smuklėje, bet jis šiuo žygių 
buvo namie. Jis sėdėjo ant skrynios, galvą laike parė
męs rankomis ir žiurėjo stačiai į žemę. Ugnavietėje 
baigė degti paskutinis nedegulėlis.

— Kur tu buvai? — šiurkščiu balsu užklausė ją 
Ropė.

Vietoj atsakymo, Ropienė puolė vyrui į kojas ir 
graudingu balsu sušuko:

— Laurynai, norėdama gelbėti tave pakliuvau į 
nedorybę, bet jis mane apvylė! Tik išgėdino mane ir 
30 to išginė...

Mielas Laurynai, pasigailėk bent tu manęs? Bran
gusis mano Laurynėlil...

Ropė išsitraukė kirvį ir už spintos.
— Ne, — tarė jis ramiu balsu, — atėjo tau galas! 

Atsisveikink su šiuo pasauliu, nes tu daugiau nebema- 
;ysi jo. Nebesėdėsi daugiau troboje, bet gulėsi šaltoj© 
kapų žemėje, nes tu...

Ji nusigandus pažvelgė į jį ir tarė:
— Ne jau-gi tu nori užmušti mane?
— Taip, — užmušiu tuojau. Veltui negaišuok, per 

sižegnok, o ten visam kam bus galas. Tu ir juste ne 
pajusi.

— Tai tu. ištiesų kalbi, Laurynai?
— Dėk galvą ant kėdės.
— Laurynai...!
— Dėk galvą ant kėdės! — apsiputojęs suriko jis.
— O Dieve! Žmonės! Gelbėkit!
Tame tarpe pasigirdo kirvio šniokštimas, silpnas 

balsas, galvos kritimas, paskui antras, tretis kirtis, ket
virtas, penktas, šeštas... Grindįs apsiliejo krauju, ug
navietėje užgeso ugnis, Ropienė visa sudrebėjo, išsities© 
ir taip pasiliko.

'2; fe*

Dabar turiu jums pasakyti, mieli skaitytojai, kad 
Ropės nebūtą paėmę kareivijon. Raštas tas, parašytas 
smuklėje, nebūtų tikęs, bet ūkininkai tokių dalykų ne
išmano, o prakilnesnieji arba inteligentai, ačiū savo neį- 
sikišimui ne ką daugiau žinojo tą Zolzikevieią, bet jis 
atidėliojo. Jis tikėjosi, kad jo auka, vėliau ar anksčiau, 
pati ateis pas jį ir jis neapsiriko. Gali būti, kad jus pa
klausite; kas su juo atsitiko? Kas-gi su juo atsitiko — 
nieko.

Ropė uždegė pono trobas, tad rengės atkeršyti ir 
Zolzikevičiai, bet kaip sušuko: “dega”, susibėgo visas 
kaimas ir Zolzikevieią buvo išgelbėtas.

Jis ir ligšiol teberaštininkauja ir tikisi, kad greitu 
laiku gaus augštesnę vietą. Jis ką tik perskaitė roma
ną: “Barbara Ubrik” ir tikisi, kad pana Jadvyga neuž
ilgo paspaus jam ranką paslapčiomis. Ar atsitiks taip, 
kaip jis tikisi, parodys ateitis.

(Galas).
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Iš Lietuviškų Dirvų. |

Brooklyn, N. Y.
(“K-ko” specialė koresp.).

Gegužio 4 dieną buvo su
rengtas lietuviams pasilink
sminimui vakaras, lošė tra
gediją “Kainas” — Bire
no misterija. Žmonių gana 
'daug buvo prisirinkę, nes 
buvo apskaitoma į 600 as
menų. Tik gaila, kad žmo
nės tokiuose vakaruose 
prastai užsilaiko, neatjaučia 
suvis rodomų dalykų. Per 
šį visą vakarą žmonės kal
bėjosi, juokėsi — kur rei
kėjo liūsti, tylėjo — kur 
reikėjo juoktis, o net daug 
matėsi rūkančių per patį 
lošimą, viešoje salėje, tai 
'didžiai papeiktinas daly
kas*

Lošimas neperkokiausiai 
nusisekė.

'Adomas buvo, perdaug 
rambus ir nemokėjo tinka
mai apsisukti.

Kainas permaža turėjo 
Visame lošime gyvumo: ne- 
nudavė gerai lėkimo į dau
sas, pragare neturėjo bai
mės ir suvis nerangiai ten 
vaikštinėjo, taip-gi perdaug 
monotoniškas buvo kalbėji
mas.

Abelis, kaipo tikintis 
žmogus, nemokėjo apginti 
savo aukuro ir, kuomet 
Kainas kirto nedėguliu į 
galvą, netikusiai parvirto, 
net plaukai nusirito, kas di
džiai sujuokino žmones. 
Abelio apsirėdymas suvis 
buvo nepritaikintas.

Jieva nenudavė tikrai sa
vo rolės ir, prakeikiant Kai
ną, perdaug poteriškai tarė 
žodžius.

Ada lošė užvis puikiau
siai. Atrodė artistiškai.

Čilei galima duoti antrą 
po Ados vietą.

Liucipierius šiaip-jau ge
rai lošė, tik nekaip skrajo
jo ir negerai vedė Kainą į 
peklą.

Angelas taip-gi vidutiniš
kai sulošė.

Visas tas veikalas yra 
gana gražus ir smagiai at
rodytų, perstatant jis tinka
mai; bet sunku artistams- 
mėgėjams jis tinkamai at
likti.

Vakarų rengėjams reiktų 
pasirūpinti trumpesnes da
ryt aktų pertraukas, nes tas 
didžiai publiką vargina ir 
visą įspūdį gadina. Vis
kas turėtų būti surengta iš
laiko, kad paskui tik aki
mirksnyje permainas pada
ryti. J. J. N.

So. Omaha, Nebr.
Balandžio 28 dieną vieti

nė L. S. S. kuopa parengė 
literatišką vakarą astuonių 
metų atgaivinimo Lietuvoje 
Spaudos paminėjimui.

Pirmučiausiai Birutės 
choras gražiai padainavo 
“Lietuva tėvyne musų”. 
[Po dainos p.' Ūkelis kalbėjo 
apie lietuvių padėjimą pirm 
atgausiant spaudą. Kiek 
tai tuomet žmonių nukentė
jo! Už mažiausią knygu
tę, už maldaknygę siuntė į 
Siberiją, į kalėjimus. Nors 
taip sunkiai buvo baudžia
ma, nors daug pavyzdžių 
buvo už knygeles ir mirti 
kalėjime, vienok didvyrių 
buvo, kas-kart radosi dau
giau ir uolesnių toje dir
voje darbininkų. Paskui 
choras padainavo “Tu esi 
kaip kvietkelū”, kuri daine
lė žavėte žavėjo visą publi
ką

Toliaus kitas kalbėtajas
ė žįnįaa apie laikraš- sireiškią. Nuo Naujų Metų,

čius abelnai ir apie lietuvių 
laikraščius: kur pirmutinis 
atsirado ir kaip toliau plė
tojosi. Didžiai apgailesta
vo, kad mes neturime dien
raščio, apie kurį rodos tu
rėtų visi rupinties ir steigti 
jis išleist. Taipgi išreiškė 
nuomonę, delko Rusijoje 
lietuvius taip slopinta ir ne
leista jiems šviestis. Po jo 
kalbos padeklemuota gra
žios eilės.

P. Marijonaitis nupiešė 
visą lietuvių prispaudimą 
Rusijoje, pradedant nuo gi
lios praeities ir baigiant 
šiuo laiku.

Viskas buvo tikrai pavyz
dingai, tik užbaiga nemalo
nų įspūdį padarė, kuomet 
vienas iš komiteto, paskiau
siai kalbėdamas, užrėkė ne
gražiai ant merginų, kurios 
jam kalbant norėjo išeiti. 
Tokiu pasielgimu nepri
trauksime, bet tik atstumsi- 
me nuo visokių viešų daly
vavimų. Jaigu kas kitas 
triukšmo nedaro, tai pats 
rengėjai nors iš dalies atly
gina. Prastai atrodo.
. Šio miestelio lietuviai pa
skutiniais laikais didžiai 
subruzdo. Daug yra ap
švietimo platintojų, bet 
taip-gi atsiranda ir tokių, 
kurie stengiasi tam darbui 
kliudyti. Birutės choras 
pasilaiko gerai ir gražiai 
prakalba savo dainelėmis 
žmonėms į širdį. Taip-gi 
yra lietuvių tautiškas benas.

Tautos Barzda.

Athol, Mass.
Balandžio 28 dieną L. S. 

S. .114 kuopa surengė pra
kalbas, kurios turėjo prasi
dėti 2 vai. po pietų Unios 
salėje, Exchange str.

Dar prieš antrai valan
dai pasibaigsiant susirinko 
didis klausytojų būrelis. 
Kalbėtojai-gi paskirtu laiku 
neatėjo; tuomet salės savi
ninkas užrakino salę ir pa
sakė, kad daugiau negrįš. 
Atėję kalbėtojai jau nega
lėjo ineiti į salę. Prasidėjo 
vietos ieškojimas. Paga
lios gavo žydų mokslainę ir 
ten laikė prakalbas. Kal
bėjo p. L. Pruseika apie 
darbininkų padėjimą, karo 
panaikinimą ir dienos bei 
nakties laiko sutvarkymą. 
Ragino susitvarkyti, kad 8 
v. dirbtų, 8 v. miegotų ir 2 
vai. laikraščių skaitymams 
bei kitiems dalykams pra
verstų. D. Janulionis pa- 
deklemavo eiles apie darbi
ninkų skurdą. Potam rink
ta aukos Rusijos politiš
kiems prasikaltėliams.

Viskas butų gerai, by tik 
atsakanti vieta prakalboms 
butų buvus, o vis tai neatė
jimo į laiką kaltė.

Atholietis. 

Toronto Ont., Canada.
Iš po ilgų šaltų žiemos 

dienų ir vėl saulutė pradėjo 
skaisčiai šviesti linksmose 
pavasario dienose, pradėjus 
nubusti iš sunkaus žiemos 
miego; visi vabalėliai links
mai pradeda savo įvairiais 
balsais giesmes.

Taip pas mus viešpatavo 
tyla, lyginai šalna butų 
kenkus ir neleidus darbuo- 
ties bei auklėti dorus jau
nose širdyse, jausmus, nors 
nemažai jaunimo čia esama.

Randasi čia vinintėlė Šv. 
Juozapo draugija, nuo kė
lių jau metų gyvuojanti, 
bet liūdnai jos veikimas ap-

kuomet -buvo renkama nau
ja valdyba, atsirado tokių, 
kurie labai geidė likti valdi
ninkais, o jų neišrinkta. 
Tuomet įpykę nubėgo pas 
valdžios valdininkus skuz- 
dami, jog administracija 
neteisingai išrinkta. Taip 
tad ir prasidėjo didžiausi 
vaidai ir nesusipratimai, 
kurie ligi šiai dienai dar tę
siasi..

Atsibodo kaikuriems tie 
neramumai, tad balandžio 
2 dieną sutvėrė naują tau
tišką draugiją, po vardu 
“Lietuvos Sūnų”.

Nedėldienį, balandžio 28 
dieną, buvo toji .draugija 
tikrai patvirtinta.

Į Lietuvos Sūnų dr-ją iš
syk prisirašė 32 nariu ir 
pilnai užsimokėjo. Nutarta 
tvirtai laikytis šios draugi
jos, turėti tikrai brolišką 
meilę, šelpti vienas kitą vi
sokiuose reikaluose.

Tveriant šią draugiją, 
daug atsirado priešų, atkal- 
binėtojų ir gazdintojų, bet 
tas visas nieko negelbėjo. 
Niekas neklausė girtuoklių, 
apsileidusių šnekų.

Liūdnas.

Lewiston, Me.
Čia yra susitvėrusi šv. 

Baltramiejaus draugija, ku
ri gerai gyvuoja, nes turi į 
115 narių, ir dar kas-kartą 
vis pribuna daugiau. Toji 
draugija turi savo knygyną, 
kur nariai veltui gali pasi
skaityti visokių knygų.

Keli metai atgalios susi
tvėrė čia taip-gi apšvieti
mui platinti Gedimino drau
gija; bet toji draugija suvis 
apmirusiai atrodo, nes tik 
vieną balių surengė ir tai 
su svaigiriančiais gėrimais, 
daugiau nieko negirdėt.

Korespondentas iš Lewis
ton “Keleivyje” išgiria 
Gedimino draugiją ir pažy
mi, kad buk Baltrus bijosi 
konkurencijos. Šv. Baltra
miejaus draugija to suvis 
nesibijo ir linki kiekvienam 
įsirašyti bent į kokią drau
giją, nes, bedieviams ar su- 
dieviams, visiems reikalinga 
yra pašalpa.

Toliaus korespondentas 
rašo, kad šv. Baltramiejaus 
draugijos svetainėje girtuo
kliaujama; apgailėtina, kad 
korespondentas nepažiūri į 
Gedimino draugijos narius, 
kurie šventėms nusisamdo 
net vaikų vežimukus, idant 
jais alų vešti į namus, ir 
ten girtuokliauti.

Nesenai musų miestelyje 
buvo pirmos laisvės žmonių 
vestuvės, kurie šliubą ėmė 
pas skvajerį. Buk, mat, ne
norėję duoti kunigams iš
naudoti, bet žydui už rudį 
ir degtinę davėsi kuopui- 
kiausiai išnaudoti. Vadina
si čia buvo apšviestesnis iš
naudojimas!

Velnutis.

Rockford, Ill.
Labai nesmagu yra maty

ti “Kataliko” skiltyse iš šio 
miestelio neteisingos žinu
tės, bet dar nesmagiau — 
neteisingi atšaukimai.

Kįla klausimas, delko ra
šoma atšaukimus? Kaip 
matyt iš pačių tų atšauki
mų, štai delko yra rašoma: 
Kad pasibarus su rašytoju, 
išvadinus jį melagium, pa
vadinus begėdžium, pasiū
lijus “makaronų” pusbliu- 
dį ir daug dar panašių da
lykų...; bet nepažvelgiama, 
ar verta atšaukti ir kad tik 
teisingai atšaukus.

Taip “Kataliko” N. 18 p. 
J. Lat venas atšaukia p. 
Piampalos korespondenciją; 
kur sako, kad nebuvo jokių 
apykaklių . skalbimų su

alumi. Gali butt, kad ne
skalbė, nes apykaklės — 
paprastai duodama škalby- 
klosna. Toliaus) sakų, buk 
nei vienas žmogus bebuvo 
išvarytas; o kad< p. [Latvė- 
nas, atidaręs duris ^vienam 
pasakė: aš tavęsjnėkėnčiu... 
o antram taip-gi parodė du
ris ir paprašė išeiti. Tai, 
ar čia da reikia geresnio iš
varymo? O p. J. L. savo 
korespondencijoje ginasi, 
buk jis neišvarė, ir p. Piam- 
palą išvadina melagiumi, 
kuomet patsai nuo tos nuo
dėmės nėra liuesas.

Tiesa, negerai daro ir p. 
Piampala, kad neteisingai 
aprašo, bet vis-gi patarčiau 
p. J. L. pirmiau pasirūpinti 
apie save, o tik paskiau apie 
kitus pradėti rūpintis. »

P. P. Pėtrėnas.

Rockford, Ill.
Gegužio 5 dieną buvo pa

rapijos mitingas,' kuriame 
buvo kalbėta apie kleboną 
Malinovskį. Kai-kurie iš 
parapijom; jo nenorėjo, bet 
didžiuma balsų nutarta pa
silikti jį klebonu, by tik jis 
rūpintųs lietuvių gerove.

Dar vienas dalykas pažy
mėtina, kad musų susirin
kimai nepanašus į susirin
kimus, nes prezidentas ati
daręs susirinkimą, suvis pa
sitraukia ir tik atėina, kuo
met žmonės ima rėkti, ar 
susirinkimas jau uždarytas. 
Vadinasi, musų susirinki
mai be vadovų.

Parapijonas.

E. Cambridge, Mass.
Šitas miestelis suvis neto

li yra nuo S. Boston, tad 
delei tokio padėjimo darbai 
einasi gerai ir gal Šiokia- 
tokia pramonė biitiį-'11'
Nemalonų įspūdį' tik daro 

čionai milžiniški kalėjimo 
namai, kur yra apie 200 vy
li; ir 30 moterų.'

Balandžio 20 diehą vieną 
merginą ištiko baisi nelai
mė -— gavo proto sumišimą.

J. A. T.

Spring Valley, Ill.
Su pavasariu viskas atgi

jo: medžiai pradėjo žaliuo
ti, žydėti, visa gamta yt ro
dos juokiasi. Su gamtos 
judėjimu ir žmonės geriau 
juda.

Musų parapijos reikalai 
dabar visai kitoniškai atro
do, nes gavome kitą klebo
ną, kuris visame .rūpinasi 
parapijos gerove. Nupir
kome už du tūkstančiu ka
pinynui žemės. Bažnyčio
je tveriasi choras. Vienu 
žodžiu prie gero šeiminin
ko viskas eina gerai. Gai
la tik kad čia yra gana įsi
mylėjusių į alutį, kas daug 
blėdies padaro.

J. Petronis.
- v.

KLAIDŲ ATITAISY.
MAS.. į'I : A

Šių metų “Kataliko” N. 
18 korespondencijoje iš 
Rockford, Ill. pasidaiįė klai
da, kur suvis nepaminėta 
sekančios aukos’

P. Kazys Miknas i30e. ir 
smulkių aukų 2Qę. nTai-gi 
viso turi būti jie. $10.95, 
bet $11.20. m b

P. P. Pėtrėnas.

Pavyzdingas tėvas.
— Vyre, del Dievo''mei

lės, žiūrėk, kokiUo tu esi 
baisiu pavyzdžiu savo sū
nui! ' -

— Aš 4;odėl fr girtauju, 
idant jis aiškiai matytų, kad 
girtybė veda blogam

Puikus policijantas.
— Delko nusivijai vagi

liaus, kuomet pamatei, kad 
jis inbėgo į namus ant ant
rojo aūgšto, o butum be- 
abejonės nutvėręs — kalba 
įnirtęs viršininkas į naujai 
priimtą tąrnyston policijau
tą. . :. .

— Matote, jūsų viršeny
be, ant tų namų durį; stovė
jo parašas “ineiti užginta’’.

NAUJI RAŠTAI.

Pritruko kantrybės. (Siu
žetas paimtas iš 1899-1900 
metų). Tikras atsitikimas. 
Parašė Žemaitė. Kaina 10 
kap. Vilnius. “Vilniaus 
spaustuvėje” 1912 m. 
(“Lietuvos Ūkininko” iš
leidimas No. 28). Pp. 48.

Pirmos Komunijos Atmi
nimas. Vaikams einantiems 
pirmą kartą prie Komuni
jos dovanėlė. Sustatė kun. 
P. D. Kaunas, 1912 m. Pp. 
22 (Šv. Kazimiero Dr-jos 
leidinys No. 117).

Rutvilė, Žemaitijos Mer
gelė. Istoriška tragedija. 
Penkiuose aktuose, septy
niuose atidengimuose. Pa
rašė V. Nagornoski. Išlei
do Rutvilės Knygų Spaus
dinimo. ... Bendrovė. New
York, N. Y. Spauda “Tė
vynės”, 1912. Kaina 50c. 
Pp. 15L .......

Daržas, ir daržovės. Su
taisė -V. -Totoraitis, agrono
mas. Seinai; Laukaičio, 
Dvaranausko, Narjausko ir 
B-vės spaustuvėje. 1912. 
Pp. 51.

Vienturtis. Parašė Var- 
govaikiš. Vilnius. 1912. 
Juozapo Zavadskio spaustu
vė (“Lietuvos Ūkininko” 
išleidimas No. 26). Pp. 59.

Apsiriko. Parašė Žemai
tė. Dviejų aktų komedija. 
Vilnius — 1912. Juozapo 
Zavadskio spaustuvėje. Kai
na 20 kap. Pp. 31 (“Lietu

vos Ūkininko” išleidimas 
No. 27).

Leonid Andreev. Pasa
kojimas apie septynis pa
kartuosius. Vertė S. Bie- 
žis. Išleido lietuvos Ūki
ninko Dr-ją. Spausta J. 
Dgaųdo spaustuvės, Chi
cago, Ill, 1912. Pp. 95.

A. J. Karalius. Kareivis. 
(Mintis pagal Caroline Nel
son apysakos “Dick the 
Militant”). Spauda “Lie
tuvių Žurnalo”, Chicago, 
HI., 1912 m. Pp. 19.

Jaunimo idealas arba pa
mokslai mokiniams. Para
šė kun. Justinas Staugaitis. 
Seinai. Laukaičio, Dvara
nausko, Narjausko ir B-vės 
spaustuvėje. 1912. Pp. 
83. Kaina 60 kap.

/
L. N. Tolstoi. Nuo deg

tinės. 2-jų veiksmii; kome
dija. Vertė V. K. Rčk. 
1912. New York, N. Y. 
Spauda ir lėšos “Tėvynės”. 
Pp. 19.

Penktas prisakymas. Dra
ma vienoje veikmėje. Pa
rašė Br. Vargšas. Spauda 
“Kovos”; 1912, kaina 10c. 
Pp. 23 (Liet. Soc. Sąjun
gos Am. išleidimas No. 14).

Otec Konstantin (kn. Ol
šauskas). Parašė O. Bir- 
montaitė. Spauda “Ko
vos”, 1912, kaina 5c. Pp. 
16 (Liet. Soc. Sąjungos Am. 
išleidimas No. 15).

ARABŲ IŠBUDIMAS.

Francijos laikraštija la
bai' užimančiai apkalba 
smulkų iš pažiūros faktą, 
kuris vienok turi gilesnę 
politinę reikšmę del Fran
cijos kolionijų šiaurinėj 
Afrikoj. — Apeina jau ke
linta savaitė besitęsiantis 
tramvajų boikotas' Tunise 
tenaitihiais gyventojais — 
arabais. ■

Francuziška tramvajų 
kompanija Tunise užlaiko 

darbininkus išimtinai ita
lus. Taigi pirm kelių sa
vaičių Tuniso gyventojų 
arabų delegatai pas kompa
niją pareikalavo visus ita
lus darbininkus prašalinti 
ir anų vieton priimti arba 
franeuzus, arba pačius ara
bus. Kompanija atsisakė 
tą delegatų reikalavimą iš
pildyti, taigi arabai tuo- 
jaus apskelbė tramvajaus 
boikotą. Bet indomu, kaip 
jie tą boikotą invedė veik- 
mėn ir kaip jie susiklausy
dami laikosi vienybės. 
Francija ten arabus laiky
davo už kokius tai pastum
dėlius, neturinčius jokio 
vieko ir atspirties, bet nū
dien jau kitaip ima apie 
tuos tyrynų “vaikus” ma
nyti. Pirmutinėmis boiko
to dienomis ne visi klausė 
apskelbimo, pasitaikydavo 
daug ginčų boikoto komite- 
teto su keliauninkais, ypač 
iš provincijų beduinais, ku
rie, nieko nežinodami apie 
boikotą, lipdavo į tramva
jus ir keliaudavo. Praėjus 
vienok savaitei nei vienas 
arabas, nežiūrint, kad iš 
prigimimo nepratęs vaikš
čioti, nelipo į tramvajus, 
kurie visame mieste bėgio
ja kuone tušti, o juk pir
miau daugiausiai uždirbda
vo iš arabų. Tasai arabų 
susiklausymas Francijos 
viešai opinijai suteikė daug 
galvosūkių. Patėmyta ka
dangi, kad arabai, nuolatos 
susidurdami su Europos 
kultūra, patįs savaimi per
sikeitė, be to italų-turkų 
karas arabams pagelbėjo 
pagalvoti, kad jie galį sau 
vieni gyventi ir valdyties 
neprasčiau už pačius euro- 
pėnus; jie pagaliau suprato, 
kad jų savistovumas tega
lįs paeiti tik iš ji; pačių 
susiklausimo ir vienybės. 
Taigi dabar jų tasai tram
vajų boikotas aiškiai liudi
ja, kad jie jau išbunda ir 
Tunise franeuzams delei to 
trumpoj ateityj pramatoma 
pavojus. Nūdien jau ne 
tie arabai, kurie kitus kar
tus davėsi kankinties euro- 
pėnams.

5
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GEGUŽIO, 1912 m.
16. K. šeštinės. Jono Nep. k.
17. P. Paskalio išp.t
18. S. Henriko, Fel., Ven.
19. N. 6 sav. po Vėl. Petro Celest.
20. P. Bernardino S.
21. U. Valentino k., Elenos e.
22. S. Mareijono v.

| Redakcijos PatSmijimai.
Kovokime prieš tą pasi

kėsinimą.
Kiek jau žinoma, Suvie

nytą Amer; Valstijų sena
tas yra priėmęs . naujiems 
anti-immigracijiniems įsta
tymams projektą. Tasai se
nato priimtas projektas pa
vesta dabar peržiūrėti že
mesniajam kongreso butui. 
Ir jei šis butas tą projektą 
priims be atmainą, tuokart 
naujai atkeliaujantiems 
ateiviams čionai butą tikro
ji rykštė.

Tame pačiame reikale 
musą redakcijon prisiąsta 
laiškas Edwardo Lauter
bach, organizacijos “Natio
nal Liberal Immigration 
League” pirmininko. Štai 
kas Lauterbacho rašoma:

Gerbiamasis Tamsta: —
Suvienytą Valstiją sena

tas priėmė anti-immigraciji- 
nį Dillighamo bilią su pa
taisymais apie immigran- 
tą kvotimą iš skai
tymo ir rašto. Reprezen
tantą bute immigraciji- 
nis komitetas nuolankiai 
perstatė antrą bilią apie 
mokslišką kvotimą. Kon
greso nariai rodos esą po in- 
tekme “Immigration Res
triction League”, “Junior 
Order United American 
Mechanics” ir kitą organi
zaciją agentą agitacijos, 
besidarbuojančią kuolabiau- 
siai apribuoti immigraciją.

Turime viltį, kad toje pa
vojaus valandoje Tamstos 
panaudosite savo intekmę, 
tarpiškai arba betarpiškai į 
prezidentą, idant šis ženg
tu Clevelando pėdomis ir 
pasinaudoti} savo intekme. 
Kuomet dar laikas, rašyki
te į savo atstovus kongre- 
san, idant jie energiškai pa
sipriešintą minėtam biliui.

Pasitikėdamas, kad tame 
reikale pradėsite greitą ak
ciją, pasilieku su pagarba.

Edw. Lauterbach.
Viršminėti žodžiai, mums 

regis, nereikalauja plates- 
nią paaiškinimą. Prieš tą 
bilią pridera kuogreičiausiai 
protestuoti visoms musą 
organizacijoms ir draugi
joms, nes jei mes tylėsime, 
tai šovinistai atsieks savo 
tikslą ir tuo budu užtrauks 
ant musą tukstančią brolią 
nepalaimas — analfabetai 
nebus įleidžiami šion šalin. 
Štai Chicagos Lietuvią Dr- 
ją Sąjunga šiuomi “Katali
ko” numeriu protestuoja, 
tatai verta tas daryti ir vi
soms kitoms lietuvią orga
nizacijoms ir draugijoms.

tuvią pamokslus tyčia gie
dojo lenkiškai, tyčiojosi iš 
lietuvią, vadindami juos 
“pagonais”, o ją kalbą “pa
goniška”. Dvarponiai Za
jančkauskas ir Ivanauskas 
žmonėms grasė, geruoju 
prašė, o ką galima buvo, tai 
ir papirkinėjo, kad tik ne
giedotą lietuviškai. Kaiku
rie lietuviai riaušininką bu
vo net ir sumušti už tai, kad 
laikėsi savo kalbos ir tt.

Dvarponis Zajančkauskas 
nuteistas 1 metams kalėji
mo, dvarponis Ivanauskas 8 
mėnesiams. Valstiečiai: Ši
mėnas, Palyta, Žičkus, Kaz
lauskas, gtan. Grigas po 6 
mėnesius kalėjimo, o Koziel
lo, Kondratas, Jonas Gri
gas ir Bucka —- teismo iš
teisinti.

To teismo platą aprašy
mą skaitytojai ras ant 2rro 
šio numerio puslapio. La
bai indomus teismo bėgis, 
kuris liudija, kad Lietuvo
je lietuviams baudžiava jau 
pasibaigus.

*

‘ ‘ Laisvė ’ ’ myli prisika
binti' be faktą, be tikslo. ’Ji 
sako, jogei mes nesenai, 
esą, pasisakę, kad tik už 
pinigus dedame laikraštin 
tą “engėją” “portretus”. 
Tegu “Laisvė” .viešai 
mums prirodo, kuomet mes 
taip sakėme ir tegu priro
do, kad mes už tuos “port
retus” (Roosevelto paveik
slus) ir savo pastabas, gau
name užmokėti. Visuome
nei reikalingi faktai, bet ne 
sausi cicilikiški žodžiai.

Joniškio byla.
Balandžio 4, 5 ir 6 d. š. 

m. Vilniaus teismo rūmuose 
buvo teisiami dvarponiai 
Zajančkauskas, Ivanauskas 
ir Koziello ir 9 valstiečiai 
už riaušią kėlimą Joniškio 
bažnyčioj (Vilniaus gub.) 
1910 metais. Visi tie žmo
nės trukdė lietuviams klau
syti lietuvią pamokslą, lie
tuviškai giedoti ir tt.

Jie norėjo, kad viskas 
bažnyčioj butą atliekama 
tik lenkiškai. Todėl, kaip 
teisme daugelio liudininką 
buvo parodyta, jie, per Įie-

Išeivija Amerikon.
Suvienytą Valstiją immi- 

gracijos ’generalis komiso- 
rius (Comissioner of immi
gration) nesenai apskelbė 
savo raportą iš immigraei- 
jos veikimo už pereituosius 
metus.

Raporte immigrantai 
(ateiviai) pavadinami “gy
vąją žalia medžiaga”. Atei- 
vią skaitlius paskirstoma ne 
sulyg tautą, bet sulyg vieš
paty sčią. Iš Rusijos išei
viai sulyg savo skaitliaus 
užimanti antrą vietą. Pe
reitais metais iš visos Eu
ropos pribūta 878.587 atei- 
vią, iš to skaitliaus 22.349 
asmenįs sugrąžinta atgal, 
nes neatsakę immigracijos 
įstatymams.

Į immigracijos augimą 
generalis komisorius žiūri
si labai neprielankiai. Jis 
intaria garlaivią kompani
jas, buk jos del didesnio 
pelno įvairiais budais re
miančios išeivijos judėjimą.

Komisorius prisilako nuo
monės, kad immigracijos 
augimas grasiąs Suvieny
toms Valstijoms iš atžvil- 
gią politinio ir šeimininki- 
nio. Jis sako, kad daugu
mas ateivią dideliais bū
riais prie vienos vietos ap
sigyvenanti ir nesiduodanti 
suamerikonėti, kas, žinoma, 
grasia labai daug anglo
saksą rasei, nes pastaroji 
savu laiku galinti išnykti.

Tai mat, kuo rūpinasi mu
są šalies nekurie politikai. 
Iš to taigi atžvilgio ir im
migrantai tiek daug perse
kiojami.

Vėliausiai atkeliavę lie
tuviai.

“V. Liet.” sulyg to daly
ko skaitome:

“Immigracijos bulletinas 
paduoda žinią, kad šiemet 
per vasarį mėnesį Ameri
kon atkeliavo lietuvią 522 
asmeniu, taigi 24 asmenimis 
daugiau negu per sausio 
mėnesį. Nuo pereitą metą 
liepos iki šią metą vasario, 
atkeliavo čia lietuvią, 8.532.

“Nuo 1911 m. liepos iki 
metą pabaigos buvo lietu
vią atkeliauta 8.146, o iš
keliauta 2.210. Tad lietu
vią per tuos šešis mėnesius 
priaugo ant 4.936. Tuo 
pačiu laiku visai neįleista 
Amerikon 98 lietuviai, ar
ba 55-kiais daugiau negu 
per visus 1910-1911 metus. 
Regimai, kaskartas vis dau
giau neįleidžia.

S.

* *
S. L. A. seimas.

L. A. metinis seimas 
atsibus mieste Brooklyn,
N. Y. nuo 3 lig 8 dienai 
birželio š. m. Seimo ren
gimui komisija* nusamdžius 
posėdžiams ruimingą Mc- 
Caddin Memorial salę, ties 
Berry str. (tarp So. 2-ros 
ir 3-čios gat.). Seimo ren
gėją komisija rengianti at
stovams ir svečiams pokylį- 
vakarienę, o seimo metu va
karais busią laikoma tai 
prakalbos, tai T. M. D. po
sėdžiai. Tais vakarais sce
noje busią pastatyta “Biru
tė”, “Živilė” ir “Adomas ir 
Jie va”.

VISUOMENES VABZ
DŽIAI.

* * *
“Laisvė” pati nežino ko 

ieško.
Jau kelintu kartu “Lais

vė” užsipuola ant “Katali
ko”, kad šis į savo skiltis 
deda paveikslus pulkinin
ko Roosevelto ir pastebi 
apie jo populeriškumą. Tie 
paveikslai ir pastabos, žino
ma, tokios rąšies laikraš
čiams kaip kad “Laisvė” 
nepatinka, o nepatinka to
dėl, kad jie malonėtą ver
čiau “Kataliko” skiltyse 
pamatyti ten kokius Berge- 
rius, Seidelius, o gal dar ir 
pačius Pruseikas su Co. 
Musą cicilikams viskas blo
ga, jei ne sulyg ją dūdelės 
šokama. Išeina tas, kad 
jie geriausi veikėjai, pui
kiausi darbininką užtarėjai, 
o juo labiaus trustą prieši
ninkai. Bet kaip Taftas, 
taip ir Roosevelt — tai di
džiausi, sulyg ją nuomonės, 
darbininku nevidonai.

Turbut jau kiekvienas 
yra patyręs, kiek tai keblu
mo sutinka žmogus, kuomet 
aną apspinta šiokios, ar ki
tokios rąšies vabzdžiai. 
Nors musė, vapsa, ar uo
das ir nepriduoda baimės 
žmogui, bet visgi priverčia 
nereikalingai mosuoti ir tuo 
budu gaišinti brangą laiką. 
Tai tas tiktai kriminalis ne
parankumas. Bet vienok at
siranda tam panašąs. gyvū
nai dvikojai, kurie vargina 
žmogaus dvasią. ......

Vieną tokią vabzdžią mes 
sutinkame “Laisvės” re- 
daktorią L. Pruseiką. Ta
sai vaikėzas vostik suspėjo 
išlipti ant šios šalies sausu
mos, ir nieko naudingo vi
suomenei dar nėra suteikęs, 
kaip tik vienus išniekinimus 
ir pasmerkimus, ima drabs
tyti į musą lietuvius veikė
jus purvais, ima juodinti 
laikraščią leidėjus ir redak
torius. Jis be atsižiūrėjimo 
purvina tuos žmones; kurie 
jau nuog 20 ar daugiau me
tą tarnauja visuomenei ir 
jos gerovei, platindami tarp 
savo brolią apšvietimą nuo 
tą laiką, kada dar, sakysi
me, L. Pruseiką kur tai 
dausose tupėjo. Kuomet 
musą tėvynėje Lietuvoje 
buvo užginta lietuvią spau-

jome prdgą skaityti ir svar
styti rūkalus prigimtoje 
kalboje, h Turbut “Laisvė” 
tam ir jįšdygo, kad musą 
seniems j veikė j am s atmokė
jus už gęj’ą (blogu.

Į klausiąją, kodėl gaidys 
užsimerkęs, gieda, pakanka 
atsakyti;, kad jisai moka 
giedoti iš atminties. Bet 
kodėl L. Pruseiką niekina 
nekurius musą laikraščius, 
tai nežinia. Juk jis nėra 
gaidys, bet, rodos, minti
jantis sutvėrimas, taigi, ro
dos, jam pirmiau reikėti} 
pažvelgti plačiau į dalykus 
ir tik paskui išvesti sau 
rimtą kritiką, jei tas butą, 
žinoma, reikalinga. Bet už
uot rimtos kritikos, jis va
ro savo giesmę iš atminties, 
ty. tuščiai zvimbia ant vi
suomenės veikėją ir pavadi
na juos bjauriausiais var
dais. Nei čigonas panašiai 
nepasielgtą. _Jr ką gali L. 
Pruseikai kenkti, kad ne
kurie laikraščią leidėjai 
permaino savo redaktorius, 
arba kad kaikurie ją turi 
namus, užlaiko bankas ir tt. 
Mat, L. Pruseiko nuomone, 
nebreikaliągi esą lietuviams 
namai nei platesni reika
lai ir didi yra nuodėmė re- 
daktorią pakeitimas pas 
kaikurius laikraščius. Jei 
tokie dalykai taip labai ne
dori ir jie turėtą ką nors 
reikšti, tai pirmiausiai iš to 
atžvilgio turėtą nukentėti 
pati “Laisvė”, kadangi 
“L.” yra padarius pirmuti
nį gešeftą su savo redakto
riais šiais metais, nes į vie
tą A. Montvido “Laisvės” 
vadelės pakliuvo L. Prusei
ko rankosąa. Ir, matyt, 
kad L. Pr. nelabai gabiai 
tegali laikytį “L.” vadžias, 
kadangi toliau negali nieko 
pri.sį^įuęėh.' ,, Qal L.. Pr. 
nepatėmija, ar neatjaučia 
to, kad, jam įsimaišius ing 
‘ ‘ Laisvę ”, nekurie skaityto- 
jai jau suteikė tam laikraš
tėliui paskutinį patepimą, 
nes visuomenė nenori likti 
pučiamo vėjo girgždančia 
šaka.

Visuomenė supranta ir 
mato, kur yra ašis apsun
kinta gyvenimo reikalais, 
ten ji glaudžiasi ir nesigai
li savo diįosnią auką. Bet 
anaiptol nenori savo pra 
kaito lieti ir auginti ten ko
kius visuomenės vabzdžius, 
kurie, uodo balsu zvimbda
mi, taikosi prie visuomenės 
kūno; ir kuomet sočiai pri
sisiurbia kraujo, tuomet už
uot padėkos, atsisveiki
na malonum įvardijimu: 
“Spaugas brolau”.

Ir kas nežino, kad viso
kie vabzdžiai daugiausiai 
širsta prieš lietą bei aud
rą? Gal Imti kad ir vi
suomeniški vabzdžiai, tai 
prijauzdąmi, nerimsta.

Bet audra visvien tuos 
nevidonus ištiks savo keliu 
ir laiku.

ą I/ukšią Juozas
8< i • • 
u .■ ;u

APIE PILIETIŠKAS 
POPERAS.
O O .

Nesenai ^‘Katalike 
Orlovskih Ašė pilietišką 
poperią^reikale. Jis savo 
tuo straipsniu tiesiog pasa
kė, kadTietiftiai, norinti, ar 
turinti kuoii et nors grįžti į 
Lietuvą, neimtą Suvienytą 
Valstiją pilietišką poperią, 
kadangi esą labai kenks
minga ’ ir tokio lietuviai iš 
Lietuvos atgal gražinami į 
Ameriką.

Toksai p. Grlovskio mą 
nymas, tai tiesiog tuščias 
daiktas ir než i nojimas t<» 
dalyko, -apie kurį jis taip

P-

gašliai pastebi, Kas-gi ta: 
mate, kad lietuvį arba kito 
kį pavaldinį Rusijos vyriau 
sybė varytą lauk iš savo 
sieną tik dėlei vieną pilie
tišką poperią! P-nas Or 
lovskis turi žinoti, kad lie
tuviai, Amerikos piliečiai, 
ne dešimtimis, bet šimtais 
sugrįžo ir dar dabar grįsta 
į Lietuvą ir ją niekas nei 
nemano išvaryti iš ten at
gal į Ameriką. Daugiau
siai Rusijos vyriausybė už 
pilietiškas popęras gali nu
bausti pinigiškai arba kalė
jimu, bet toli gražu neįsa
kys kraustyties į užsienį, 
juo labiau, kad nors jos pa- 
valdinis ir yra pastojęs ki
tos šalies piliečiu, vienok 
visuomet jis skaitosi Rusi
jos pavaldiniu, nes oficialis 
perėjimas kitos šalies paval- 
dinystėn — sunkus daiktas, 
labai daug reikalauja for
mališkumą, daug laiko, daug 
pinigą. Ir jei bile Vienas 
Rusijos pavaidinis be tu vi
są formališkumą, ty. be Ru
sijos vyriausybės žinios pa
stoja kitos šalies piliečui, tai 
reiškia kad jis visvien yra 
Rusijos pavaldiniu, o kai
po tokio vyiiausybė iš gim
tinio krašto neištrems, jei 
tik, kaip sakiau, nubaus. 
Be to reikia pasakyti, kad 
Rusija savo ribose nepripa
žįsta jokią amerikoiiišln} 
pasportą. Tai kas-gi p. Or
lovskiui atėjo galvon atkal
binėti lietuvius nuo pilie
tišką poperią išsiėmiau)1? 
Aš manau, tik viena p. Ori. 
tame dalyke nenuovoka ir 
dalyką stovio nesupratimas, 
vienas tik neišmanymas.

Toliaus p. Orlovskis tvir
tina, kad lietuviai išsibūda
mi pilietiškas poperas, gei
džia anomis tik pasidžiaug
ti, tik pasididžiuoti, nes. 
amėrikoninės politikos jie 
visvien nesupranta. Tiesa, 
pirmiau taip būdavo, kuo
met tokios poperos buvo iš
duodamos bile vienam indi- 
viduui, be jokią iš jo pusės 
liudijimą apie savo gyveni
mo bėgį ir supratimo laips
nį. Šiandie betgi viskas 
yra kitoniškai. Kas nemo
ka angliškos kalbos, kas ne
turi nuovokos apie Suvie
nytą Valstiją konstitucijinį 
surėdymą, kas šiek tiek ne
pažįsta šios šalies politikos, 
tokiam pilietiškos poperos 
nelabai siulijamos ir tokie 
žmonės tankiausiai poperią 
neaplaiko.

Pilietiškos poperos kiek
vienam Amerikoj gyvenan
čiam ateiviui yra reikalin
gos ir naudingos: 1) neku
rtose valstijose ateivis be 
pilietišką poperią yra že
minamas, jam neleidžiama 
turėti vertelgystę, kai kur 
tokiam neduodama jokio 
darbo. Be pilietišką pope
rią negausi užsiėmimo ant 
gėležinkelią, tramvają ir 
kitur, nors turėtumėm ir 
atsakančiausį mokslą; 2) 
pargrįžęs į tėvynę ir norė
damas iš ten grįžti atgal 
į Ameriką, immigracijos 
valdininkai susekę kokią 
nors tavo nesveikatą, be pi
lietišką poperią grąžįs at
gal, gi su peperomis nėra 
jokios sunkenybės išlipti 
ant Amerikos ėausžemio ir 
keliauti sau kur tik patin
ka. Štai faktas: Nesenai 
viena moteriškė su dviem 
vaikučiais keliavo į Ameri
ką* Immigracijos valdinin
kai New Yorke sąląikč ir 
nusprendė ją grąžinti at
gal, iš. kur buvo atvažia
vus. * O ji keliavo pas savo 
vyrą. Žinoma, apie tą im
migracijos valdininką nu
sprendimą duota žinia vy-

“DRAUGAS” PERŠASI
TUŠTI JO PASIGYRIMAI.

Jaigu niekas negiria, (ir tik jie užsimokėtą po 
pačiam pasigirti”, 50c., jis važiavo pas visus, 
juokinga patarlė, o pinigus

reikia 
sako 
“Draugui” toji patarlė tur
būt labai patinka, nes 
viešai ima jos Jaikyties. 
Sakosi esąs geriausias 
ir ištikimiausiai tarnaująs 
Susivienijimui. Gal ir ge
ras dalykas save pasigirti, 
kuomet niekas negiria; bet 
reiktą atsižvelgti į kitą pa
tarlę: “pagyrą puods nie
kad netaukuots”. 
pastaroji patarlė 
“Draugui“ tinka.
nijimui /‘Draugas1 
kuoramiausio ir kuopasek- 
mingiausio seimo; gaila tik, 
kad nepridėjo, idant išrink
tą “Draugą” už organą ir 
Susivienijimo nutarimai 
vėliaus galėtą “kuoramiau- 
siai ir kuopasekmingiau- 
šiai” Susivienijimą išnau
doti, kaip ir ligi šiolei bu
vo daroma. “Draugui” 
nieko nereiškia; jis užnieką 
laiko nutarimą, kad Susiv. 
nariai tik norintieji imtą jį

Toji 
pilnai 

Susivie-

kuopasekmin- 
giausiai” lupo iš išdo.

Toliaus “Draugas” sako
si tarnavęs ištikimai. Čia 
turėtą pažymėti, kad tar
navęs “ištikimai” tik sa
viems, bet ne žmonėms, ką 
visi aiškiai gali matyti. 
“Draugas” buk taip-gi ven
gęs vaidą ir nesutikimą, 
bet gaila kad nevengia ap
šmeižimą kitus nekaltai, 
nekatalikišką užsipuolimą,' 
o tikrą ir teisingą dalyką 
perstatymą užkavoja nuo 
žmonią, slepia ją akyse tei
sybę, kas jokios žmonėms 
neatneša naudos ir jokio 
neduoda žmonijai naudingo 
peno.

Tad delegatai į ateinantį 
Susivienijimo seimą turėtą 
gerai apsvarstyti ir išsi
rinkti geresnį organą, kuris 
geriau aprūpintą žmonią ir 
Susivienijimo reikalus, o 
nuo “Draugo” nors kartą 
visiškai atsikratytą.

fu pranešė, kad jis esąs šios 
šalies pilietis ir tuojau mo
teriškę su vaikučiais išlei
do. Tegu vyras butą ne
turėjęs poperią — ot, ir 
butą tuokart pasimokinęs. 
Ir kiek tai yra panašią at
sitikimą.

Taigi jau tik iš to vieno 
atžvilgio pilietiškos pope- 
ros yra brangintinos. To
dėl patariama kiekvienam 
lietuviui tas pop eras, jei tik 
galima, ingyti. Patariama 
ir pačiam p,( Orlovskiui tai 
padaryti, jei dar nėra pi
liečiu, kadangi poperos — 
labai, labai naudingas daik
tas. Su tomis poperomis 
smagiau gyventi Ameriko
je, smagiau keliauti Lietu
von ir atgal sugrįžti, nepa- 
tyriant sau jokią sunkeny- 
bią. S. V.

gyti. Kadangi už tai dar 
menkiau jie valgydinami, 
fatai aišku, straikas turėjo 
but trumpas. Bet savo ke
liu valdyba privalėtą dirs
telti į tokią tvarką ir patir
ti, kur dedama pinigai, ko
kie skiriami kalinią maiti
nimui.

Europoje vis garsiau kal
bama apie karą Rusijos su 
Austrija ir Rusijos su Tur
kija. Telegramais prane
šama vis indomesnės žinios. 
Rasi Rusijai ir norisi, kad 
jai kas kailį išpertą 
jo.

išnau-

SMULKMENOS.

Ir rusai moka vesti rei
kalus “biznio” systema. 
Per pastaruosius keturis 
metus jie ant gelžkelią už
dirbę gryno pinigo “tik” 
$135.000.000. Prirodymui 
gi kaip rusai smaugia savo 
gyventojus augštais mokes
čiais yra faktas, kad 1911 
metais jie iš gyventoji} iš
lupę mokesčią šimtą mili
joną dolęrią daugiau 
pirmbuvusius metus.

. White Star Line 
tečiaus persitikrino 
daiktus, kokią ligšiol neži
nojus, taigi, kad “negalin
ti nugrimsti” laivai visai 
negyvuoja. Toji lekcija 
kompanijai atsiėjo $8.000- 
000, o žmonijai 1.601 gyvas- 
čią. Verčiau tokią lėkei ją 
ateityj visai prasilenkus.

firma 
apie

3$

UŽ

Alaskos teritorija 
produkuoja mineraliniais 
uitais del Suvienytą Val
stiją $206.000.000. Už žu
vis ir kailius Alaskoj su
rinkta $222.710.036. Abel- 
nai apskaitoma, kad per 42 
metu iš Alaskos pelno turė
ta $444.102.500. O tą te
ritoriją Suvienytos Valsti
jos 1867 metais pirko iš Ru
sijos tik už $7.200.000. Ru
sija nemokėjo tuo pusiausa- 
liu naudoties.

1S-

Bevielio telegrafo apara
tas ant laivo su miegančiu 
operatoriumi lygiai taip 
naudingas, kaip ledaunė 
valgomiems produktams už
laikyti ant... šiaurinio žem
galio.

New Yorko valstijos ka
lėjime Sing Sing kaliniai 
ėmę Straikąoti todėl, kad

Vienas pastorius iš Bos
tono sako, kad Amerikos 
motcrįs perdaug nešiojan
čios parėdą. Pastoriui ver
tėtą aplankyti vasarines 
maudynes Amerikoje, tada 
persitikrintą, kad jo many
mas sulyg parėdnią gausy
bės visai tuščias.

Upton Sinclair tikrina, 
kad Angliją laukianti revo
liucija. Nereikalaujame 
tuo dalyku perdaug rupin- 
ties, nes juk Sinclair ant 
kiek gali but geru raštinin
ku, ant tiek prastu prana
šu.

Kadangi ant salos Kubos 
artinasi prezidento rinki
mai, tad tenaitinė vyriausy
bė įsakius visų ligonbučią 
užveizdams, kad tie butų 
pasirengę nešti daleidžiamą 
pagalbą visiems sužeistiems. 
Ant Kubos rinkimai tokiuo 
budu primena mums Mek
siką.,

Valgią ekspertai pataria 
valgyti mažiau kviečią, o 
dailgiau ryžią, ryžiai kadan
gi esą daug geresni ir so- 
tesni, O rasi butą gerai 
— del tinkamesnės kuraei- 
los — nukeliavus taippat į 
Japonijai

6
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KAT* Air?

APIE VARGONININKUS

Jau, kaip girdėti, ir var
gonininkai pradėjo kas-kart 
labiau atbusti, kas-kart gi
liau žiūrėti i šio gyvenimo 
tikslą, rupinties ne tik sa
vo, bet ir visuomenės rei
kalais. Jie pradėjo tikrai 
suprasti, kad muzika, dai
nos, tai visuomenės lavinto- 
jai, jos jausmų švelnytojai, 
dėlto ėmė labiaus tąja mu
zika rupinties, labiau į jos 
vertę gilinties.

Štai 1911 metais vargoni
ninkai sutveria tarpu savęs 
Sąjungą, vienija ten savo 
spėkas, kad tikrai išsilavi
nus muzikoje ir atnešus tik
rą žmonijai naudą. Tosios 
Sąjungos, matomai, busiąs 
tikslas įvesti vienodą baž
nytinį giedojimą, tikros 
bažnytinės dvasios, idant 
tuomi pakėlus žmonijos šir
dis prie Dievo ir sukėlus in
teligentiškus jausmus. Vis
kas turi būti savo vietoje, 
tad ir bažnytinė muzika tu
ri būti savo vietoje, nepri
valo ten įleisti svietiškumo, 
išblaškančio sutaupytas 
žmonijos mintis. Apart 
bažnytinės muzikos yra pla
ti dirva taip-gi svietiškoje 
muzikoje. Čia rupi mums 
lietuviams atsakanti jaus
mams dvasia, ty. rupi lietu
viška dvasia. Žinome ge
rai, kad muzika didžiai la
vina jausmus ir lenkia juos 
į tą pusę, į kurią pakrypus 
tos muzikos dvasia. Jaigu 
muzika yra lietuvių dvasio
je, tad ir jausmai išsidirba 
lietuviški , tautiški, mums 
didžiai brangus.

Taip kaip girdisi ne vie
ną kartą bažnyčioje nebaž
nytinės dvasios muzika; ly
giai dabar svietiškoje muzi
koje lietuviai tankiai ne
randa savo dvasios, bet re
gi ten lenki} bei airių dva
sią; tad, kad tokių priešin
gumų nesiregėtų, Vargo
nininkų Sąjunga žada apie 
tai didžiai pasidarbuoti.

Kiekvienas, turintis šiek- 
tiek apie muziką supratimo, 
šuprazdamas nors iš dalies 
jos vertę bei naudą, atjaus 
gerai Vargonininkų Sąjun
gos reikalingumą su jos 
viršminėtu tikslu ir kiek
vienas jai pritars, rems dar
bu, žodžiu ar kitokiais ge
rais dalykais.

Apart to iš Vargoninin
kų Sąjungos galima tikėties 
ir kitokių gerų dalykų, apie 
ką gana plačiai aprašė p. 
Narkuniškis “Dr-go” N. 18 
“Apie Vargonininkų Sąjun
gą”. Ten kiekvienas gali 
rasti tikrą muzikos vertę, 
Sąjungos tikslą ir kitus 
naudingus tame dalyke pa
tarimus. Kiekvienam var
gonininkui vertėtų per
skaityti ir į širdį įsidėti. 
Gal nevienam kilti neaišku
mas, delko tiems vargoni
ninkams muzika prikišama? 
Ar-gi kas kitas negali to pa
daryti? Kiekvienas gali 
muzikos naudą žmonijai lie
ti, bet pakeliai daugiausia 
tik vargoninkai apie ją rū
pinasi. Šiandien, apart ke
lių muzikališkų draugijų, 
ir tai tik didesniuose mies
tuose, jokių panašių kuope
lių neturime. Visur atlie
ka muzikos roles vargoni
ninkai, jie tai bažnyčiose, ar 
lietuvių teatrėliuose dau
giausia veda chorus ir ten 
lieja savo įsitikrinimų dva
sią.

Vargonininkų susitvėrus 
Sąjunga mums parodo, kad 
jie pradeda aiškiau į daly
ką žiūrėti; bet kįla klausi
mas, ar visi vargonininkai 
i, tą žiuri gerai, ir..

vertę supranta? Čia klau
simas yra gana svarbus, bet 
turbut ir biskį apgailėtinas, 
nes, manau, ne visi Sąjun
gos naudą gerai supranta. 
Kad Sąjungos naudos kai- 
kurie vargonininkai nesu
pranta aišku, nes ne visi 
vargonininkai, kaip girdė
jau, dar į ją įsirašė. Ar ne
vertėtų tokiems vargoninin
kams gerai į tą įsigilinti? 
Juk čia patsai galėsi veikti, 
galėsi savo įnešimus staty
ti, galėsi dirbti visuomenės 
naudai ir sutvarkyti savo 
gyvenimą. Juk gyvenimas 
be tvarkos, bė aiškesnės 
ateities, tai, taip sakant, šu
niškas gyvenimas. Nusto
jęs vietos dabar turi krapš- 
tyties, ieškoti kitos, garsin- 
ties ir tai dar gal be pasek
mių. Sąjungai — gi susti
prėjus ir į ją įsirašius, ga
lima bus, manau, tokie daly
kai užganėdinti tikriau ir 
pasekmingiau per Sąjungos 
valdybą.

Daug čionai kalbėti nėra 
reikalo, jaigu tik žmogus 
turi protą ir giliau biskį žiu
ri į gyvenimą, į ateitį, tas 
permato visą naudą. Ant
rą, prigulėdamas į Sąjun
gą gali savo pienus perves
ti, savo paduoti išganingą 
mintį ir kreipti į tinkamą 
naudingą pusę. Juk tik 
protauji, o protaudamas tu
ri turėti šiokius tokius pie
nus, kuriuos Sąjungoje - su
vienytomis jėgomis galėsi 
vykdinti.
• Pagalios vargonininkas, 
kaipo visuomenės dalelė, 
privalo taip-gi tąja visuo
mene rupinties, nesnausti 
kur pakampiais.

Toksai susitvarkymas pa
liečia visuomenę, tad delko 
vargonininkui toji visuome
nė turi nerūpėti? Dėlko ji
sai, skaitydamasis apšvies- 
tesnėsės klesog žmogumi, 
turi miegoti, snausti ir nie
ko gero neveikti?

Ištikiu jų taip yra su tais 
vargonininkais, kurie neįsi- 
rašo į Sąjungą, nevienija jė
gas, nedirba kartu. Viena 
galva mažą ką padarys, tik 
daugiau krūvoje gali šį-tą 
nuveikti.

Apie vargonininką, kuris 
nepripažįsta Sąjungos už 
gerą, pasakysiu, kad yra 
egoistas, nes viešu geru ne
sirūpina; užkiaūtėjęs dieni
niame gyvenime, nes į atei
tį nežiūri; tamsuolis, nes 
pažangumo nepripažįsta, 
nenori žengti pirmyn, bet 
bristi paprastame purvyne 
ir daugiau epitetų galima 
butų-surasti, bet užteks, ir 
kiekvienas teisingumą pa
duotųjų epitetų, manau, pri- 
pažįs tokiems vargoninin
kams.

Vienu žodžiu apie tokioje 
pozoje vargonininką labai 
neaiškus turi būti kiekvie
no manymas.

Dėlto, vargonininkai, 
meskite į šalį visokius išsi- 
teisinimus, pažvelgkite ge
riau, į ateitį, į savo ir vi
suomenės gerą, o kas grei
čiausiai prisirašykite į Są
jungą, dirbkite suvienyto
mis jėgomis, kad šį-tą atsie
kus ir tame visasvietiniame 
judėjime pasirodžius, jog 
taip-gi esate gyvi, ir šį bei 
tą jaučiate, veikiate.

Neturtas įsirašymui prie
žastimi negali būti, nes tai 
ne milijoninė mokestis, ir 
dėlto toksai išsiteisžniriiaš 
vertas tik pajuokimo, ką p. 
Narkuniškis jau pažymėjo. 
Dar, manau, vargoninin
kams gali kilti vienas išsi- 
teisinimas, kad klebonai ne
leidžia į Sąjungą prigulėti. 
Takiai mį^žasčiai suvis ne-
ŽUS,. ■

BAISI NAKTIS ANT 
“TITANICO”.

'' ; . ■ -• " : į* ■' i

Išsigelbėjusio telegrafisto 
pasakojimas.

norėčiau tikėti. Nejaugi 
atsirastų toksai klebonas, 
kurio nežinau jau nei kaip 
pavadinti? Esu įsitikrinęs, 
kad kunigai velija visame 
žmonijai gero, tad ir šiame 
klausime, manau, nepriešta
rauja, nes aiški nauda, tik 
aklas gali to nematyti. Tad 
šiame dalyke ne tik privalo 
neprieštarauti, bet remti, 
skatinti savo vargonininkus 
prisirašyti, su vargonininkų 
reikalais į Sąjungą kreiptis 
ir laikyti pas save tik iš Są
jungos narių vargonininką. 
Čia tik kvaili galėtų būti 
priešingumai ir aklas ko 
nors bijojimas. Tokiuo bu- 
du viso svieto turėtume bi
joti, kur kampe lindoti ir 
jokio pažangumo nedaryti. 
Ar-gi tas galima? Dėlto iš 
klebonų pusės prieštaravi
mas negali būti, o tik rėmi
mas.

Gal kartais ir atsirasti 
toksai klebonas-priešas, 
bet tik iš šimto vienas ir tai 
senos gadynės, apipelėjęs, 
nemylintis jokio pažangumo 
senelis.

Baigdamas tuos savo pas
tebėjimus, pažymiu del vi
so ko, jaigu atsirastų prie
šų vargonininkų ar klebonų, 
kad neužgipultų ant pačių 
vargonininkų už tuos paste
bėjimus ir juos nekankintų, 
nes čia rašo suvis kitos pro
fesijos žmogus, o tik muzi
kos mylėtojas ir visiems ge
ro velijantis.

Vargonininkai, tad ne
snauskite, žengkite pirmyn, 
visi į darbą!

- Konstantinas.

Basi, žingeidžiausiai ir 
smulkmeniškai apie baisią 
naktį grimstant okeane lai
vui “Titanic” pasakoja ant
rasis to laivo bevielio tele
grafo aparato telegrafistas, 
Harold Bride, kurį laivas 
“Carpathia” išgelbėjo ir at
gabeno su .kitais skenduo
liais į New Yorką. Šis jau
nas vyras turįs nušalęs ko
jas. ,

Aš turėjau — pasakoja 
jis — aplink pusiaunaktį 
užimti pirmutinio telegra
fisto vietą. Nedėlios visą 
popietį abudu taisėme savo 
tą aparatą, kuris neaiškiai 
buvo pradėjęs veikti. Jei 
tuos neaiškumus būtumėm 
susekę kiek vėliau, tada ne
būtų buvus galima šaukties 
pagalbos. Pabaigus tą dar
bą, atsiguliau lovon, išbu
dęs gi dar pirm paskirtojo 
laiko, girdėjau kaip Phi
lipps (pirmas telegrafistas) 
siuntinėjo depešas į iškišą 
(žemės) Race. Kadangi 
žinojau, jogei jis labai nu
vargęs, pašokau staiga nuo 
lovos ir jam apreiškiau, net 
neapsirengęs, kad aš pasi
rengęs jį pakeisti.

Staiga neatjauzdami . nie
ko tokio nepaprasto,, pama
tėm ateinantį pas mudu ka
pitoną Smithą.

— Susidaužėm su J iedu 
kalnu! — atsiliepė jis smar
kiai. Prisiruoškite pasiųsti 
pagelbos ženklus, tečiau 
nieko nedarykite be mario 
žinios. Ir kapitonas išėjo.

Praėjus dešimčiai minri- 
čių jis sugrįžo. Tuo tarpu 
mudu išgirdome ant laivo 
trukšmą, kuris mudviem iš
rodė paprastu daiktu.

— Šaukitės pagalbos! — 
suriko kapitonas neįeida
mas net į kambarį,

Pasiuntėriu tada ženklą C. 
Q. D. Abudu šposavomė. 

i' Kapitonas r vėl sugrįžo.
— Depešiiokite S. O. S. 

— atsiliepė* ^— zmusų laivas 
plyšo, užplaukęs savo nu
gara ant ledinio1 kalno!

Mudviem < rodėsi toksai 
daiktas yra'Visai negalimas, 
tatai ir toliau nieko iš to 
nedarėme. ;

Musų depesa pirmiausiai 
pasiekė laivą “Frankfurt”. 
Tam laivui tuo jaus atkarto
jome tai, ką mudviem kapi
tonas buvo pasakęs. Pas
kui susijungėm su “Carpa
thia”, kuriai ’ ture jome jau 
pranešti, jogei skęstame. 
Po penkių minučių atėjo ži
nia, kad “Carpathia” kuo- 
greičiausiai skubinasi mums 
pagalbon. Kad apie tai 
pranešus kapitonui, išbėgau 
iš kajutos ir tik tuokart pa
mačiau laivo denius prisi
grūdusius šarikiančių žmo
nių. Kuomet tuo sujudin
tas sugrįžau, Philipps, te
legrafuojantis be pertrūkio, 
atsiliepė į mane liepdamas 
man apsirengtu O aš visai 
buvau pamiršęs, kad esu 
naktiniuose rūbuose. Apsi
rengęs, atnešiau taippat jo 
švarką ir užmečiau jam ant 
pečių, kadangi jis nuolatos 
stovėjo prie aparato, o ka
jutėj (kambaryj) pasidarė 
šalta. *■

Trumpomis pertraukomis 
Philipps manę siuntinėjo 
pas kapitoną su žiniomis, 
kurias gaudavo. Tada te
ko man patėmyti, kad pa- 
gelbinės valtįš jau buvo pri
ruoštos ir anose sėdėjo mo
terį^ su vaikais.

Sugrįžus man paskutiniu 
sykiu savo kajuton, persi
gandęs Philipps į mane pa- 
tėmijo, kad aparatas nuo
lat vis1 Silpniau. vdiliig.s. -

Tuo pačiu laikų atėjo ka
pitonas šaukdamas, kad 
vanduo užliejęs katilus, 
akyveizdoj to vargiai dina- 
mo-elektrinės mašinos galės 
ilgiau veikti. Ir apie tai 
dar suspėjome pranešti lai
vui “Carpathia”.

Išbėgęs vėl ant denio pa
rimčiau, kad vanduo jai! sie
kia pagelbines valtis. Tų 
paskutinių ant ‘ ‘ Titanico ’ ’ 
penkiolikos minučių nepa
miršiu nekados! Philipps 
vis dar sau ramiai dirbo 
prie aparato, nors aplink jį 
visur pasidarė didžiausias 
žmonių sumišimas. Greitai 
prisikabinau pagelbinę juos
tą, apsiaviau čeverykais ir 
apsivilkau šiltomis drapa
nomis. Philipps dirbo sau 
toliau. Jam tuo laiku teko 
susijungti su laivu “Olim- 
pic” ir pranešė jam, kad 
mes skęstame. Aš jį ap
rengiau šiaip taip ir apjųo- 
siau pagelbine juosta, ka
dangi jis ties 1 aparatu nei 
nepasikrutino. Neatitrauk
damas akių nuo aparato 
prašė, idant aš pažiūrėčiau, 
ar jau visos pagelbines val- 
tįs nuplaukusios nuo laivo 
šalin. IšpiTdžiau tą prašy
mą. Dar <Įįępi£;viena val
tis buvo ljįteųp«jties laivu. 
Jos negalėjo, kodėl tai at
kabinti. Dvylika žmonių 
aplink ją karšiai triusėsi. 
Staiga ■ atėjų man galvon 
mintis, kadwbui$ labai ge
ra įšokus tpn yaltin. . Te
čiau tą mintį ątstumiau nuo 
savęs ir, padėjęs dirbti prie 
valties atkabinimo, greitai 
sugrįžau atgal kajuton.

Staiga inbėga pas mudu 
kapitonas šaukdamas:

— Išpildėtė savo pridę- 
rystes. Daugiau nieko ne- 
galima nuveikti., Laikas 
kiekvienam; pagalvoti apie 
save; Paliuosqojų; judu nuo

Paminėtas tame pasako
jime pągelbinis ženklas “C. 
Q, D.” reiškia angliškai: 
“Come quick, danger” 
(Kuogreičiausiai pribukite, 
■pavojuj). Tasai ženklas 
4sigųaĮas), priimtas Berly-

užimamos vietos! — paskui 
išnyko.

Nežiūrint to, Philippso 
negalėjau atitraukti nuo 
aparato, nors vanduo jau 
ėmė veržties kajuton. Įšo
kau į miegamąjį kambarį, 
kad pasiėmus mudviejų pi
nigus,., kad staiga inpuolė 
kajuton milžiniškas pečku- 
ris ir nuplėšė nuo mano 
draugo pagelbinę juostą. 
Parsiineeiau pečkurį ant 
grindų. Vanduo jau ir ka- 
jutą užliejo. Išbėgome. 
Philipps man iš akių išny
ko.
' Pasukau ton pusėn, kur 

pirmiau buvau matęs pagel- 
bįnę valtį ir aną pamačiau 
pliuduruojančią ant vietos.

Nuo augštutinio denio bu
vo girdima laivo orkestros 
balsai. Grojo be sustojimo. 
Staiga pasikėlus vilnis su
ūžė ir mane su kitais žmo
nėmis nuvertė okeanan. 
Vilnis pervertė ir tą viena
tinę valtį. Nusigriebiau už 
pęrvirtusios valties» styro 
virvių. Valtis ant manęs 
apsivožė. Sulaikiau kvapą. 
Buvau įsitikinęs, kad skęs
tu. Tečiau po valandėlei 
pajutau, kad išsikeliu ant 
vandens paviršiaus. Ap
linkui mane pliuduriavo 
daugybė žmonių su pagal
binėmis juostomis. Pirma 
mano mintis buvo pasižiūrė
ti į laivą. Iš kaminų ver
žėsi durnai ir liepsnos. Ra
si, tai delei plyšimo, kurio 
vienok negirdėjau.

Pagaliau iš kaminų išsi
veržė kibirkštys. “Tita
nic” nėrė vandenin pirmga- 
liu kaip antis. Orkestrą 
vis dar grojo. Turbut visa 
pražuvo. Plaukiau tolyn vi
somis jėgomis ir atsidūriau 
nuo laivo ant kokių šimto 
penkiasdešimts žingsnių,, 
kuomet laivas vilnyse išny
ko man iš akių. Paskui pa
jutau, kad patsai jau skęs
tu. Staiga priešai save pa
matau pliuduruojančią val
tį. Skubinuos jos link. Kas 
toksai ištiesia į mane ranką. 
Nutveriu ranką, krintu ant 
valties dugno, į tą taigi pa
čią valtį, kuri buvo paskuti
nė. Kas toksai skaudžiai 
prispaudžia man kojas, bet 
aš jų negaliu nei sukrutinti, 
Aplinkui skęstančių žmonių 
reginys ‘ pasibiauretinas. 
Bet štai ir musų valtis ima 
skęsti. Jaučiu, kad mane 
užliejo vanduo ir vėl kas 
toksai mane sugriebia. At- 
vėriu akis. Toli matyties 
laivo šviesa. Artinosi 
“Carpathia”.

Ištraukta mus iš valties 
paeiliui. Valties kertėj gu
li negyvas žmogus. Žiū
riu, tai mano draugas Phi
lipps* Bėdinas, regis, mirė 
nuo šalčio ir nuoilsio.

-Sumalta viena koja man 
labai skaudėjo. Nežiūrint 
to užsilipau ant pagelbinių 
kopėčių. Ant laivo denio 
mane kasžinkas paėmė ir 
nunešė į laivo ligonbutį. 
Tenai pasilikau tol, kol ne
pareikalauta ‘1 Carpathi a ’ ’ 
telegrafistui pagalba, kuris 
iš nuoilsio jau negalėjo sto
vėti ties aparatu. Tada 
mane pernešė į telegrafo 
kajutą. Tos kajutos neap- 
leidžiau net iki pačiam New 
Yorkui. Visas tas laikas 
telegrafinis aparatas nesus
tojo dirbęs, taigi man nete
ko, ir matyti, kas buvo iš
gelbėtas, o kas ne.

no konvencijoje 1906 m., 
paskui pakeistas ant “S. O. 
S.”, pasirodė kadangi prak
tikoje parankesnis, turintis 
mažiau kombinacijų su taš
kais ir brėžiais, iš kurių su
sirado ištisi žodžiai. “S. O. 
S.” susideda iš trijų taškų, 
trijų brėžių ir vėl trijų taš
kų, kas greitai atkreipia sė
dinčio ties aparatu telegra
fisto domą.

VISOKIOS ŽINIOS.
Madride į einančią katali

kų procesiją paleista bomba, 
kuri sprogdama 5 asmenis 
užmušus, o 30 sužeidžius. 
Katalikai kaltina valdžią už 
tokią betvarkę.

• ■
Teatrų orkestros artistui 

Berglerui, kuris buvo- su
žeistas Kievo teatre-pasikė
sinant ant Stolypino, pas
kirta vienu žygiu pašalpa 
10.000 rublių.

*
Respublikos Venezuelės 

kabinetas rezignavęs. To 
priežastįs slepiama. Regis, 
panašiai pasielgiama prieš 
rinkimus.

e
Jeruzolime žydai steigiasi 

universitetą. Jie sakosi, kad 
jų literatūra labai plati, bet 
sudeorganizuota. Jai reika
linga tvarka. Tam tikslui 
steigiama ir universitetas. 
O žydams tas lengva at
siekti.

*
Vokietijos socialdemokra

tų vadovą, senyvą Bebelį, 
pasiekus sunki rykštė.. Jo 
duktė, likusi našlė po nese
nai mirusiam dr. Simon, 
kuri taippat yra daktarė, 
gavus proto sumišimą mi
rus vyrui. Laikoma priva
tiniame sanatoriume.

«

Jei firma Peninsular and 
Oriental Steamship Co. ir 
toliau nenorėsianti pakelti 
savo darbininkams mokes- 
ties, kokios jie reikalaujan
ti, Londono visuose uostose 
galį sustraikuoti 100.000 
darbininkų.

*
Cholera ėmus siausti 

Adane, Mažojoj Azijoj. Į 
dvi dienas susirgta 20 žmo
nių. Kadangi toji vietovė 
priklauso Turkijai, taigi ir 
nėra abejonės, kad ten cho
lera laimės sau ne menką 
pintį.

*
Danijos sostinės Kopen

hagos uoste įleista vandenin 
naujas karo laivas “Koe
nig Albert”. Saksonijos 
karaliaus Frideriko Augusto 
sesuo Matilda atlikus ant 
laivo “krikšto” ceremoniją. 
Laivas lėšavęs arti $12.000- 
000. c ■

Rytiniame Afganistane 
platinasi gyventojų sukili
mas, kurio priežastimi te- 
naitinio gubernatoriaus 
žvėriškas su gyventojais ap
siėjimas. Kariuomenė ne
galinti sukilėlių paimti sa
vo kontrolėn. Matune su
kilėliai apsiautę gubernato
riaus namus, į kur iš Ka
bul pasiųsta kariuomenė.

Vatikano dvasiškoji vy
riausybė nupirkus 300.000 
ketvirtainių metrų žemės 
šalep Vatikano, sodno ir toji 
žemė dabar norima priskir
ti Vatikano savastim Tasai 

priskyrimas tečiau turįs but 
pirmiau apkalbamas parla
mente ir nežinia taigi dar, 
ką pastarasis pasakys.

«
Paryžiaus dienraštis “Ma

tin”'- sumanęs milžiniškas 
lėktuvais lenktynes iš Peki
no į Paryžių. Toluma turinti 
12.000 kilometrų. “Matin” 
pripažįsta, kad tokios lenk
tynės yra galimos. Bet ne
žinia kaip jos įvyks. Tų 
lenktynių išlygos busią ap
skelbtos vėliau.

*
Iš Meksiko rašo, kad val

diškoji prezidento Madero 
armija, neįstengdama re- 
voliucijonierių įveikti, pas
taruosius prie progos ėmus 
nuodinti, pildami nuodus į 
vandenį įvairiose versmėse. 
23 revoliucijonieriai tokio 
vaidens atsigėrę ir numirę. 
Barbariškoji priemonė.

*
Laivų kompanija “Ham

burg-American Line” atei
nančių metų vasarą įleis 
vandenin milžinišką laivą, 
panašų nugrimzdusiam “Ti- 
tanicui”. Tasai laivas sta
tomas ŠČecinų dokuose. Jis 
busiąs pavadintas “Impera- 
tor”. Gal ir atsargiau 
bus leidžiamas pirmusyk 
per vandenyną.

*
Helsingforse į Suomijos 

seimo atstovo Airolo na
mus, kaltinamo už caro įžei
dimą, pribuvus policija ir 
norėjus atstovą išgabenti. 
Apie tai patyręs seimo pir
mininkas grieštai užprotes
tavo. Paskui pirmininkui 
susinešus su general-guber- 
natoriumi, liepimas areštuo
ti atšaukta*

Čenstakavo Macocho 
draugas, vienuolis Starčevs- 
kis, atsirandantis Petraka- 
vo kalėjime, nesenai apreiš
kęs, jogei kuomet jis busiąs 
iš kalėjimo paleistas, per
mainysiąs tikybą, vesiąs pa
čią ir, įsisteigęs valgyklą, 
laimingai gyvensiąs. Cha- 
rakteristiškai!

Peterburge už demonstra
cijas areštuota tūkstančiai 
darbininkų ir studentų. Vi
same mieste daroma kratos 
ir suareštuotų tardymai. 
Putilovo ginklų fabrikas už
darytas, kadangi sustraika- 
vo darbininkai. Tos de
monstracijos sukelta už su
šaudymą darbininkų Lenos 
aukso kasyklose, Siberijoj.

*
Plačiai žinomas Belgijos 

lakūnas Jonas Verret andai 
papildęs savažudystę su lėk
tuvo pagalba. Jis pasikė
lęs kelis šimtus pėdų oran, 
paleidęs iš rankų aparatą ir 
kaip akmuo nukritęs žemėn. 
Savažudystės priežastimi 
buvę jo nesusipratimai su 
sužadėtine. Tai dar regis 
pirmutinis tokios rųšies at
sitikimas.

«
Londone prasidėjo tardy

mai kaslink “Titanico” nu
grimzdimo. Tuo tarpu spe
cialių prirodymų nesurink
ta. Tik patvirtinta, kad 
3-čios klesos keliauninkai 
lygiai gelbėta su tur
čiais. Be to prirodyta, kad 
“Titanic” perdaug greitai 
plaukęs, kad ingula nebuvo 
apsipažinus su pagelbinių į 
valčių suvartojimu, kad tos I 
valtįs neturėjusios šviesos 
ir kompasų. Abelnai imant, 
visa to atsitikimo kaltė su
verčiama ant White Star 
kompanijos.
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DR. T. ZELL.

(Tąsa).
. * “Aš nemanau, kad jie butų ėję pagal saulę; jie tie
siog žinojo, kad ten štai yra stovykla net tąsyk, kuo
met mes buvome visai nežinomose tuščiose vietose daug 
mylių atstu nuo jos. Kas gali žinoti, kaip daroma šitas 
krypsnio nuspėjimas, kuris visuomet buvo tikras? Kas 
gali išaiškinti, kokiu budu visoki gyvuliai be apsirikimo 
suranda kelią į savo vietą nerakštoje girioje, arba bega
liniame tyrlauky. Aš nemanau, kad pas juos sąmonėje 
pasilieka suopročiai parodą tikrą kelią taip kaip mes 
besužiniai matome savo akimis daugelį daiktų ir besu- 
žiniai girdime daugelį gaidų, veikiančių į musų klau
są. Žmonės, ilgai gyvenę kaime, įeidami girios tanku- 
mon, jaučia besužiniai krypsnį, kuriuomi jiems eitina, 
nesilaikydami nei saulės stovio, nei kitų kokių ženklų.

“Žinoma kartais pasitaiko suklysti, bet visgi kaip 
gali rastis toksai pajautimas, kuris niekuomet nesuvy- 
lia laukinio žmogaus, visą gyvenimą praleidžiančio tarp 
laukų ir girių erdvės?

Praktiškai apsipažinus su šita pasakiška ypatybe 
orientuotis dykumoje, pakeičiančia pirmbuviams žmo
nėms kompasą, galima manyti, kad mes čia turime rei
kalą su atskiru šeštu pajautimu, kuris pas kulturinius 
žmones arba visai išnyko, arba pasiliko tik prėsliniame 
stovy.”

Praeivoms pastebėsime, kad visi paukščiai, tame 
skaitliuje ir krasiniai balandžiai, orientuojasi su savo 
puikių akių pagelba (slg. sk. 32).

Jei vietomis atmintis galėtų būti proto ženklu, tai 
tokiu jau ženklu butų mokėjimas plaukti. Kaikurios bež
džionių atmainos ir kuprys nemoka plaukti.

Prie prigimtinių omių skaitliaus, kurie savaimi nė
ra proto žyme, priklauso taipgi priešų pažinimas ir su- 
gebumas tikslingai gintis nuo jų. Kregždės užkabina 
kuone visus gyvėdžius paukščius, bet vyturį išvydę puo
lasi į nendres.

Toliaus čia priklauso, mokėjimas gyvulių su men
ka uosle, pav. beždžionė,* surasti vandenį. Pas 
buvius žmones dar ir dabar patiriama sugebumas 
ti tokios vietos, kuriose vanduo yra.

Toliaus pastebėtina sugebumas orą pajausti, 
randasi maž-daug kuone pas visus gyvulius.

Sugebumas pajausti žemės drebėjimą tvyro jų gir
dėjimo, ar jautimo jautrume.

Taippat grynai omišku yra sugebumas ištirti ledo 
ar sniego tvirtumą. Kaip stirna gali pažinti, kad švie-. 
žias sniegas atlaikis jos kūno sunkumą?

Gyvėdžiai žvėrys, kurie tykoja savo grobimo, labai 
gerai moka atkreipti savo domą į vėjo pakraipą. Pas 
gyvulius su gerai išvystytu užuodimu šitas sugebumas 
visai neįstabus; pas kačių gi atmainas, pas kurias užuos- 
tis išplatota labai silpnai, šitą sugebumą reikia priskai- 
tyti prie oinės.

Visuose šituose atsitikimuose išskaityti sugebumai 
negali būti proto žyme.

pirm- 
atras-

kuris

SKYRIUS XVII. 
Toliaus eina.

Tolesniais nesusipratimais yra šitie:
1. Judėjimas.
Net apšviestų tyrinėtojų priežastis klaidingo ma

nymo, buk-jų šuo gerai matąs, yra tame, kad jie palei
džia iš akių tą aplinkybę, jog krutami daiktai lengviaus 
yra pamatyti.

Aš nušoviau paukštį, kuris nupuolė, maž-daug, ūž 
dviejų šimtų žingsnių atstu nuo manęs. Mano medžio
jamas šuo nubėgo ten ir atnešė jį man. Kadangi šuo 
iš taip toli paukštį pamatė, tai jis turi geras akis.

Ar šitas aiškinimas yra teisingas. Anaiptol ne, čia 
lengviai gali pamatyti net ir kušlys.

Stambesnis daiktas, kuris juda, visuomet galima 
pamatyti ištoli, bet nei kušlys, nei šuo tikrai nežino ko
kis tai daiktas.

Taigi, jei nuo orlaivio numetus popieros šmotą, tai 
šuo, be abejo, prie jo pribėgs, manydamas kad tai yra 
paukštis.

Nereikia taipgi paliesti iš akių, kad bėgikai žolėdžiai 
tuomi akyliaus seka mažiausią judėjimą, kad žolė ne
juda; taigi judėjimas greičiausiai numoja į priešo bu
vimą. ’

Atskyrimas smulkesnių judančių daiktų sujungta 
jau su didesne sunkenybe. Tokį ištyrimą su šunim 
visuomet galima padaryti. Jei nuduosi, kad meti mažą 
akmenėlį, tai šuo visuomet nubėgs ton pusėn, net jei 
akmenėlis bus likęs rankoje. Tas yra geriausiu pripa- 
rodytų, kad šuo akimis nieko nepamatė.

2. Vaiskiai šviesus dažai.
Toliaus klaida kalta savo atsiradimą tam, kad ne

gana yra kainojama šviesių dažų pažinamybė.
Kaip musų giriose išnetyčių atsiranda šviesus da

žas, kurio paprastai ten nėra, tai jį per porą šimtų 
žingsnių net kušlys pamato. Kadangi tas dažnai me
džiotojų pastebėta, tai pas juos ir atsirado klaidinga 

] mintis, buk lapė, briedis, ir ft. turį geras akis.
3. Sumaišymas su girdėjimu.
Klausimu apie gyvulių girdėjimą čia neužsiimsį- 

me. • 'Bet kadkngi gyvulių girdėjimas vaidina didelę 
'olę gyvulių gyvenime, tai skaitau reikalingu pastebėti,

kad mano nuomone girdėjimas kuone pas yisus gyvu-] 
liūs netik neužsileidžia paprastam žmogaus girdėji
mui, bet dažnai net pereina jį. Todel^galima manyti, 
kad gyvuliai žemės drebėjimą pajaučia greičiau kaip 
žmogus. Prieto, žinoma; nereikia paleidi iŠ, akių visos 
kitos gyvulio ypatybės. Lūšis girdi negeriau už šerną, 
nors lūšis ištikus pavojui bėga, šernas gi stovi ant vie
tos; skirtumas yra tik tame, kad pavojui ištikus žolėdis 
papratsai gelbstisi bėgsnių, o nepuola žemėn, bet ginan
tysis žolėdis, k. v. tauras, šernas, ir tt., pasitikėdamas 
savo vieku ramiai laukia ateinančių nuotikių.

Sulyg girinių žvėrių yra klaidi nuomonė, buk prie 
netinkamo vėjo gyvulys žmogų pastebi akimis. Ištik-, 
tųjų gi jis atsižino su girsies pagelba.

Šito prileidimo naudon galima privesti šituos pri- 
parodymus. *

Kodėl yra ryškus visiems regėjimo silpnumas apgy
venančių lygumą gyvulių, k. v. dramblių, nosaragių, tau
rų, ir tt.? r—

Vissmanas ana, manydamas, kad tai'yra viešiems 
žinomas dalykas, kalba apiehosragį, kurio uoslės jautru
mą jis pabraukia: “Bet regėjimas išplatotas labai silp
nai, kaip ir pas visus sausumos milžinus ir šernus”.

Taip pat ir apie ruonį yra žinoma, kad žmogus me
džiodamas lengviai jį gali-apgauti, jei jis ant kranto 
vartysis kaip ruojiis. Tąsyk ruonis priplaukia arčiau, 
manydamas, kad ant kranto taipgi ruoniai yra. Ar gi 
gyvulys su geromis akimis taip galėtų apsirikti?

Tokiu budu apie tyrų ir jurų gyvulių akių silpnu
mą lengviaus yra persitikrinti, kaip apie girinių.

4. Naminis ir laukinis gyvulys.
Naminiais gyvuliais kaipo pavyzdžiais pasigautina 

tik su dideliu atsargumu, kadangi naminiai gyvuliai 
labai žymiai nukrypsta nuo savo laukinių protėvių.

Kaip didelio miesto gyventojas del tolydinio arti 
prisikišamo darbo virsta kušlu, taip yra dideliuose mies
tuose ir šunes, kurių uoslė del smarkių kvapsnių iš ap- 
tiekų, tabako sankrovų ir tt., taip sumenksta, kad lau
kuose jiems paukštis po pačia nosia galėtų būti ir jie 
jo neužuostų. Todėl apie juos galima pasakyti, kad jie 
sulyg uoslės yra kušlais.

Žinoma, čia kalbama tik apie normalinį gyvulį, va
dinas apie, tokį kuris nėra nei senas, nei jaunas, nei 
sergantis, nei sukoneveiktas. - j

Toliaus yra suprantama, kad jis yra normaliniame 
stovyje, vadinas, jis nedaro nieko nepaprasto, po veik
me tam tikrų priežasčių, kokiomis yra meilė ar rustų-,- 
mas, nepakenčiamas badas ar troškimas, ir tt.

Prie nenormalinių sąlygų priklauso taipgi perdide- 
lis nutukimas, kuris padaro guvulį sutižųsiu ir nepasi- 
krutinamu, kas sumažina pajautimų veiklumą. Čia pri
klauso ir tas atsitikimas, kuomet šuo nežiūri į paprastą 
savo ėdesį, nes ranka ką geresnio. -! s\'u

Indomų pavyzdį aš privedžiau savo straipsny: “Už- 
uodimo pajautimas pas bitės”. Iš to, kad bitės .nežiu
rę j o į medų, padėtą ant priemoninių gelių, profesorius 
Ford padarė išvadą, kad pas bites užuodimo pajautimo 
nėra. Beto, sulyg jo žodžių, bitės lankėsi ir ant jur- 
ginių.

Apie tai aš pasakysiu tiek. Visųpirma galima pa
abejoti apie tai, ar bites lankėsi ant jurginių. Jurginės 
neduoda grynai nieko, kuomi bitės galėtų pasinaudoti. 
Bet jei atmetus šitas klausimas į šalį, tai pamatinė klai
da yra tame, kad iš bičių nepaisinimo ant medaus Fare- 
lis išvedė, buk jos medaus kvapsnies neužuodė ir todėl 
jos, apskritai, turį labai silpną uoslę. Gi gali būti, kad 
priemoniškos gėlės buvo padarytos iš daiktų, kurie bitei 
.yra atkariais; gali būti taipgi, kad medaus kvapsnį už
slopino kiti, kvapsningesni daiktai, kurie neleido joms 
medaus užuosti, taip kaip namas neleidžia mums matyti 
žmogaus, kuris už jo stovi.

Geresniam klausimo išaiškinimui aš kreipiausi į 
garsų bitininką p. Giulerį iš Treptovo, kuris apie Fo- 
relio ištyrimus pasakė taip:

“Kas sako, kad pas bites silpnai yra išplėtota uos
lė, tai tas nieko neišmano. Bitės, pirma negu ėmus su
taisytas medus, jįeško medaus šyvo augaluose. Galima 
ties aviliu pastatyti atdarytą visą kragą medaus ir nei 
viena bitė jo nepalies, jei tik augalų medaus indai 
sunksto savo sunkas. Jei sunkų nėra, tąsyk medaus 
la'sas ant lapo, padėtas ant. stalo, tuojaus patrauks prie 
savęs bites, kurios hepasįtrauks, kol viso lašo nesu
čiulps. Tokiu laiku bitės lenda net trobon pas žmones, 
jei tik ten yra neuždengtas medus.” X. .

Žinoma, man labai buvo malonu ųįo Mįokio seno, 
garsaus žinuno jo pažiūrų išreiškimą išgirsti apie bičių 
uoslę. Gaila, kad Forelis pirma nepaslkalbfejo su pri
tyrusiu bitininku, .tąsyk jis. nebūtų tokfįr gfčitų išvadų 
padaręs .

Cia« pat priskaitytina nepaisinimas, kuris .yra ilgos 
ramumos ir bepavojybės išdava. 4-

Jei, sakysime, štriisiai būva tokiose^yiewse, kur jie 
retai temedžiojaina, tai neindomu, kad jie štrusiu apsi
taisiusio medžiotojo įlepažy'sta. Nežiūrint į jų gerą ma
tymą, jie neprisižiuri akylai, kadangi ju Ijgtol niekas 
nekvaršino. Taigi jų pasielgimas nėra lygintinas prie 
bailių ruonių pasielgimo, kurie nežiūrint į savo atsar
gumą negali atskirti judančio šian ir ten-žmogaus nuo 
rounies. ■- -f .

Medžiotojo prigavimą strusio pilnai galima prily
ginti prie to atsitikimo; kaip vyras puola .auka jeibioS 
savo pačios, padavusios jam sugedusį valgį.. Pripratęs 
nuo jos gauti vis šviežių‘valgį, jis sulyg to aprimsta ir, 
nieko blogo nemanydamas,- valgo vis.ay ką ji .jam-pa-J 
duoda. Jei jis butų kareivių priešų šalyje arba, keliam | 

įAamas priverstas Imtų apsistoti netikusiame viešbuty. į
- i -i-’’

; • i*

o su pri

[tai,, be abejonės, jis pirma valgį pauostytų ir neap- 
sigaufų. Vaizbius patarovas, žinomas visiems mi- 
lijonininku savo svečius galėtų pavaišinti arkliena ir 
niekas to nepatirtų.

Iš augščiau pasakyto yra aišku, kad visi pavyz
džiai su naminiais gyvuliais turi svarbą tik prie tam 
tikrų sąlygų. Niekuomet negalime tvirtinti be apitarų, 
kad pas gyvulį nėra tam tikro pajautimo dėlto, kad 
pasinaudojus jo įsitikėjimu pasisekė jį apgauti. Taip 
va naminius gyvulius, turinčius jautrią uoslę lengva 
yra nunuodinti, — tuo tarpu su laukiniais gyvuliais, 
tumičiais jautrią uoslę, tas nusiseka tik su didele sun
kenybe. Antra vertus, aš su pilna tiesa galiu tvirtinti 
apie nebuvimą kokio pajautimo, kuriuomi pasinaudo
damas gyvulys galėtų pasiekti tam tikrą maistą; antai 
alkana beždžionė turėtų užuosti, kad pas mane kišeniu- 
je yra apelsinas, jei pas ją butų gera uoslė.

5. Neprileistini sulyginimai su žmonėmis.
Kadangi prie dabartinės aštrios kovos už būvį kul

tūriniam žmogui parsieina tempti ne orutiniai jo pa
jautimai, tik smegenys, tai visoki sulyginimai su žmo
gaus pasielgimais yra darytinais su dideliu atsargumu. 
Negalima sakyti: mano šuo arba mano arklys manęs 
nepažino man persirengus kitais drabužiais, bet ir dau
gumas .žmonių manęs gatvėje nepažino. Gi arklys ar 
šuo lengviai žmogų pažintų, kuris juos glosto ir el
giasi taip, kaip elgėsi ligtol jų šeimininkas, bet jie 
negali to padaryti, nes nauji drabužiai kitaip kvepia, 
kaip seni. Žmonės gi gatvėje turi tūkstančius kitų 
minčių galvose ir daug svarbesnius reikalus, kaip pri- 
sižiurėjimas kiekvienam žmogui. Žmonėmis, kurie yra 
priversti tą daryti ir turi tam laiką, yra, sakisime, poli- 
cistai. Taigi nejau prasikaltėlis manis, kad jo sakas 
(šnipas) nepažins, jei jis persivilks kitais drabužiais, 
sakysime, girininko ar tarno drabužiais? — Tikrai ne.

6. Lavinimosi svarba.
Toliaus, nepaprastai svarbia darykle sprendžiant 

apie pajautimą, yra lavinimosi. Du žmonės gali turėti 
lygiai geras* akis, ir visgi vienas jų pastebės didelę 
daugybę daiktų, kurių kitas visai nepamatis. Medžio
tojas pažysta pagal visai menkus niekniekius, kokį jis 
žvėrį turi priešai savęs; oficieras tarp visos kareivių 
daugybės pamato, pas kurį kas yra netaip kaip reikia; 
aviniukas pažysta kiekvieną avį, redaktorius tuojaus 
pamato klaidas rašte — vis tai dalykai, kurie nepripra
tusiai akiai atrodo mįslių. Gi visi keleiviai rašo, kad 
svetimose šalyse, sakysime, Chinijoje, visi chinai tik 
ten nuvažiavusiam atrodo vienodai ir tik toliaus jis 
pamato, kad ir tarp jų yra dideli skirtumai.

Šita išsilavinimo veiksme niekuomet nėra paleisti- 
na iš akių, kadangi ji liečia'vienokiai visus pajautimus. 
Akyvą dalyką nesenai papasakojo man vięnas aptie- 
kininkas, kurio žodžiai buvo patikrinti ir iš kitos pu
sės. Jis papasakojo, kad ačiū besilavinimui jis įeida
mas aptiekon tuojaus pagal kvapsnį žinojo, ar, sakyki
me, šiųplėda su ramunėliais atidaryta, ar ne. Mums, 
paprastiems maruoliams tas butų negalimu, net jei ir 
turėtume tokią gerą uoslę. •

Taip pat žmogui niekuomet nepavyks išplėtoti savo 
uoslę iki to, kad tame susilyginti su šunim (slg. sk.

7. Išimtinis avinio šunies ir kurto padėjimas.
Kadangi dabar pasinaudojama didele daugybė Ško

tijos avinių šunų, tai aš skaitau tinkamu atkreipti ypa
tingą domą į tai, kad avinis šuo ir kurtas tarp šunų už
ima išimtinę vietą. Abi šitos atmainos turi daug ge
resnes akis, negu kiti šunes, bet užtai ir uoslė jų daug 
menkesnė.

8. Įvairios pastabos.
Pabrauktiha dar ta aplinkybė, kad uostinis pajau

timas pasilieka daug ilgiau negu žiūrinis (slg. sk. 
XXIV). Iš to tankiai daroma klaidingi išvadai.

Taip pat sprendžiant apie gyvulį niekuomet nėra 
užmirštim skirtumai tarp bėgančio ir salinančio gyvė- 
džio, tarp žolėdžio ginančios! ir išsigelbėjimo jieškančio 
pabėgime ir tt., skirtumai, apie kuriuos buvo kalbėta 
skyriuose aštuntame ir devintame. Pavyzdžiui, ar mes " 
galime žinoti, kad zuikis, kuris medžioklės laiku galuti
nai sumišęs, bando prabėgti musų tarpkoju, veikia ne
visai išmintingai, jei jis gana laimingai tik ką pasmu
ko nuo lapės, kurios jis vis dar labiau bijosi, kaip musų 
ginklų? .

(Toliaus bus).

'<^1

“KATALIKO” 
Agentai.

- LEWISTON, ME.
Kazys Vilaniškis, Box

CICEBO. ILL.
1318 So. 49

1418 — 49 th 
■1410 — 49th

36.

Ct.
Av.
Ct.

A. K. Bočkus, 
F. A. Golubickis, 
M. Szarka, 

CHICAGO, ILL.
Jonas Budreckis, 4535 Hermitage Av,- 
P. Monkus, 
A. Gembutas, 
Kaz. Jamontas, 
Jonas A. Rimkus, 
M. Andruškeviče, 1521 N._Ashland Av. 
P. Laikar, 
V Stulpinas., 
K. Steponaitis, 
Dom. Venckus, 
Jos. Kulis, 
Jos. Braknis, 

“Aušros” Draugijos Skaitykla 
3149 So. Halsted St.

GRAND RAPIDS. MICH.
1351 Hamilton St< 

Brazaitis, 581 Broadway St.- 
TORONTO, CANADA, 
Capas. 246 Bellwood Ave< 

BBOCKTON, MASS.

Meškinis, 35 Arthur 
135 James

BAYONNE, N. J. 
Zujus, 500 Broadway

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

CLEVELAND, OHIO. 
P. Szukis, 2110 St. Clair Avj

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

BUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine

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

WORCHESTER, MASS. 
M. Paltanaviče, 15 Millbury

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

BROOKLYN, N. Y.
Sabast. Valahtinas, 370 Humbold 

V. Lutkauckas, 120 Grand

SCRANTON, PA.
Petrikis, i514 Boss Av,

Digrys, 1213 Philo
FOREST CITY, PA. 

Dzikas. P. O. Box

2345 W. 20
3036 Union

3952 W. Lake
708 W. 17th

St. 
st. 
SL 
St.

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

3222 Auburn
3255 S. Halsted

3019 Parnell

PL
Ct. '

Av.- 
St..- 
Av<

V. Staseviče, 
Jonas —

F. A.

b.
John Ramanauckas,

st« 
SL

J.

P.

s.

J.

J.

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

Stų

Stų

Stų

st<

sl

st«

22<

SL 
st4

SL

453

st.

st4Kairys, 1214 So. .'nd

PLYMOUTH, PA. 
Poteliunas, 345 E. River

DU BO1S, PA. 
J. Kizelis, 401 So.

WATERBURY, CONN. 
Ch. Kazemekas, 785 Bank

WORCESTER, MASS.
Vieraitis, 107 8. Harding
Paltanaviče, 15 Millbury

ROCHESTER, N. Y.
Kasparas, 19 Stoke

Jos. Rickie, 781 Cliford Avj

ROCKFORD, ILL.
Chas. Miklas, 1408 So. Main

KBNO8HA, WIS.
M. K. Petrauckas, 519 Hanson
jonas Bagdonas, 106 Maple

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makarevicze, 255 Wallace

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

WuavKS-BAJtBB, FA.
141 Park Ave<

501 New Grant St.;
34 Logan St.

238 Slocum Av*

St. StM

AW

SL

J. 
M.

st4 
Stw

Stų

St«

st<
Stų

8L

Stų

Kaz. Kučinskas, 
fieškeviče, 

Adominas, 
Kučinskas,

J. Naujokaitis, 4C Planch St., 
Commercial Bd. East, 
LONDON ENGLAND.

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

M. K. Vilkevičia, 
Jos Kulis, 

Keliaujantis Agentas.
KELIAUJANTIS AGENT’S NAUJO-
J." ANGLIJOJE IB APIELINKĖJE, 

SO. BOSTON, MASS.
Paul P. Mikaliauckas, 248 W. 4t' SL

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS.

W.

j Klausk Mus Daktaru Dykai.
Ar jautiesi pailsusi nuo ryto? 'Ar sukasi tavo galva? Ar darosi 
tamsu akyse? Ar slenka karštis ant tavo pečią pradedant nuo vir
šaus žemyn? Ar tavo širdis dreba? Ar skauda galvą? Ar jautiesi

MUSU PR ASMEŽODIS
pailsusiu jr ar negali miegoti naktimis? Ar esi liūdnas?
At sergi * kokioms chroniškomis ligomis kaip tai: kraujo užnuodiji- 
mu, škorfuliu, votimis, niežais,, ištekėjmu, raudonąja gysla, patrū
kimi^ inkstą it pūslės negerumas arba bile kokioms ligoms. Jaigu 
sergi toms arba kokioms kitoms ligoms, ateik į The Hot Springs 
Medical Institute, o gausi X-Ray egzaminavimą visiškai dykai, 

tušą išsireiškimas: jaigu sergi,. mes išgydysim, jaigu nepasakysi
me tau. Mes • turime specialistą del kiekvienos ligos, kurie gydo 
pagal naujausios metodos medicinoj, chirurgijoj ir eleetro-teropijoj.

KIEKVIENAS LIGONIS UŽGANĖDINTAS
'Nebūk husiininęs, jaigu kiti daktarai atsisakė tave išgydyti ir ne- 
lauk’ ilgai, tuojaus ateik pas mus, mes išgydysim tave kur kiti 
negalėjo. Nereikalauji važiuoti į šiltus kraštus išsigydyti, ateik 
pas The Hot Springs Medical Institute, nes vartojam tas pačias 
jnet’odas. ' . •.

. J. LA PORTE, M. D. vyriausias gydytojas prie

HOTSPRINGS medical institute
. 110-12 South State Street

Viršup. JJrphęum Teatro. Priešai Palmer House. Chicago, Ill. 
TEL. RANDOLPH 5541 Ofiso vai. 9 ryto iki 9 rak. kasdien, Ned. 9 ryto iki 4 vak.

KALBAME LIETUVISZKAI.

LAWRENCE, ’MASS.
A. F. Svirta, 31 Union
A. Bamanoski, 99% Oak

LOWELL, MASS.
L. Stakeliunas, 69 Charles

PHILADELPHIA, PA.
V. Kairys, 322 Wharton

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

ELIZABDT POBT, N. J.
Boczkus, 211 — 1st

BBOCKTON, MASS.
Ch. Tamuleviče, Box 108 Montelo Sta.
B. P. Miszkinls Co., 25 Arthu
John J. Boman, 135 Ames

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

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

Sfc
St.

St.

st.-

St. 
st.

D. st.

St.
St.

st.

NOBWOOD, MASS.
Pafcarklis, 29 Dean St.

CHIOAGOJE, ILL.
J. Tananeviee 670 W. 18 St.

1607 N. Ashland Av.
262 So. Morgan St.
8132 Vincennes Bt.

3019 Parnell Av.
1834 Blair Ave.

J.

M*.
? ■-. M. Kaitis, 
John Dabulskis.
Jonas Visockis, 
Antanas Visbai 
Vine. Linka,

LIETUVYS NOTARAS.
Išdirba visokius Bejentališkus do- 

jkumentus, paveizdan: Doviernastisj 
Testamentus;. Bill of Sales; Kontrak
tus; Notas; Affidavitus ir visokius ki
tus raštus, koki tik Bejento arba ‘ ‘ No
tary Public” skyriuje daromi. Su
teikia patarimus reikaluose dalią Lie
tuvoje ir kituose dalykuose.

Kreipkitės i
TANANEVICZ SAVINGS BANK,

8



Real Estate
Departamentas

Mes perkame ir parduodame namus, lotus ir farmas. Mes turime 
daugybę gėrę ir nebrangių namų ir lotų pardavimui ant Bridgeport©, visoj 
Chieagoj 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:

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.

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

$1500.00 metams. Kaina ................................................................ $17.000.00.
2 lubų mūrinis naujas namas,randasi labai geroj vietoj, kur galima 

užsidėti biznį. Randos atneša $300.00 metams. Kaina .............. $3.600.00.
2 lubų mūrinis namas. Randos atneša $408.00 metams. Kai- 

Wa .......................................    $4.000.00.
2 lubų medinis namas. šito namo kaina ........ ...................- $5.500.00.
Ant 3 lubų mūrinis namas, 8 rendos. Kaina ............. $11.000.00.
Ant 3 lubų mūrinis namas, 6 rendos. Kaina ............. $10.000.00.
Ant 2 lubų muro ir medžio namas, 4 rendos. Kaina .... $6.000.00.
Ant 2 lubų medinis namas, storas ir 3 pagyvenimai, randos ant mė

nesio $46.00, gatvė asphalt. Viskas apmokėta     $4.000.00.
Ant 2 lubų mūrinis namas, labai puikus, randos ant mėnesio $34.00. 

Kaina ........................................................................................................... $4.000.00.
Ant 2 lubų medinis namas, viskas puikiai įtaisyta, turi but tuojaus 

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

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

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

Kaina ................i........... ............................................................................. $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, 3 ruimų mūrinis namas, viskas įtaisyta puikiai. šio 

i kaina .................      $2.150.00.

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 paikiai įtaisyta. Kaina .. $3.600.00.

Farma parsiduoda Wis. valstijoj, tiktai už .......................  $600.00.
jgjjpyu

12 lotų parsiduoda labai pigiai Gary, Ind, nuo ..;. $300.00 — $700.00.

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

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

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.

EMERALD AVENUE.
Ant 2 lubų medinis namas, 4 randos. Kaina ...................... $4.000.00.

u Ant 2 lubų medinis namas su storu, 19 ruimų. Kaina .... $3.000.00.
Ant 2 lubų medinis namas su storu. Kaina .......................... $3.000.00.
Ant vienų lubų medinis namas, viena randa. Kaina.......... $1.000.00.

FARREL STREET.
Ant vienų lubų mūrinis namas, viena randa, naujas, tiktai $2.800.00.
Lotas 25x125. Kaina .................................................................... $500.00.
«ttU. 2 1-lbn mūrinis namas, 4 randos, 2 metų senas. Kaina $4.000.00. 

k lt. FISK STREET.
Ant 2 lubų mūrinis namas, Storas iš pryšakio, viskas puikiai įtaisy- 

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

Kaina .............. . ...•.....................................      $4.5oo.oo.
Ant; ž lubų mūrinis 'ir'medinia. namas, 4 randos. .Kaįnaf.-.,,, $3.200.00. 

c:-‘ Ant 3 lubų muriųiš'namas, 2 metų senas, 6 raudos. Kaina $9.000.00.

HALSTED STREET.
Ant 1 lubų medinis namas, storas ir ruimai. Kaina .......... $3.000.00.
2 kampiniai lotai. Kaina .................................  $2,100.00.
Ant 1 lubų mumis namas iš pryšakio ir medinis nuo užpakalio.

Kaina ..................................................................   $3.000.00.
Ant 2 lubų medinis namas su Štaru. Kaina .......................... $4.000.00.
Ant 2 lubų medinis namas su štoru ir lotas šalia. Kaina $8.000.00.
Ant vienų lubų medinis namas, 7 ruimai, viskas puikiai įtasyta.

Kaina .................................    $2.500.00.,
Ant venų lubų medinis namas, 5 ruimai. Kaina .................. $2.300.00.
Ant 2 lubų medinis namas su štoru ir tvartu. Kaina .... $4.500.00.

LOWE AVENUE.
Ant 2 lubų mūrinis namas, naujas, viskas puikiai įtaisyta. $3.300.00.

WALLACE STREET.
Ant 2 lubų mūrinis namas, labai puikioj vietoj. Kaina.. $4.000.00.
Muro namas, 2 randos, tiktai ..................................................... $3.500.00.
2 mediniai namai ir 2 lotai, tiktai ............................................. $4.500.00.
Ant 4 lubų muro namas ir Sale diktas lotas ir viskas puikiausiai 

įtaisyta, kas šitą namą nupirks, užčedis didelius pinigus ir dėkavos mums. 
Kaina tiktai ............................................................................................... $8.000.00.

Kaina

Ant

$2.500.00.

ir
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S - Telefonas Yards 153a
| DR. J. KŪLIS
* Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.

3255 So. Halsted St, Chicago, Illinois.
S PRIĖMIMO VALANDOS: 
ųe -- Nuo 9 ryto iki 12: 6 iki o vakare.
§ Nedel. nuo9iki 12 popiet; nuo 6 iki 8vok.* *************************

NEWYQRK

MOSFBATT STREET.
Ant 2 lubų medinis namas, arti naujas. Kaiųa ..rt....... $3.600.00. 
Ant 2 lubų-mūrinis namas su štoru ir staine. . iKalaa «... $4.800.00;
Ant 2 lubų muro ir .medžio namas, 6 randos. $5.-200.00;-

PARNELL AVENUE.
Ant 2 lubų medinis namas, 19 ruimų, rendds $2300 ant menėšid; 
.....a.......... ...................................................... -f- f* ..... $2.057.50;

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

25th STREET. 5 8
2 lubų medinis namas, 9 ruimai, tik ant trumpų laiko. $1.200.00.
2 lubų mūrinis namas, labai pukus, 4 randos.' Ktiina .. $3.500.00.
1 lubų mūrinis namas su skiepu, puikus. į /Kaj-ry. .... $2.300.00.

MORGAN STREET. C J •
7 ruimų mūrinis namas su piukiu įtaisymu. Kaįpa ____ ... ____
9 ruimų mūrinis iš pryšakio ir ant 2 lubų medinis karnas 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 
viskas kuopuikiausiai įtaisytas, kainavo $4.800.00, tiktai ant trumpo 
už $3.000.00. Randasi ant Oakley Bulevardo. Kas nori įgyti puiku 
pusę kainos, naują namą, tegul pasiskubina.
Su visokiais reikalais kreipkitės į

Jono M. Tananeviczio Banką
3249-53 S. Morgan Street_________ CHICUGO, ILL.

Tfflį. YARDS 1 
•" ■ ■ •»

ST. ANUCAUSKĮS, 
, Karpendėtifl 

" xA
KontraktOnWr^_,

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

4559 S. Hermitage Ave 
Chicago, Illinois.

DR. J. L. ABT
Pasekmingiausiai gydo visokias vylia- 

kas, moteriškas ir vaikų ligas, 
VALANDOS:

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

DR. ’’TSEPH L. ABT, 
1838 So. f. ^9ed St, Chicago, HL 

TetaAone Canal 37

’AIN-EXPELLE
Reg.US.htOCf.

49% ALCOHOL
F.AiRICHTER&Co.

2l5P«ar1SU

| K. J. FILLIPOVICH 
General Agentas ■. i

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

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

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

Daktaras S. Wissig
Iš SENO KRAJAUS.

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų ir 
torų, kad ir užsisenėjusias. Jei kiti jus neišgydė nueikit pas jj o 
jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėt.

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

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

Jonas Budrikas
Savininkas

5252-54 So. Morgan St.

mo
jis

Ne-

Chicago, III
Užlaiko krautuvę vyriškų aprėdalų, skrybėlių, ;<čeverykų ir 

batų, dėl moterų, vyrų ir vaikų, taipg ir vyriškų.Siutų. Taba" 
ką ir cigaretus išsiunčiame visose dalyse Ameriką 
Duodame tikietus prie pirkinių. Po išpirkiniui už 

$15 tavoro, mes duosime už 50c tavoro dyk.aį.

Išsiunčiame drabužius ir į kitus miestus.

d. H. OLSON
Z'’* I AKU ir karštu va- 

■ n deniu šildymo 
prietaisų įvedimas 
ir pataisymas.

4012 
State Street 
T el.Oakland 1441

Russian-American 
Line

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

Nauji dubeltavais sparnais laivai.
CZAR, KURSK, RUSSIA Į Rotter- 

damą eina 8 dienas, į Libavą 11 dienų 
$33.00 III kliasa $35.00 
$48.00 H kliasa $50.00 
$65.00 I kliasa $75.00 

Lithuania — Birželio 1, 1912 
Čzar(nanj).—Birželio 15, 1912 
Russia — Birželio 29, 1912

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

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

HEUMATIS
LUMBAGO.

• sp£.?*e*«He:

SLOGA |Gripas|
Nelaukit kol pirmas apsireiš

kimas šitos pavojingos ligos in- 
siskverbs, kaipo skaudėjimas

[galvoje, kojose, atvedina karštį 
įgėlimo ir pailsimo kojose ir tt. 
tuojaus vartokit D-ro Richter’s

PAIN-EXPELLER 
pagal nurodymą apvyniojime 
apie buteliuką.

| Taipgi naudingas ant Reuma
tizmo, Neuralgijos ir šalčio.

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

lr
į 25 ir 50 centų aptiekose ir pas

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

kad gali pirkti naują Gold Filled paauksuotą 
ant 20 metų gvarantuotą Elgin Laikrodėlį už

$15.00

Lenciūgėlių, laketų, žiedų, špilkų, kolonikų 
šukų ir tt. Yra daug gatunkų iš ko pasiskirti.

Sliubinių žiedų litaras indedu už dyką. "O

P. K. BRUCHAS
3248 S. Morgan St. CHIO88, ILL

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

DR. O. C. HEINE
DENTISTAS

Kamp. 31mos jr Halsted gatvių 
Ofisas viršuj Aptiekos 

15 metų vienoje apygardoje.

% * ** * *
*

Telephone Jfuds 8716,
Ura visi pas

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

Po
Turiu didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt.

3253 Illinois Ct., kerte 33 g.

Ezaltas
sius
skani a-
rielkair
kvepen 
ti eiga 

xai

THE FALCON CIGAR FACT.
vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas

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

4644 So. Marshfield Av,
■ Chicago, Ill.
,Tel. Yards 175

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

$100.000.00 
sudėta Illinois Valstybes kasoje. 

Visokį apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami. 
COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG. 

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

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

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

FRANK JONAITIS
1109 Madison St., Gary, Ind.

Telefonas 1813

D. FRIEDMAN,
Išpardavimo storas.

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

Telephone W. Pullman 1739

Lietuviška Registruota 
AKUŠERĖ 

ELEON. S. SUTKUVIENĖ 
148 East 107 Street, 

Roseland, Ill.

Tel. Lawndale 3670

W. POLCYN
MASON CONTRACTOR

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

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

33rd PLACE.
Kaina $2.600.00.

Telephone Yards 3547$8.000.00.

$.500.00.lubų mūrinis3
DEL SUAUGUSIU IR JAUNU VYRU

Ant $5.125.00.2

Kalėdų dovana, kuri turi vertę per visą metą
Aprupinkit savo narną su

ir 520

$4.600.00.

$3.000.00.
$7.000.00.
$2.700.00.

2
3

medinis 
mūrinis

lubų 
lubų

$2.100.00.
$2.300.00.

1
2
2
3

$1.800.00.
$2.500.00.
$4.500.00.

$3.300.00.
$4.600.00.

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

31st PLACE.
Ant llubų mūrinis namas su skiepu, puikus. Kaina 
Ant 3 lubų mūrinis namas, labai puikus, 3 randos.

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

Ant
Ant
Mūrinis namas cu 6

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

$1.500.00.
$5.000.00.

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

HENES COURT.
Muro namas, del vienos šeimynos, naujas. Kaina .............  $1.500.00.
Ant 2 lubų mūrinis namas, naujas, tur but tuojaus parduotas. 

Kaina

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

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

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

$2.100.00.
, - ______ _________ Kaina $5.800.00.

▲at 2 lubų mūrinis namas, randos 40.00 ant mėnesio. Kaina *4.000.00.

Klauskit 
ChopenlOc 
cigarų, nes 
padirbti iš 
geriausio 
tabako.

JOS. BARTKOWIAK 
Bdirbėjre

4934 So. Paulina Tt.. Chicago, HL 
Phone Yards 41C4.

Ant 2 lubų mūrinis namas, 2 randos. Kaina .......................... L—«««.««.
Ant 2 lubų mūrinis namas su skiepu ir Storas iš pryšakio $8.500.00.
Ant 3 lubų mūrinis namas ir lotas šalę diktas, ant trumpo laiko.

Kaina .......................................................................... ................................ C---- -----

M ;

namas,$35.00 randos ant mėnesio ...

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

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

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

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

. $2.500.00.

. $5.600.00.

. $4.900.00.
$15.000.00.

. $2.100.00.
. $2.600.00.
$11.000.00.

$2.000.00.
$1.600.00.

Kaina .............  $1.300.00.
Lotas 48x125, 2 randos. 

. . $4.500.00. 
Kaina $4.300.00.

kon traktierius
Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd Pl. Cliicago, III

Elektros Šviesa
THE COSMOPOLITAN ELEC^Ū^ CO. sutei

kia šviesą tūkstančiams namų ir tūkstančių arklių 
pajiegos fabrikams perdėm visą pietvaKarinę dalį 
Chicagos. į. . ,

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

Pasiųsti Postalcardę, ateiti arba telefonuoti pas:
THE COSMOPOLITAN Electrab &>. pakaks.
Adresas: 1;

general Contract Agent
General Offices, (Peoples Gas Bldg) 

122 So. Michigan Blvd.
___ ( Randolph 3341
Phones: -į 64612

Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektriką del 
Šviesos ir pajiegos

■>-«***-

URA VISI PAS
J. ZARAMSKI

1C9G Wash'tonst. Gary Ind
Užlaikau šaltą alų, skang 
degtinę, ir suteikiu visokg 
rodą kožnam naujai pri
buvusiam in Gary.

CHOPIN

Telephone Yards 2750 
PTBMOS KLIASO3 SALIWffAS

T. RADAVFCZE,
Linksminkis brolau pas mane atėjęs, nes 

aš užlaikau šaltį alį, geriausią vyną ir ru
gine DEGTINI, o cigarai, tai net iš pat 
Turkijos, o prie to turiu didele Halle delei 

• Mitingu Veselijų ir kitokių susirinkimų. 
Taipgi užlaikau šokių mokslainę. 
Kuris pas mane atsilankys, tai bus širdin- 
B*i priimtas ir suramintas. Lieku su godone,

T. RADAVIOZE,
936 — 33rd Street. Chicago. Hlinoio

NAUJOS MADOS SIUTAI

A

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 

W5, $18
paprasti didumai dėl 
diktų, plonų ir extra. 

%" ' f Kiti puikus siutai

$10 iki 525

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

9



CT KATALIKAS .

i HALSTED. 2OLii ST’S aHd 
. CANALPORT AVE

Gegužio Metinis Išpardavimas
Moterų ir Merginu Drabužiu

SKAITYKIT SPECIALISZKUS PIGUMUS.

Moterų Pavasariniai Siutai.
Cystos vilnos seržo, arba whipcord PiA lift 
Siutai, kotai su satino-pamuš^ų,'^ll|»vU 
šilkinis kalnierius, verti.$18XX).»..‘; . ■“ ’

Nauji Pavasariniai Kirtai.'
Pasiūti pagal naujausią-madąJ^stos^^Į JIft 
vilnos seržo kotai su baltais kalnie-
riais, ir mankietais, $12 vertes.'...'.. . •

Vasarines “WtSst** Dreses.””’ ’■ ■
k Pasiūtos iš linines materijos su -visokiais iš-
3h siuvinėjimais, baltos-taipgi,turime^ ' 

koloruotų, vertos visada ikr$7jOO ^*l«W© 
dabar.. ’... ................................

Motoru Puikus Sijonai.
puikiai pasiūti, čystos vilnos seržo, panama 
materijos, gražiai apsiuvinėti,
$8.00 verte...............  ......... -VU

Keli iš musu lietuviu pardavėju.

S. Katowska No. 15
C. Kinder, 78

J. Shemiot, 14
J. Jeszus, 101

J. Armon, 66.

Szliubiniu ir “Party” DresiųSzilkas del
Messaline šilkas pilnai Szilko ir vilnos Poplin, Baltas japoniškas Bil
iardo pločio, sun-42 col, pločio,viso- kas, 36 col plocio^g? — 
kus, $1.25 vertos O“G kio kol. $1.25 vertes $1.25 vertos;...... •

Rakandai ant lengviausiu iš 
mokesčiu Ch cagoj.

3 šmotų Parlor Setas 
Mahogany arba ąžuolo, 
skūra arba plušium ap- 
traukta............................... ■

Siuvamos 
Mašinos

kompletnai 
sū inrankiai 

ir lekcija 
veltui

Vyrai nsmokekit kriaučių! 
S20 Ir 30 
už Siutą 
pabankyt 

musų pui
kiai tinka
nčius siu- i 
tus už S15 ’ 
o daugiau 
neeisit pas 
kriaučių 

Ateikit pa
sižiūrėti, 
puikiausi . 
siutai už

STEREOSKOPAI.

Kad atituštinti vietą maldakny- 
gi\ns, kurių norime ištisą eilę įdėti 
į savo knygų krautuvę, priversti esa
me išparduoti už pusę kainos visas čia 
Suminėtus STEREASKOPUS arba Te- 

ESKOPUS.
Stereoskopai yra dirbti garsiausių ar

tistų; Stereoskopai yra tai puikiau
sia dovana merginai arba vaikinui. 
Toki stereoskopa mergina gavusi, vi
sada laikys atminti kaipo didžiausią 
dfc aną ir kada tik per jas pažiuręs, 
visada atmins jos prisiuntėją.

Stereoskopas arba Teleskopas yra 
i tai prietaisa arba žiūronas su padidi- 
I nančiais stiklais, per kuriuos kad žiu- 
Brai ant abrozėlio, abrozėlis pavirsta į 
^naturališką paveikslą, kuriame matai 

čielas grupas žmonių, triobų, visą mies- 
stą, plačius laukus, miškus, daržus ir 
taipt toliau, taip kaip kad pats toje 
vietoje būtumei ir viską savo akimi 

Į matytumei. Teleskopas paverčia į 
’ naturališką esybę, padidina ji askirs- 

to žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau 
ne paveikslu, bet tikru atsitikimu.

! Mes turime dabar ant pardavimo 
> gražiausius stereoskopiškus paveikslus, 
B kaip matote žemiau surašytus.

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų pa

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

štai ką juose gali pamatyti:
J. Kristaus užgimimas Betlejaus Stai- 
| nėlėje.
E. Trjs Karaliai atlanko gimusį Kris- 
I tų ir dovanas jam kloja.
B. Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo-
I kiną daktaras Jeruzoliaus baž- 
į nyčioje.
k. Kristus
B lejaus.
I M-
l. Kristus
I. Judošius

ant svodbos, Kanoj Gali- 
Permaino vandenį į vy-

ant kalno kalba priešais. 
.. _______ savo pabučiavimu išduoda
I kristų žydams. 
L Simonas pagelbsti Kristui 
I nešti. ->

Šventa V eroniKa apsiuosto
[ Kristui.
L Jeesus ramina moteris, kad 

.verktų.

kryžių

veidų

jo ne-

Paryžiaus Paroda, .
56. Venus de Milo Louvre, ParytU^e*;

Francijoj.
57. Des Shamps Elysees, Paryžiuje, 

Francijoj.
58. Didžiosios operas palocius, Pary

žiuje, Francijoj.. ■ ut,
59. Tyįrtynę §v. JoaQ ir Katedra, Mar

seilles, francijoj. 
Laivų užplauka ir ežeras, Ville- 
france, Francijoj. ' 
Carniche kelias ir ežerėlis Ville- 
farnche, Francijoj.
Pajūrinis kraštas Casino, Monte 
Carlo. i’.!-f
Vatikano daržas ir šv. Petro ka
tedra, Ryme, Italijoj. 
Rymas žiūrint nuo bokšto Šv. Pet
ro katedros. ., p .

60.

61.

62.

63.

y4?JOS KNYG(ftfl?daiATAIiIKO”

Į. IŠGANYMO ^PSIREIšKIMAi 
arba Atėjimas įfc'Gyyeainiąs ant 
žemės Jėzaus^ Kjfetaj< TealrI-~ 
uis vaidinimas au:^gdi<£>mis. Su- 
dėsė V. Juęęąs K.„S.vi <fiis vadina
mas “IŠGANYMO APSIREIŠKI
MAI’ ’ turi savyj dešimtį skyrių 
su 32 atidengimas,,^yj pradedant 
nuo Zakarijo, Sįg. Jono tėvo, lig 
Jėzaus kristaus f^djįngų užžengi-

1. mo. Pusi. 105. Kaina .......... 75c.
Apdaruose . si. .r.t.......... $1.00

ė
2. DEGTINĖ-NUODĄI./iAigal N. N. 

Raštu parašė S. Kaimietis. šita 
yra labai naudinga knygelė kiek
vienam perskaityti;. įlš senų-seno- 
vės girtuoklystė skaitėsi biauria

1 yda bei nuodėme,- karią pranašai 
‘ ir galvočiai peikė ..bei su panieki- 
‘ kinimu apie ją atąiliepdavo; bei 
' nekados senovės laikuose žmonės 

: < taip nebegirtuokliavo kaip dabar 
girtuokliauja. Dešimta dalis visos 
Europos gyventojų “prakaite kak
tos” dirba per dienas ir naktis, 
kad padirbti, išplatinti ir išgydyti 
tuos nuodus — degtinę; dirba 'tik

- delei to, kad sunaikinti savyje jė
gą, ištuštinti kišenių ir pripildyti

1 savais vaikais bei vaikų — vai
kais prieglaudas, ligonbučius be-

‘ protnamius, kalėjimus ir priveisti 
I dar tarpu savęs visokių ligonių

bei elgetų”. Kaina.................... 10c.

i.

64.

65. Didžioji galerija Colona paloeiuje, 
Ryme, Italijoj.

66. Skliautas Settinio Severo, Ryme,
Italijoj. - ----- --------------

67. Koloseumas, Ryme, Italijoj. ,
68. Nesenai atkastas palocius, .Popipėr

jo, Italijoj. < ..
69. Senatas ir Kanalas, Milane, Itali

joj- • -
70. Kelias šv. Juozapo, Venecijoj, Ita-

gėrimas karvelių ant pleciaūs San 
Marco, Venecijoj. 
Kelias Sv. Andriejaus, Venecijoj, 
Italijoj. 
Mahometonų bažnyčia Omare. 
Oceaninis pakraštis, parodantis ke
lio užuolanką, Algiere. 
Gėrymo fontanas ir gatvė Sename 
Kaire, Egipte. 
Besimeldžianti dervišai kieme ;ma
hometonų bažnyčios Gamoa EI 
Ain. 
Mahometonų bažnyčia Sultano Ha
san, žiūrint, nuo Ciadelio šienui 
Kaire, Egipte. 
Pyramidos 
rint nuo 
Egipte. 
Arabija, 
upės take. 
Inėjimas į 
dijoj. .
Turgaus diena Singapore, Indijoj. 
.................................................. s, Sin-

72.

73.
74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

ir Arabų vilija, - žiu-. 
Ghizeh kelio, Kairę,

Daržas

palocių.

išdžiūvusiame

Singapore,' In-

! Agentai gauna 50 procentą ant mu
sų locnos spaudos knygų.

Siųsdami pinigus adresuokite:

JONAS M. TANANEViCE
•i 3249-53 S. Morgan St.,

Chicago, Ill.

10. Jėzus prie kalno Golgotos, nukry"-. 
žiavojinio vietos.

11. Kareiviai ir Sv. Peras prie kalno 
Golgotos.
Kristus paveda savo motiną Jonui. 
Skaito Kristui myrio dekretą ant 
kalno Golgotos.
žydai ruošiasi kalti Kristų prie 
kryžiaus.
Kristaus kūną ima nuo kryžiaus.

12.
13.

14.

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

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

rijos.
22. Bažnyčia būdavote, ant grabo Sv.

P. Marijos. • • -
Kaip šiandien išrodo Kristaus gra
bas.
Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 
kur Kristus mirė. 
Ulytčlė po vardu Jėzaus “Štai 
žmogus ’ ’.

SERIJA II.
Susideda iš 100 Stereoskopiškų paveik- 

lėlių bakselyje. Kaina $1.50 už 
bakselį.

Šitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa
veikslėlių ką pirmutinėse serijose. Ir 
štai ką juose galite pamatyti:
26. .. ............................
27.

23.

24.

25.

KAIF LIKTI. TURTINGU?
Miestas GARY turi didžiausius plieno ir kitų išdirbysčių fabrikus Su

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

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

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

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

PASARGOS SKAITYTOJAMS.
1 Rašant laišką į “Kataliko” re

dakciją visada parašyk aiškiai savo 
vardą, pavardę r adresą.

2 Jeigu nori permainyti savo adresą, 
visada paduok savo sęnąjį adresą, o 
paskui naują. Jeigu'pats ne moki gerai 
rašyti, tai adresą duok kitam para
šyti. Teipgi, jeigu ne žinai kaip toj 
gatvė vadinasi, tai pažiūrėk gerai ant 
liktarnos, o tąsyk parašyk adresą.

3 Pinigus į “Kataliko” redakciją 
gali siųst registruotam laiške, arba 
išpirk “Money Orderį” ir siųsk pra
stam laiške. Išpirkęs?“Money Orderį” 
ne., laikyk pas save, tik tą didesnę 
mėlyną korčiukę prisiųsk į redakciją 
prastam laiške, o baltą mažą pasi
laikyk pas save.

4 Siunčiant mažiaus kaip vieną do-- 
lerį, gali prisiųst pačto markėmis, bet 
jeigu siųsi daugiau negu dolerį ar ir 
daugiaus, tai siųsk pinigus per “Money 
Orderį.” Siunčiantį markes, reikia ne
sušlapinti ir įdėti liuesas, kad nesulip
tų, nes sulipusias mai-kes nepriimsime 
už pinigus.

5 Rašant į “Kataliko” redakciją 
korespondenęjią, visada reikia aprašyti 
gryną teisybę ir padėti savo tikrą var
dą ir pavardę, nes be to tokios ko
respondencijos netalpįnsime į laikraštį.

6 Korespondencijas, talpiname tik
vien prisiųstas nuo. skaitytojų, nuo -ne 
skaitytojų jokių korespondencijų1 ne
talpinsime. O i '

Meldžiame godotinų rašėjų gerai tė- 
myti ant - paduotų -augščiau -pa- 
palengvysite musų -darbą prie-‘ atsa
kinėjimo laiškų jį? , jus patys grei
čiaus gaųęįtę £1aįftąįymą. 0;; i

- «,kai&Hta»4’!’ižiėistuvė.

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 
njiesto augimu.

Mes turime
didelius plotus žemės, ku
rias parduosime pigiai ir 
ant lengvi; išmokėjimą su 
mažu įmokėjimu. Nelau
kite ilgai, bet tuojaus pa
sinaudokite iš progos, nes 
juo greičiau nusipirksi sau 
žemes plotą, namą ar lotą,

81. '
82. Tautiškasis greitasis trūkis, 

gapore, Indijoj. 
Policijos stacija Hong Konge,' Chi'-- 
nijoj- žibinčius Hong Konge, Chinijoj.
Chiniečią vienbuoriniai laivai 

įplaukoj Hong Konge, Chinijoj. 
Gražusis kelias Shanghai, Chini
joj. . •
žvilgis ant viešos turgavietės;' 

Shanghai, Chinijoj. 
Tautiškas priešpiečių namas ant 
salos Java.

89. Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 
laukai.

90. Yokohama, Japonijoj. Prūdas egip- 
tiški; lotus kvietkų pilname žy
dėjime.
Junitą žinyčia Honmoku. Yokoha
ma, Japonijoj.
Yokohama, Japonijoj, šiaučius-dir
bantis lytines kurpes. 
Yokohama, Japonijoj. Kriauklinią 
žuvių pardavinėtojaus stotis-.’ 
Paroda ugnagesinių atletų, Yokoha
ma, Japonijoj. 
Yokohama, Japonijoj. Kviętkų 
daržas. . ’

96. Yokohama, Japonijoj. Altorius, ne
šamas jaunų gerbėjų Matsuri pro
cesijoj. 
Japonijoj vaikai, nešanti pokylinį 
Matsuri altorių, Yokohamoj. 
Matsuri pokylis, muzikas pastolas 
ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj.
Yokohama, Japonijoj. Daržovių 

pardavinėtojas, rodantis savo 
turtą.

;100. Japoniški kūdikiai ledinės smeto- 
. nos šėtroj, Yokohama.
ĮO.l. Japoniškas žvejys prieplaukoj,' 
.■ , Yokohama. . h; įijy
£02.,-Japoniečių būdas eiti pailsiu, - 
gČ3. Tropai į Kigomizų žinyčią, Kyoto, 
į Japonijoj. -
įl04. Kyoto, Japonijoj. Kigomizų ži- 

: nyčia.
į05. Auksinis pavilionas ant ežero 
J Kinkakuji, arti Kyoto, Japonijoj. 
,106. Senoviška žinyčia Fujiyama, ML 
i Fuji, Japonijoj.
£07. Teatro gatvė, ilgio vieną, mįlią, 

Osaka, Japonijoj.
108. Nara, Japonijoj. Tūkstantis ži

binčių prie Kasuga-No-Myia ži-; 
nyčios. ,.

109. Nikko, Japonijoj. Senovės akme- 
> ' ninis šuo, sergentis NikkO žiny

čių nuo Piktojo.
•110. HawaiSki mokyklos kūdikiai.
111. Paimu daržas ant kranto Mono- 

loa upės, Honolulu, Hawai.
112. Daktilinių paimu kelias, Honolu--' 

lu, Hawai.
113 HawaiSka moteris, gaudanti Pee- 

heai, mažiukę kriaukinę žiuvaitę.
114. Chiniečiai renkanti ryžius, Ha

wai. !
115. Gyvenimas Pretorijoj, Pietinėj 
■ Afrikoj.
116. Inplauka ir plaukianti laivų 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. Kalėdų rytas.
123. “Tėve musų, kuris esi danguo

se”.
124. Pagalvėlių karė.
125. šėrimas kačiukų.

Teleskopas ir 100 virš paminėtų 
paveikslėlių kaštuoja  ............ $3,00

100 tų pačių paveikslėlių bakse
lyje be eleskopo .......................   $2.00

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

Pats vienas teleskopas 
lėlių kaštuoja $1.00. 

SERIJA m. 
Susidedanti iš 12 maišyto 

veikslėlių pundelyje, 
už pundelį. .......... .. . . ,

šitoje serijoje, kiekviename punde
lyje, beveik vis kitoki paveikslėliai,-, 
tai yra maišyti iš visokių gatunkų. 
Juose yra: gražiausių miestų/ bažny
čių ir kitų bagotų triobesių paveiks
lai, taipgi ir komiški paveikslėliai, ši 
serija yra gera tiems, kurie nori pi
nigus užčėdyti, nes ji kaštuoja tiktai. 
25c., o joje galima tiek daug pama
tyti kaip ir serijoj I.

SERIJA IV.
12 taippat maišyto gatunko paveiks

lėlių pundelyje. Kaina 50cH už 
pundelį. .

šitoje serijoje gražiausi paveikslė
liai. Labai aiškus, yra dirbti ga
biausių artistų, brangaus 
juos žiūrint matai viską 
kaip kad prieš akis nebūtų 
veikalėlio, bet tikrai gyva 

ATMINKITE, kad virš 
kainos yra tik už 
Teleskopo. Pats 
75c. Vieno 
sų ir visokių 
vienas Teleskopas 
siems. 
. Vienas Teleskopas užtenka visokiems 
paveikslams. Kada turi teleskopą, 
tai gali imti paveikslus kokius tik nb- 
ri ir visi tiks į tą patį teleskopą. .... 

Siųsdami pinigus ant teleskopų ąr 
ant kitokių reikalų visada adresuokite: 
JONAS M. TANANEVICE
? 8249-53 S. Morgan St.

S3.

84.
85.

86.

8Z.

88.

91.

92.

93.

94.

95.

97.

98.

99.

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

* L...____..... s.
© Lietuviu Gydytojaa ir Chirurgas.
* 1749 So. Halsted 8L, Chicago, Illinois. *
* PRIĖMIMO VALANDOS:

Nuo g ryto iki 11: po piet nuo 3 iki 5 ir 
' vakare nuo 7 iki 9.

leiepnonc vauaizua 37

DR. A. LEONARDAS JUŠKA ’t* 
*1

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik- 

s rodėlis gvarantuo- 
tas ant 20 metų, 

6? pąauk-Buotas du- 
» Beltavi lukštai 

puikiai visaip iš- 
■ marginti, gerai 

laiką laikanti, la
biausiai naudoja

mi keliauninkų, kurie turi daboti lai
ką. Specijališkas pasiulijimas. Mes 
nusiųsime šitą laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. už $5.75 ir expreso kaštus 
del peržiūrėjimo. Jei nepatiks, ne- 

. mokėk nei cento. Už jį kitur mo
kėtum $35. 14k. paauksuotas lenciū

gėlis dovanai prie laikrodėlio.
EXCELSIOR WATCH CO., 

904 Athenasum Bldg., Chicago, Ill.

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

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

DR. FR. FRONT
Specijalistas nuo akių, au
gą, nosies ir gerklės ligą.

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

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

COLLINSVILLE, ILLINOIS.
Pas mane visados rasite geriausius 

gėry mus. ir cigarus. Užlaikau viso
kių viėtįiųių ir importuotų cigarų ir 
gėrynių. ' .Sutelkiu kiekvienam drau
diką patarnavimą visokiuose reikaluo
se. Jeigu .. atsilankysi į musų miestą, 
užeik pirmiausia pas mane, o dasiži- 
nosi ko tik norėsi. Phone Kilnoch 108.

(52-25)

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

CHICAGO, ILL.
SPECIJALISTAS LIGŲ: VYRŲ, 

MOTERŲ, VAIKŲ IR PRIL GIM
DYMO.

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

VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 9 
valandai vakaro.

Telephone Canal 285

KAZ. MATUTIS
LIETŲVISZKAS GRABORIUS

Persamdo kereczins ant
pagrabų, veselijų ir tt.

71O.W. 18th St. Chicago, Ill.

PLUMBERIS
Suveda gazą, auras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
3262 Emerald Avenue - • Chicago, Ill.

Telephone Yards 4527.

Teiopteono Yard* 1454

WM. E. FURLONG
FIRE INSURANCE

3502 So. Halsted Street.

1613

Chicago, III.

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

So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL

Besiartinanti audra ant ežero Erie. 
New Yorke tavorų .krovimas į di
delį oceaninj laivą. 
New York. Pilies daržas (Casttie 
Garden). 
Boston. 
Atlantic 
maryj. 
Niagara, 
tys nuo 
Falls from Goat Island). 
Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue. 
Kaskados ir pokylinė svetainė. L. 
P. Parodos 1904 m. 
Moki ind i jonas namie je. 
Moki indijonų gyvenimas. 
Sioux indijonų vadas, He-No- 

Fraid. 
Vartininkai (The Sentinels) 3.043 
pėdų augščia, Yosemite, Cal. 
Motina girių, 68 pėdas, apėaaio. 
Yosemite Klonyj, Cal. 
Magdelenos Kolegija, Oxford, An
glijoj- 
Airija. Killarney, pilis Boss. 
Inėjimas į Muckross Klioštorių, 
Airijoj, 
šiaurinis miestas, Gibraltar. 
Berlynas. Bondler lovis ir Ka
tedra. 
Vokietija. Griuvėsiai viduramži
nės pilies. 
Vokietija. Laivas apleidžiantis Ko- 
blencą, ant Rheino upės. 
Švedija. Stockholmas nuo vandens 
pusės. 
Stockholmas. Karališkas palocius.; 
Švedija. Ant kelio į Odde. 
Švedija. Lejono pilis, Goteborge.

50. Šveicarija. Mount Blanco žiūrint 
nuo Chamonix.

51. Thun, Šveicarijoj.
52. žuvinis kiemas,- Alhambra,- Grana

da, Išpanijoj.
53. Katedra .Notre Dame, faskada. Pa

ryžiuj, Francįjoj.
54. Tullerinų daržas, Paryžiuje, Frak

cijoj.

Dr. G, M; Glaser
28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.
35.
36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.
43.

44.

45.

46.

47.
48.
49.

Ežeras viešame darže.
City, New Jersey. Pa-

Patkavinis vandenskri- 
ožinės salos. (Horse Shoe

AS, raiščiai tautų aštt apėa Boi***# c .

. .... $1.00 
be pavėjkė-,

gatunko pa-
Kaina 25ė.

; šiuoml apreišklu pagodotal visuo- 
meniai. jog ėsu eenlaosias gyčytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 20 
metų, perkėliau savo ofisą ir gyveni- 
mą į savo loeną namą po numeriu

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

Mano ofisas aprūpinta; uar auslals 
-budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti taip AR llgšoL Pasi
tikėdamas, jog gerbfamš publika ir to
linus mane rems, eąįu npimle aut kiek
vieno par-ikaAvimo dieną ir naktį. 
Esiu specialistas ligose vaikų, moterų 
ir vyrų ir užsendintpse Ugose. Darau

> visokią operaciją. Liekuosi pagarba

Dr. G. ©laser
.... <•«-
3149 South BĮĮęrg^n Street

KOLIEKOS IR SUŽEISTIEJI 
SKAITYKITE l

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

Rašykit pas advokatą Yankaus 
šiuom adresu:

-------- B; S. YANKAUS,

VYRAI! ==2 Dr. Z1NS

Kerte 82-ros
ip aiškiai 
jokio pa-.

parodytos

its Teleskopas •k'aštuoja" 
įleskopo užtenka ant Vi- 
paveikslėlių turėti, tai 
pas užtenka jiems . vi..

, Indianapolis, Ind.
(13—-27) ----

JONAS MISIŪNAS
;1 ' GENERALIŠKAS

Karpenderis ir Kontraktierius
Kas tik atkeliausite i Gar 
kreipkitĖš l 'šato tautieti, „ ... ______
narnų statyrnąis, Darbą atlieka teisingai," gerai, {^teitai ir pi 
giai. Gyvena savo namuose,

16 Avė, 1600 Adams St

Ind. ir norėsite sail statyti namus, 
iris yra kdht faktorius ir užsiima

Gary, Indiana

Senu patyrusia ir pasekmingiausiu specijalistu Chicagoįe, kuris 
aplanko savo ligonius ypatiškai.

Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 
Kraują Nuodų, Nerviškos Negalės, Hydroceles arbc ypatingų vyrų ligų.

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

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ 
atsilankykite į mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kal
bomis. Tamista gausi geriausj patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, įgytu per 14 metą 
esant specialistą vyrą ligą. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai as tamstai parody
siu kaip išsigydyti ir

Išgydau visiškai ligas skilvio, plaučių, kepenų.ir Inkstų. 
Nemokėk už nepasekmingą gydymą—NEISŽSYDO, NEMOKĖK.

Slaptos
Vyrų Ligos

Išgydo, kail būtum sveikas

Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepeniu Ir 

Inkstų 
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Ęajiegos, Gyslų Hty- 
simas. Kraujo Užnuodijimas, 
Sz-’apumo Nubegimai,

Plaučiai

UŽNU0DIJIM4 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun-
votes. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubogintus, Įsisenėjusias 
Ligas.

Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų.

(Ištyrimas Dovanai)

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

mano vėliausia metodą. Szir- 
dies ligos.
VISI8ZKO ISZGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti.prie mano at
sakančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kentė
jimų. (RODĄ DOVANAI.) Kalbame Lietuvisakai. r

Dr.ZINS, 183 CHICAGO
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak. Nedalioms nuo 8 ryto iki 4 po p.
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ADMIL2STRACUA LIET. TEATRAL. 
DRAUGI STfiS PO PRIEGLOBA ŠV- 

MARTINO.
■' Petr. Andrejauckas, Pirm., 

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

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

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

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

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

3244 S. Mrgan St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS BV. 
STANISLOVO V. IR EL 
Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 

į 4527 Marshfield Ave.
Mot. Randis Pagelbininkas, 

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

3249 S Morgan _ St.
Jurgis Brazauckas, Fin. Rašt., 

j 4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius.

•? 4513 S. Wood St.

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

TEMTKITE 
s LIETUVIAI!

■s ----- ------------ ----
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. Aeeviče, 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.

■K

ILIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIC.

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

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

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

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

TAUPYKI! PINIGUS!
“Keistute” Paskolijimo ir Būdavo- 

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

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

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

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

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

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

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

Su guodone,
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 Hlinois Court.

DIDELIS METINIS PIKNIKAS.
Parengtas Lietuvos Sūrių Vakaruose 

draugijos ketverge, 30,d._Gęgnžia 
(May), 1912 (Decoration dienoje) 
Justice Park, Archer ir Kean Avė. 
Piknikas prasigės 9-tų vaL iš ryto. 
Įžanga 25e. porai. . V y "1'

Užprašome visus lietuvių^ ir lietu
vaitės kuoskaitlingiausiai atsilankyti į 
musų Piknikų, kuriame bus skanių 
gėrimų, visokių pramonių, taipgi bus 
puiki muzikė. Visas pelnas eis ant 
naudos Tautiškų Kapinių. Su godone, 

KOMITETAS;
Pasarga: Nuo North Side, Ashland 

iki Archer Avė. Imkite Archer 7 Li
mits Ave. karus ir. važiuokite: iki ka
ras sustos, paskui paimkit Joliet ka
rus ir išlipkite ant Kean. Avė. Nuo 
Town of Lake 47 St. karų, nuo Bri.d- 
geporto 35 arba 31 gatvės karais.

(20—21) :> .f. ii į

Paieškas- Jdv^ -Keeioriaui, prieina 
Iš Kauno. guljįvJParievėžto pav, Re- 
migatos parapjiifGirdėjau, kad gyve
no Chicago. Height!^ Ilk, bet dabai 
nežinau kur būva.. X Gal. kas: girdė
jote apie jį «s jiailf pats tegul atsi
šaukia tuojaus, ! ..

Mykolas -©ėlaekas, 
742, > :o- Melrose Park,Box Dl.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda ŠSiiį4, įtambarių rakan

dai (forničiai) uz pigią kainą. Reika
laujanti lai atsišaukia po šiuo ant
rašu: 3327 Lowe Ave,

1 Parsiduoda — ant 2J Place, art: 
Oakley Ave., prieš lietuviškų bažnyčių, 
š suimtų mūrinis namas, 3 pagyveni- 
mal po 6 ir T kambarius? maudynės, 
gazas, labai geram, padėjime, metinė 
randu $600.00, kaina $5600.00. Kreip
kitės ’į J. Bagdžiuno Bankų, 2334 S. 
Oakley Ave., Chicago, I1L

' Parsiduoda- •— ant 23 Street arti 
Oakley Ave., 2 pagyvenimų mūrinis 
namas1, 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, Dl.

L

Jūsų Namuose

Sąjungos Lietuvių Pardavėjų _1.9HS 
vakaras. Penkių mėtų . sukaktuvės. 
Atsibus gegužio 19 dieną, SĮavia sve
tainėje, 47ta ir WorChester Ave., Town 
of Lake. Prasidėss 5 ‘ valandą po ’pie
tų. Įžanga 25c..

Vakaras bus didžiai įdomus, ‘ iffis 
bus dainos deklemacijųęy.įj . PrĮskjo 
perstatymas, kas dižįai .juokinga. 
Pabaigoje šokiai.

Kviečiame visus atsilankyti:’ if,
KOMITETAS.,

Parsiduoda . Grosernė ir Bučernė 
labai pigiai lietuvių apgyventoje vie

ptoje. . Biznis gerai išdirbtas. Par
davimo priežastis: turiu kitų biznį. 

'Parsiduoda labai , pigiai, Atsišaukite 
kuogrečiausiai žeihiaus .padėtu adresu: 
948 W. 19th St, .. (20—22)

Parsiduoda namas su karčema. Ge
ra proga del lietuvio. Atsišaukite ant 
savininko antrašo:,. Antanas Užubalis, 
546 Morten Ave., Hammond,. Ind.

(20—22)

> Parsiduoda kampinis lietuviškas sa- 
Muhas •' su svetaine visokiems baliams 
ir ruimais. Biznis pina gerai. Vieta 
nuo' šenai išdirbta. Laisniai tik $500 
įį metus. Vieta smagi, oras tyras, 
ąvėrkas, - taip kaip kad Lietuvoje. 
Pardavimo priežastis — kitas biznis. 
Dėlto pasiskubinkite kas norite grei
tu laikų pinigą padaryti. 1346 So, 
50 ' Avė./' Cicėro, Grand Works, HL 

(19-21)

w®nwr»«»iią»*

^ visados turėtų rastis zopostos geres
nes degtinės, 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 visuggj^ 
geresniuos saliunuos ir pas:

National Wine & Liquor Co.
<2927-29 Archer Ave. Chicago, Ill. i

PAIEŠKOJIMAI.

Parsiduoda naminiai rakandai (for- 
•ničiai) už prieinamų kainų. Par
davimo priežastis, kad. savininkas turi 
išvažiuoti į kitų7 mieštų; Mrs A. Ci- 
vinskienė, 841, " ~ ~ '33rd St., Chicago, Dto

i Labai- pigiai parsiduoda, kriaučių 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, III. 
, " ' (19—21) .

GATAVAS PINIGAS

VDMINTSTRACIJA DR-STĖS BV. 
JUOZAPO 'AIM. SM.

Juazapas Zalandauckas, 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.

ADMINISTRACIJA L. L. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, W1IKES-BARRE, PA.
Adomas čikanauskas, Pirmsėdis, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

78 Oxford St.
Juozas Adominas, Prot. Sekr, 

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

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius,

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

TfiMYKIT LIETUVIAI!
TAUPYKITE PINIGUS! •

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

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

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

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti.

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

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

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

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

Mykolas J. Tananevicze, 
670 W. 18 St.

Reikalauju siuvėjų (kriaučių) - vy
riškų ir moteriškų drabnų siuvimui. 
Geras užmokestis geram ■, darbininkui 
ir darbas ant visados. Taipgi mo
kau kirpti moteriškas iv Vyriškas 
drapanas sulyg naujausios systemos 
už mažų kainų. Atsišaukite tuojaus 
šiuo adresu: L. Geležinis ..4601. Hermi
tage Ave., Chicago, Hl. (19—21).

Paieškau darbo prie keptuvės (pe- 
karnės). 
sų kalbas.
10 metų.

Moku lietuvių, lenkų ir ru- 
Esu tų darbą dirbęs per 

Atsišaukite:
Juozas šustauskis, , ■ _■ .

4533 S. Wood Str., Chicago, Hl. 
(19—20)

yra 
yra

iš-

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.
ADMINISTRACIJA DP-STfiS SV. 

MATEU ŠO apaštalo.
- Petr. Andrejauckag, Pirm., 

918 — 33rd St.
Antanas Mazelauskis, Pagebininkas,

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

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

3416 Auburn Ave. 
Kazimieras P. Sirus, Išdininkas, 

918 — 33rd Street.
Ignacas Brazauskis, Knygius, 

3220 Illinois Court.

BV. MYKOLO D.H-BTBS WILKES- 
BARRE. PA. ADMINISTRACIJA. 

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

Antanas Seškevišius, Vice-prezidentas, 
501 New Grant St.

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

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

įflM3 Liaukus, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 S. Grant Sv.

Juozas Šnipas, Kasierius,
[’ 386 New Grove St

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
SV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE, PA.
Laukus, Prezidentso, 
425 S. Grant . t.

7. Staneika, Vice-prezid., 
57 Oak Lane.

S. Pieckia, Prot. Sekr., 
462 E. South St.

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

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

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

J.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGI JOK.

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
843 — 33rd St.

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

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

Vine. Grigaliūnas, Finansų Raštinink.,
1906 So. Union St.

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ.
L. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
RAITELIŲ ANT TOWN OP LAKE.

J. Klimas, Pirmsėdis, 
1853 W. 45 St.

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

B. J. Keperša, Nutarimų Raštin. '•
4644 So. Paulina St..

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

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

V. Jasulaitis, Gvardijos Adjutantas, 
L. Boniaviče, Gvardijos Maršalga.

VYRIAUSYBE SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ NAMU SAVININKŲ.
J. M. Tananeviče, Pirmininkas, 

3244 S. Morgan St.
J. Ridikas, Kasierius, 

3200 Hlinois Ct.
J. K. Chmieliauskas, Raštininkas, 

3231 Auburn Ave.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTES 
ŠV. JURGIO R. ir K.

Kaz. Naugžemis, Pirmsėdis, 
3202 Auburn Ave.

Joe. Gurinskas, Pagel bi ninku t, 
3347 Auburn Ave.

[gn. Mateliunas, Prot. Raštin., 
1424 So. 49 Ave., Cicero IB. 
į. S. Palyanskas, Fin, Raštin., 

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

^934 — 29 St.

Labai ..puikioj • vietoj baigiasi iš
pardavimas lotų Grant Subdivision 
nuo$225 ir aukščiaUsiį-Visų gatvių pa
taisymai yra užmokėta. Ateik greitai 
jaigu nori gauti labai pigiai; Chandler 
Hildreth & Co., N. W. Cor. 12th St. 
&48th Ave. (20—23)

Parsiduoda 4 jotai Roseland, Hl, 
: priešais lietuviškų: bažnyčią, labai ge
roj vietoj. Gerą'proga del lietuvio 
pasibudavoti namą ir užsidėti biznį. 
Kas norėtu pirkti tegul atsišaukia 
J. M. Tananevičio Banka, 3249-53 So. 
Morgan St., Chicago, Ill.

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

! Parsiduoda mėsinyčia, grosernė ir 
pięnįninkystė , su geriausiomis elektri
nėmis mašinomis, mėsai, ir kavai mal

oti,,.sviestui dirbti; arklys, bogė ir ve
žimas, geriausioj lietuvių apgyventoj 
vietoj ant Bridgeporto, arti bažny
čioj,. biznis pieno kasdiena parsiduo
da 150 galionų ir daugiau. Savinin- 
.įųs-. parduoda per tai, kad gali gy
venti be biznio. St. Daugelavičius, 
3317 Aub m Avė. (19—22)

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

Industrial Savings Bank
2007 Blue Island Ave.

22 m. biznije. Atdara subat vak. 5 iki 8 vak. Safety Deposit Vaults 83 met.

a

Reikalauja mergini; arba moterį; prie 
senų drapanų rūšiavimo (sOrtavimo). 
Turi būti gerai išsilavinusios. Ge
ras užmokestis, darbas ant visados. 
Atsišaukite tuojaus žemiau padėtu ad
resu. P. Steinbery 1454 Blue Island 
Ave., Chicago, Hl. 1

« Ant išrandavojinfo fliatas su 5 kam
bariais pagal modernišką pabudavoji- 
mą. Atsišaukite į Jono M. Tanane- 
vičio Banką. ? ?r-t'

2200. 
Easier.

Reikalinga mergina į krautuvę 
(štorų) prie drapanų pardavimo. Pri
valo mokėti lietuviškai ir maž-daug. 
suprasti savo darbų. Atsišaukite: 
M. Glatt, 4321 Wentworth Ave.,Chi- 
cago, Dl. ■ ' ’"f

, Tūrio gerus ir didelius forničius, ga
lima gyventi aštuonioms šeimynoms. 
Parduodu už pigių kainų. Kas nori 
pirkti, teatsišauki’a šiuo adresu: Fr. 
Puodžiūnas, 1721 S. Halsted St., Chi
cago, Hl. (19—21)

■i;: FARMA.
Farma parsiduoda arba galima ant 

namo išmainyti; 53 akrai su gyvuliais, 
ir namais; laukai gražus; išdirbtos že
mės 40 akrų; gražus miškas ir Wis
consin River (upė) per farmą plau
kia. . Priežastis: savininkas turi dvi 
farmi ir dviejų negali gerai apžiūrėti.

Atsišaukite šiuo adresu:
PAUL JOVAIŠAS, 

McNaughton, Wis.
Arba

T. RADOVICZ,
936 W. 33rd St., > Chicago, HI.

(20—22)

55 Box

DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS

SAULE

MITINGAS.
SusiviOfaijimas Lietuvių Namų Sa

vininkų Chicagoje,- turės savo mitin
gą utarnįnke, 21 dieną gegužio t. m. 
8-tų vai. vakare salėje" J. Ridiko po 
nn- 3253 IHinois- tit;

Kiekvienas sąnaris yra kviečiamas 
pribūti ant šio mitingo, nes daug 
svarbių dalykų turime del apsvarstymo. 
Atsiveskite naujų sąnarių ant prisira
šymo.

M. Z. Kadzievskis, Sekr., 
3118 W. 20 St.

Reikalingas geras bučeris Į ; Lithua
nian Mercantile Co., kuris taipposgį tu
rės būti visos krautuvės ūžveizdėto- 
ju. Toks žmogus turės padėti 
“bond” $500. Darbas ant visados. 
Atsišaukite ant.. raštininko antrašo: 
10K Locus St., De Kalb, Ii!. . "2

Parsiduoda — ant 23 Street arti 
Oakley Ave., 3 augštų mūrinis namas, 
3 pagyvenimai po 4 kambarius, mau
dynes, gazas, augštri pastogė džiauti 
drapanom ir taip abelnam susidėjiūiui, 
skalinįs stogas, metinė randa $468.00,7 
kaina $4500,00. Kreipkitės j Bagdžiu
no Banką, 2334 S. Oakley Ave., Chi
cago, Hl. ,,,

—_— ......... .—----------
Parsiduoda — "arit Oakley AVe. arti 

23 Place, 4 augštų; mūrinis namas,, 4 
pagyvenimai po ^'‘.Sambarius,-koge-

TeMYKIT SANARIAI.
Liet. Teatj^Dr-stė šv. Martino, tu

rės savo mitingą nedėlioję, 19 d. ge
gužio t. m. ir ant katro bus dalinami 
tikietai kožnam sąnariui, taigi kiek
vienas katras dar neaplaikčte tikieto 
meldžiame pribūti ant šio mitingo ir 
pasiimti savo tikieta.

Su godone KOMITETAS.

Paieškau savo senovės gerų draugų 
Pranciškaus Mockaus ir Jono Bakai- 

-eio. Abudu paeina iš Maštaieių kai
mo, Gelgaudiškio vai., Suvalkų . gub. 
Pr. Mockus turbut gyvena Brooklyn,’ 
N. Y., Grand gatvė, bet numerio neži-. 
nau. J. Bakaitis (Bakus) šeši meta-i 
kaip Amerikoje. Jie patįs arba kiti 
malonėkite man pranešti, kur gyvena. 
Didžiai busiu dėkingas.

K. Vasiliauskas, 
3249 S. Morgan St., Chicago, Hj.

riausiam padėjimĄ^ąĮye- .išcementuota 
ir užmokėta,’ ’ namas vertas $8000.00, 
metinė randą . $Z20.Q0r _ kaina tik 
$6500.00, lengvos išlygos. Kreipkitės 
į Bagdžiuno Bankų, 2334 iŠ. Oakley 
Ave., .Chicago, Ill,,,:

KATASTROFIJA.
Pilnas aprašymas apie nuskendimų 

didžiausio laivo pasaulyje TITANIC 
su visais atsitikimais ir nukentėji- 
mais žmonių, taipgi visokių atsitikimų 
paveikslitis galima gauti už 20c. pas

M. PALTANAVIčIA,
15 Millbury Street, Worcester, Mass.

Kas užsirašys “Keleivi” pas mane 
knygų gaus dovanai. (18—21}

PRANEŠIMAS.
Kiekvienas turi gerai pamislyti ir 

nepamiršti, kad ne visada busi svei
kas. Kol sveikas viskas gerai, bet 
kaip tik susirgsi ar susižeisi ir dirbti 
negalėsi, kas tuomet visus reikalus 
apmbkėsf Tų tiktai padarys ‘‘Ban
kers Union”, jeigu tik busi prisira
šęs prie tos draugijos.
; Jeigu dar nesi prisirašęs, skubink, 
nelauk rytojaus, nes gal būti pervėlu 
prisirašyti.
.. Gyvenantieji Chicagoje ir kituose

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

Išeina tas utarnlnkas Ir petniičla.
-----------------PRENUMERATA KAŠTUOJI ------------- -------

AMERIKOJ f «? aspusei iučIli^
EUROPOJ ^Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglie ■

■ f. J l joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 s

KETVIRTAS DIDELIS BALIUS SU 
PRAKALBOMIS.

Namų Savininkų Kliubas rengia di
delį balių su prakalbomis seredėj, 29 
d. gegužio (May) 1912. šv. Jurgio 
parapijos svetainėje. Pradžia 8 
vai. vakare. Visus širdingai kviečia
me atsilankyti, nes daug galėsite pasi
linksminti ant musų puikaus vakarėlio.

širdingai kviečia, < '
(20—21) KOMITETAS.

Paieškau Jono Kontene; paeina iš 
Kauno »gub., Šiaulių pav., Viekšnių 
par., Savacų kaimo. -“Apie septyni 
metai Amerikoje. Seniaus gyveno 
Springfield, Ill. Patsai ąr kas kitas 
malonėkite pranešti.

Adam Normant, 
Box 441, Castle Shannon, Pa.

Paieškau Onos Dambrauskienės. Gir
dėjau kad jos vyras mirė, turiu svar
bų reikalų.

S. Tribulski, -
324 S. Hanover St., Baltimore, Md.

."’ Parsiduoda — ant 23 Street ir 22 .„„„„„.„j. __ ..
Place, tarp Western ir Oakley Ave.', .Illinois miesteliuose prisiųskite man 
platus if ilgi lotai, už numažintų kai
ną, ant labai leng.vių išlygų, $100.00 
ant syk, o paskui po $10.00 ant mė
nesio. Kreipkitės į-J, Bagdžiuno Ban
ką, 2334 S. Oakley. Ave., Chicago, Ill.

Ant parandavojiirio 6 ruimai. Atsi
šaukite pas: J. Bašliinską, 3200 So. Hal
sted St., Chicago, ill.

savo adresą, aš atėjęs viską išaiškįsiu: 
‘kaip prisirašyti ir kiek reiks mokėti. 
Toji draugija yra viena iš geriausių, 
turi kapitalo į $1.000.000. Teisingai 
ir greitai apmoka.

, Kasykite, tuojaus
Geo.

818 W. 18 St.
Chicago, Ill.

, ; Rašyk tuojaus, o gausi vien^ numerį .dykai , . ...
i Z .į’ ’ i- •• ‘ •

W. D. Boczkauskas & Go.
520-522 W. South Ali,, - Mahanoy City, Pa,

4-tas DIDELIS PIKNIKAS.
Parengtas Draugystės šv. Mykolo 
Arkaniuolo No. II, atsibus nedėlioj, 

26 d. Gegužio, 1912 m., Shuths Grove 
(darže) Riverside, Ill. Pradžia 9 vai. 
ryto. Inžanga 25c porai.

Užprašomi visus Lietuvius ir lietu
vaites, senus ■ ir jaunus kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti į musų Ketvir
tų Iškilmingų Piknikų, kur galėsite 
linksmai ant žalios žolės pasivolioti 
ir laikų praleisti. Taipgi ir giedan
čių paukščių balsų pasiklausyti, o 
kaip pavėsis užeis busite kur Raiba 
Gegutė kukuoja ir apie pavasarį ro- 
kuoja, kur jai yra linksma giedoti. 
Visi atsilankę pamirš apie savo var
gus. Bus šalto alaus, gardžios ariel- 
kėlčs, kvepiančių cigarų ir kitų sma
gurių. Muzykė partraukta nuo Kirs
nos Tilto kuri visus puikiai palinka- 
mįs. Kviečia KOMITETAS.

Važiuodami imkite Metropolitan 
Elevator; iki Marshfield Ave., o iš ten 
Garfield Elevator; iki 48-tai Avė. ar
ba 53-rai Avė., o tada La Grange ka
rų, kuris privež iki daržui. (17-20-21)

Paieškau Jono Mikulskio, Kazimie
ro Stumbrio, Juozo Iškeviciaus, Juozo 
Variakos ir Brigytos Cidruniukės; pa
eina iš Kauno gub., Panevėžio pav., 
Pompianų parapijos. Patįs ar kiti 
meldžiu pranešti šiuo adresu: , 

Juozapas Valulis,
8310 Pulaski Ave., Cleveland, Ohio.

f "i

Paieškau savo brolio Juozapo Niko 
ir dėdės Augustino Petrėikįo; paeina 
iš Numgaudžių sodž., Gadunavo ,y6Į.į‘ 
Telčių pav., Kauno gub. Gyveno Chi
cagoje. Jis ar pažįstami malonėkite 
pranešti. ‘ J

Antanas Nikas, .
182 Washington St., WorceSfeh," Mass.’

DIDELIS BALIUS.
Draugystė šv. Stanislovo, V. ir K. 

rengia didelį balių su išlaimėjimu auk
sinio laikrodėlio vertės $50.00, paau
kauto “Kataliko” leidėjo Jono M. Ta- 
nanevičiaus, nedėlioj 19 d. Gegužžio,. 
1912, J. J. Elias svetainėje 46' ir 
Wood gat. Balius prasidės 4 vai. 
po pietų. Įžanga 25c. porai. Už- 
kvieeia kuoskaitlingiausiai ..atsilankyti.

KOMITETAS.

' 5 : • • •fv ’••a
Paieškau savo brolio Martyno Kei

čiu no; paeina iš Kauno gub., Rasei
nių pav., šidlavos valsčiaus, Roglai-' 
čių kaimo; jau ketverį metai kaip 
Amerikoje. Jis pats arbaf kas apie 
jį žino meldžiu pranešti- šiuo■. adresu:

Julijonas Kničiurias,
439 Box, Millinocket, Me.

(20—22)

Ar Mokate Anglišką Kalbą?
Šiomis dienomis išėjo iš po spaudos labai nau

dinga knyga, antra laida su pataisymu: Vienatinis 
Savo Rųšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Bankvedis 
bei Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Iš
tarimu; Lessons in Beading ir Kaip Tapti Jungtinių 
Amerikos Valstybių Piliečiu. Yra tai praktiškiau
sias Bankvedis del išmokimo gerai 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-Angliškas su 
Fonetiškų Iširimu, kronais surinkta svarbiausi žo
džiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. Pa
galios f alpinas! trumpos pasakaitės ir Lessons in Bead
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^ i elementariškomis tiesomis šito krašto 
ir tolesniavįiagįlikti jos piliečiais.' Taigi šitas suple- 
mentas pute knygos yra labai naudingas delei kiekvie
no lietuvi®^ ksris norėtų pasilikti Jungtinių Amerikos
Valstybių įį"

Worthman & MM
1859 W. Chicago Ave,
6235 So. Halsted St

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617

CHICAGO, ILLINOIS

20 metų senas laikraštis g

“LIETUVA”
Išeina kas Pėtnyčia Chicago, Ill

DIDELIS METINIS PIKNIKAS.
Parengtas šv. Petro' ir Pavyto'drau

gijos, atsibus nedėlioję,. 26. d. (gegu
žio (May), 1912, Antano Zopęlio dar-, 
že, Summit, Illinois. Prasidės 9-tų.i 
vai. iš ryto. .Įžanga 25c. porai.

Maloniai užkviėčiame visus lietuvius 
ir liteuvaites ant musų viršminėto Di
delio Matinio Pikniko* kuris bus vie
nas iš puikiausių Lietuviškų Piknikų. 
Bus visokių ■ skanių, jgėrimį- .grirdžių 
valgimų ir bus puiki muzikė.

(20—21) K®MITETAB

Aš Vincentas Šimkus, iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Lūki vai., Vaišlankų so
džiaus, paieškau Antano ir - Alberto 
Rupšų, iš šaukinų pavieto, Sirmenų 
sodžiaus. Bočiau : didžiai ~gęk?tfjĮjįi&J’ 
tiems, kurie žinodami anų adrėsus duo- 
tų man žinių. Labai norėčiau, kad, 
atsišauktų ant šito- adrešd:. /. * ■*
>' C. V. Puckel,
1504 So. Main Str., Rockford, HI^ 

(19—21)

Paieškau švogerio Antano Marozo-...ir 
įbrolio Jono Sudeikio, abudu Kauno 

gub., Raseinių pav., Žvingių parapijas. 
Gyveno 3 metai atgal Chicagoje, bet 
dabar nežinau kur buna. Gal kas gir
dėjote ar: jie patįs tųgujk;įsišaukia 
tuojaus ‘ antrašu: ' ~

4634 8. Bhnlina Si Chicago;m.

^čiu. Pusi. 2^0.
[aina poperos 'apdarais $1.25
■ražiais audimo apdarais $1.50

Šitas ®ailcvedis, drąsiai galima sakyti, kad yra 
parankiau$fas!0(Iclei išsimokyįnp, angliškos kalbos. Ka
dangi pirmoš^aidos buvo spaudinta penki tūkstančiai 
egzemplioisį S* į trumpu laiką išsipardavė. Taigi 
galima lii^yt» J<ad Rankvddis Angliškos Kalbos gali 
atgabeni lietuviams naudąį.; Nusipirkite minėtą kny
gą, o kaip kiti, taip ir jus . išmoksite anglišką kalbą 
Tuomet nereikės- vestis su gavimi nė vertėjo į ofisą 
arba teisman, rtes pats su pagelba knygos ir lavinimosi 
galėsite susikalbėti angliškai.

Užsisakant; “Rankvedi” reikia drauge ir pini
gus siųsti per pačto Money.',Oiddr| arba registruotame 
laiške ant išleistojo rankų,i^resubjant šitaip:

JONAff rK TANANEVIOIA,
3249 53 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL

Laikraštis, “Lietuva”, 8 praslapių, didelio 
M formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tai. 
M pina raštus geriausių raštininkų iff visuomet pil* 
n nas naujausių ir tikriausių žinių iŠ Lietuvos, A. 
K merikos ir viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie- 
K te miesto Chicagos, kuriame gyvena apie 60.000 
4 lietuvių ir turi šimtus visokių pašelpinių, teatra
is liškų, bizniškų ir kitokių draugysčių.
įfl “Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Vai- 
S® stijuose Šiaurinės Amerikos: —

Metams $2.00, pusei metų $1.00.
Kanadoj ir Mexike:—

Metams $2.50, pusei metų $1.25.
ra Rossi joj, Lietuvoj ir kitose užrubežinčse vieš-
Įlg patystčse: — Metams $3.00, pusei metų $1.50. 
S Užsirašyti “Lietuvą” galima kiekviename laike.

Užsirašant “Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą siąsti per 
ra pažta Money Orderi arba pinigais registruotame laiške ant išleista- 
H jo ranki}, adresuojant šiteip:

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

ftA^VK tuojMX. o gaml vieną "Uetu.M** namer} ant paiiuroa dylcaL

onaisi
/k:

11
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Ss VIETINES ŽINIOS. £
METUKU

Reikalauja tarnautojų.
Suvienytų Valstijų , val

džia reikalauja kuo greičiau
siai pagelb'os. Tarnautojų 
išlaikiusiųjų gerai egzami
nus' neprįtenka, tad Peter 
Neįvton pagarsino kitus 
kvotimus (egzaminus),. ' -

Čhicagos trąšoje reika- 
laujama laiškų nešiotojų ir 
kitų tarnautojų. ’ Illinois/ 
Wisconsin ir Michigan pro- 
viircfjose reikalaujama ste- 
nografų. •;
. Vienoje . tik . Chieagoj.e 
reikia 500 tarnautojų, kad 
užėmus visas liuesas ^ vie
tas. ■ ..

Laiškų nešiotojų ir . kitų 
tarnautojų- jau prasidėjo 
kvotimai, kurie tesis ligi 
gegužio 27 d.; stenografų- 
gi egzamenai prasidės 28 d. 
gegužio. Algos liuosų da
bar vietų išneša nuo $600 
ligi $1.200 į metus. Prašy
mus reikia tuoj padavinėti.

Seiliaus dejuodavo, kad 
žmonės negali gauti tinka
mos darbui vietos, dabar-gi 
valdžia negali rasti tinka
mų darbininkų.

Gydytojų, pažangumas.
Pastaraisiais laikais gy

dytojas Wilder darė didžiai 
pavojingą operaciją Jurginį 
Kimmel, kuris nuo 1888 me
tų, iš priežasties didelio gal
vos sutrenkimo, nieko ne
galėjo iš pereitų laikų at
siminti. Viską užmiršo.

Visi buvo įsitikinę, kad 
Kimmel yra miręs ir nie
kas nenorėjo pripažinti po 
Kimmelio nustojimo atmin
ties, kad jisai tikrai yra 
Juo pačiu Kimmel, ką prieš 
1888 metus buvo bankos 
kasierium. , . , .

Jurgis Kimmel pasidavė 
Jai pavojingai smegenų ope
racijai, idant parodžius, kad 
jisai ištikrųjų yra Kimmel, 
o ne kas kitas.

Operacija laimingai nusi
sekė; Kimmel pradeda at
siminti savo draugus ir vi
sokius anų laikų atsitiki
mus.

desnės globos reikalai! j ai 1 
Merginų • ir motorų tos 
draugijos globa tęsiasi net : 
per trejus metus. Yla tani 
tikros paskirtos lankytojos^ 
kurios keletą kastų į metus 
aplanko ateivius; prižiuriį 
ar turi tinkamą darbą i ar 
neišnaudoja kas, ar alga už-’ 
mokėta kaip reikia,- ar tin
kamai- yra ’^ląiko^ą. Neį 
turintiians-! dįbd? ^taip-gį 
stengiasi - ■- j^/spa^ipinti; 
Trumpai sakant, Rūpinasi 
ateivių, ypatingai moterų' 
ir merginų visa gerove, 
pradedant nuo- pat - atva
žiavimo į Chicago ligi tri-Į 
jų čionai gyvenimo metų. Į

Tos draugijos geru nau
dojasi visos tautos, bet iš 
lietuvių maža kas naudojaJ 
si. Vertėtų tad lietuviams 
atkreipti į tą savo atidą. 
Juk čia kiekvienas gali ras
ti sau pagelbą be jokio už
mokesčio, nes viskas daro
ma, atliekama yra dykai. 
Tik atvažiavęs į Chicago 
paduok savo adresą, pasi
sakyk kui’ nori gyventi ir 
viskas, tas nieko nelėšuoja, 
o pagelba bus.- Taip-gi jau 
apsigyvenus Chicagoje, jai
gu ateina tos draugijos pa
siuntiniai pas tave pasitei
rautų, drąsiai pasiskųsk ką 
tur negero, o jie stengsis 
tau pagerinti.

Jaigu kas nuo pat pra
džios atvažiavimo į Chica
go nesinaudojo tos draugi
jos globa, lai nors dabar 
tolesniame laike naudojasi, 
pranešant tai draugijai apie 
savo reikalus ir visą padėji
mą. Vertėtų pabandyti.

dvasia; kas, tą .veikalėlį pa
daro lengvesniu,: višienri 
lietuviams atjausti. J>^tžy4 
mėtina dainos ir muziką Į<> 
-Šime.

Žodelis immigrantams.
Kiek ateiviai (immigran- 

tai) turi pakelti vargo ir 
perleisti visokių pažemini
mų, atvažiavus į Ameriką, 

- tas tik gali pasakyti, kuris 
yra tą visa ištyręs. Vie
nok tasai ateivių pirmuti
nis vargas nesulaikys ir ne
atstums, tad reikia tik ru- 
pinties jų to vargo sumaži
nimu ir visokiuose reika
luose gelbėti juos.

Su tuo tikslu tveriasi vi
sokios draugijos, deda pini
gus, kad ateivių vargas su
mažinti.

L Pastaraisiais metais susi- 
I tvėrė Chicago j e tarptautinė 

ateiviams šelpti ir už juos 
užtarti draugija. Toji 
draugija rūpinasi visų tau
tų ateiviais tik į Chicago 
įvažiuojančiais ir apsigy-

L venusiais tik Chicagoje.
F Tos draugijos tikslu yra 

apsaugoti ateivius nuo vi- 
| šokių išnaudotojų, kurių 
K Chicagoje yra pilnai. Kad
■ tą tikslą pasiekus, eina tos
■ draugijos delegatai į gele- 
F žinkelių stotis, sutinka atei- 
L vius ir teikia jiems reika-
■ lingą pagelbą: nusamdo už 
Į pigiausią kainą vežėjus, 
BF pridaboja jų daiktus ir tt. 
B 'Ypatingai toji draugiją už-. 
K siima' globa atvažiavusiųjų
■ moterį; ir merginų. Tą sįlp-
■ nesnį sutvėrimą daugiau 
Į by kas išnaudoja,, tad ir di-

Ligi šioliai toje draugi
joje nebuvo dar. valdinin
kų mokančių lėtūviskai, nes 
lietuviai suvis nesikreipė, 
bet jaigu ir lietuviai kreip
sis ten, tad laikys ir lietu
viškai mokančius valdinin
kus.

Kaip pasirodo iš tos 
draugijos darbo, jau daug 
žmonių yra iš jos globos pa
sinaudoję, ypatingai lenkai.

Tad vertėtų ir lietuviams 
pasinaudoti tąja globa, 
ypatingai moterims ir mer
ginoms, nes išskirtinu budu 
jomis rūpinasi ir teikia di
džiausią pagelbą net per tre
jus metus.

Minėtoji draugija vadi
nasi
tive League”. Kreipties 
reikia šiuo adresu: 743 Ply
mouth Court, Chicago, DI.

Immigrants Protec-

L. J. Ratelio teatras.
Nedėldienį, gegužio

Lietuvių Jaunimo 
surengė teatrą šv. 
svetainėje. Lošė 
veiksmų tragediją:

12

yya. pagirtinas. _ 
lošikai rųpinoši-jįė^ąsijįidiį 
ti iš publikos, ki^^nkiąi Įn;-

mokindami rolįi 
pindami gerai į 
tikrai publiką/; 
atlošti tių&aifiai - f. .•?>,*: ''meg&įamsfc Kieį 
tomai, stengėsi 
hatųĮįĮskai,;||ą 
bei' ir pasisekė/ 
lošė gerai, {bet kai-ktl 
riau,- kaip taL: 
gorių vado rolėjėj/^p 
čius s (Serbijos 'kųp 
cio ixilėje),.p. Z.. Lą}į- 
čiutė (Violos, 
do duktės v rolėje)ir 
Aleksandravičiūtė-*  « 
vadą mylinčiosios~/į® 
Jie taip gražiai sulošė savo 
roles, kad ištikrųjų galima 
priskirti prie tikrųjų artis
tų, ypatingai gražiai nudavė 
p.Laurinavičiutė jauną mer
gaitę, pilną meilės, kuri 
meilė turi eiti aštrių erškė
čių nuklotais takais; Z

Taip-tad atrodo L. J. Ra
telio surengtas pasilinksmi
nimas. Tokių pasilinksmi
nimų geistina daugiau. Lai 
tie jauni veikėjai nenuilsta 
ir toliaus. Lai taukiaus 
pasirodo su tokiu atlosimu 
lietuvių tarpe. .

Kaip nėra lygiai vienas 
į kitą panašių žmonių, taip 
lygiai negali turėti kiekvie
nas vienokią nuomonę; Kas- 
link šio vakarėlio taip-gi 
yra visokių nuomonių; ypa
tingai užsipuolimų ant p. j. 
J. Zolp ir jo surengtos tra
gedijos. Bet,, kaip ma
tau, čia yra, tik ypatiškk- 
mai, o gal ir pavydas. Tįe- 
sa, yra’ teii gana”, pasakęs 
prietikių, bet persveria tik
ra teisybė. Kasi ink p. 
Zolpo lošimo išmetinėjimų, 
kad priešingumų ir vaikįš- 
kumų buvo, tiek patariu, 
kad priešininkai pažvelgtų 
į biurokratijos laikus ir? į 
p. Zolpo jaunumą. Dvide
šimti metai juk tai visokių 
svajonių, staigių atmainų, 
priešingumų kartais ir vai
kiškumų metai, o p. Zolp 
lošė rolę vyruko 20-metų 
amžiaus. Galima, tiesą, 
buvo visiems geriau atlošti/ 
bet atsižvelgkime, kad čia 
ne profesionališki artistai 
ir geriau galima tikėties tdr 
už kelių metų, o ne dabar. 
Daugiau reikėtų įsigilintijį 
dalyką ir visokius ypatiš- 
kumus šalin atmesti. ė-

Publikos buvo neperdatį- 
giausia, turbut blogas or^ 
sulaikė. Užsilaikė visi vi
dutiniškai. Lietuviai turė
tų biskį daugiau atkreipi 
atidą į rukimą. Juk tik ri£- 
kyt viešoje salėje, kur dai^ 
yra nerūkančių vyrų, yp^ 
tingai merginų, nepritink^ 
ir didžiai nemandagu; anį; 
ra, kenkia tas didžiai svei
katai, kuomet nuilsę šok£ 
kai pilnais plaučiais kvė; 
puoja. Laikas butų į t| 
jau atsižvelgti publikai iį 
net patiems rengėjams apig 
tą pasirūpinti. Z - j

Kastūk'as. g

r* - • ■ t - inavi-
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M. . M.

ar T. M. D. centras turį 
toliau rastifi ’ m. Chica^ 
Po ilgesnių svarstymų 
tarta centro valdybą 
vietos, ty. CShfccagoj, at 
vinti ir palaikyti. Toli 
pirmsėdžiui Eismoi 
atsisakius, iš;.užimamos
tos dėlei keli, svirno įdėtu 
ir neturint c entro rasti 
ko/išrinkta iglaikinė c 
ro valdyba: 
pirmsėdis,. S.
raštininkas ir J. J; Bit 
išdininkas (senasis),< 
ji liglaikinė valdyba st( 
sis čikaginį cėntrą pasta 
ant tvirtesnio pamato ir 
kyti reguliarįškai susiri 
mus. Sekantis susiri 
mas atsibus j pėtnyeios 
kare, birželio! i!4 d., toj 
čioj svetainčįji po num 
3149 S. Halsfed St.

Visos kuųpos sekai 
šusirinkimanį malonėtų 
siųsti savo atstovus, kat 
gi bus apkalbama svai 
reikalai. Tps kuopos, 
rios nedalyvavo šitame 
sirinkime, meldžiamos . 
siųsti savo atstovus sekan- 
tin posėdin arba malonės 
susinešti su liglaikiniu 
centro raštininku.

I ■

S. P. Tananevičia,
3249-53 S. Morgan St., 

Chicago, DI.

va

Nuo “Aušros1’ Dr-jos.
“Aušros” vakarinės mo

kyklos žieminis sezonas bai
giasi gegužio 15 dieną, ir 
nuo gegužio 22 dienos pra
sidės vasarinis sezonas, ku
ris tesis 3 mėnesius.

Vasaros laiku bus šie mo
kyklos: skyriai: 1) angliš
kos kalbos ir 2) . aritmeti
kos. 1 ' J aigu-gi atsirastų 
pakaktinas skaičius norin
čių lavintisi (kitokioje moks
lo šakoje, Hžii .“Aušros” 
D r-j a galės surengti jiems 
reikalaujamą skyrių.
“Aušros” apšvietos komit.

St. Charles, UI. prelekcija.
Gegužio 22 dieną Dr. A. 

L. Graičunas St. Charles, 
UI., West-Side School Buil
ding, West 5 str., 3:30 va
landą po pietų turės pre- 
lekciją iš hygienos, ty. apie 
sveikatą. Tad vietiniai lie
tuviai turėtų atkreipti di
džiai į tą atidą ir visiems 
ateiti pasiklausyti Dr. A. 
L. Graičuno gražių ir nau
dingų apie sveikatą išve
džiojimų. Kiekvienas ga
lės pasinaudoti ir įvykdinti 
į savo gyvenimą, kas suma- 
žįs vargą ir duos daugiau 
laimės. Įžanga visiems dy
kai.

^Sipkortes ir Pinigų Siuntimas*
Dabartines šipkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti Europon 

yra sekančios:

| krajų. Čia paduodame kainą kelio per vandenj: Iš krajaus.
$35.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per New Yorkąeina 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 Libava per New Yorką, eina 10 d. 45.00 
35.00 Canadian Northern Antv. arba Rotterdam per Halifax, eina 9 d. 41.00 
40.00 Cunard Line iš Hamburgo per New York eina 7 dienas 43.00
35.00 White Star Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 41.00 
35.00 American Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 41.00 
33.00 Anchor Line iš Antv. arba Rotterdam per New Yorką, etna 9 d. 41.00 
33.00 White Star Dominion iš Hamburg per Portland, eina 8 dienas 41.00

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

Kainos Europos Geležinkelių:

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.

Tarp ir 'Į'ilžės Eydkunų.
Bremen $5.20 $5.25
Hamburg $4.85 $5.00
Antverpen $6.95 $7.10
Rotterdam $6.90 $7.05

RUBLIU KAINOS

dieną, 
Ratelis 
Jurgio 
keturių 
“Gražus Razbaininkas”.

Apie patį veikalėlį, kurį 
sutaisė J. J. Zolp, galima 
pasakyti, kad yra pusėtinas. 
Turi savo ideą, savo mintį; 
tik, kad gerai jį suprasti, 
reikia persinešti į laikus ko
kią keletą dešimčių? metų 
atgal, kuomet, kaip historija 
parodu, panašus atsitikimai 
būdavo, ir net lygiai kokius 
to luomo žmonės turėjo var
gus. Antrą, ne tik tame 
veikalėlyje perstatomųjų 
tautų prietikiai pasirodo, 
bet per juos ir musų lietu
vių, senesniuose laikuose 
vargai matosi. Tik gerai 
įsigilinkime į to veikalėlio 
turinį, .o tikrai pamatysime 
ten ’lietuvių prispaudimo 
laikuose- gyvenimą. Mano 
nuomone, Čia taip-gi spin
di „ir ^ lietuvių prispaįjsta Įtinnsėdžįųi^įu

T. M. D. kuopų atstovų? sug 
sirinkinias."- ~ | 

Gegužio 10 d. s. m. atsi* 
buvo T. M. D. cikagmių 
kuopų atstovų susirinkimai 
“Aušros” svetainėje an« 
Ęridgeporto. Susirinkimai 
atidaryta 8 vai. vakare. Jag 
me ėmė dalyvumą>iš penkių> 
vietinių kuopų ~ atstovai

Nudavėjas kalėjime.
i Vincentas Fink iš Brook
lyn, N. Y. buvo nuteistas 
ant 4 mėnesių kalėjimo 
sunkaus darbo .f už padirbi
mą pirklystės žymės sveti
mos firmos.! Slidžia nutei
sė žmogų ne »tuo mieriu, 
kad turįs sėdėti paskirtą 
laiką, bet parodyti gerą pa
mokinamą ateityj del kitų, 
kad to nedarytų. Taigi, 
mes atkreipiama atydą savo 
skaitytojų keletą kartų apie 
musų vaistus lėšavimą del 
publikos. Visiems yra ži
nomas mu^iTfinerio Ame
rican Elixir of Bitter Wine, 
dėlto, kad musų vaistai vi
siems žinoma, "i Privalėtų 
naudotis i visi sergantieji, 
kurie kenčia vidurių skau
dė jimą,v galvos skaudėjimą 
ir nuo kitų ligų.; Galima 
gauti visose aptiekose ir pas 
J. Triner, 1333-1339 S. Ash
land Av.^Chipago/’Dl. '

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

i j Reikalaujanti šipkorčių j kitus miestus, rašykite mums į kur norite išva- 
.; ' žiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu su vaikais, paduokite mums visų vaikų metus, 
* o mes atgal pačta prisiusime jums visų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau 
J liniją kokią norėsite, prisiųsti mums pinigus per Money Orderį o mes jūsų 

šipkortes kogreičiausiai išsiųsime. _

. - Rublių S c Rublių $ c Rublių $ c Rublių $ c
1 .52^ 29 15.23 57 29.93 85 44.63

r . . 2 1.05 30 15.75 58 30.45 86 45.15
; į . . . 3 1.58 31 16.28 59 30.98 87 45.68

4 2.10 32 16.80 60 31.50 88 46.20
5 2.63 33 17.33 61 32.03 89 46.73
6 3.15 34 17.85 62 82.55 90 47.25
7 3.68 35 18.88 63 33.08 91 47.78
8 4.20 36 18.90 64 33.60 92 48.30
9 4.73 37 19.43 65 34.13 93 48.85

10 5.25 38 19.95 66 34.65 94 49.38
! - 11 5.78 39 20.48 67 85.18 95 49.83

12 6.80 40 21.00 68 35.70 96 50.40
13 6.83 41 21.53 69 36.23 97 50.93

I! A sr . 1 - • - 14 7.35 42 22.05 70 36.75 98 51.45
15 7.88 43 22.58 71 37.28 99 51.98

J . - ? * . - - . 16 8.40 44 23.10 72 37.80 100 52.25
17 8.93 45 23.63 73 38.33 150 78.38

č , -.-i n j * • 18 9.45 46 24.15 74 38.85 200 104.50
; f . ' . • " 19 9.98 47 24.68 75 39.38 300 156.75
i.- 'Z <. ~ •
Į. . 20 10.50 48 25.20 76 39.90 400 209.00

j.- 21 11.03 49 25.73 77 40.43 500 260.00
22 11.55 50 26.25 78 40.95 600 312.00

c • 23 12.08 51 26.78 79 41.48 700 364.00
.t a-’'- ■■ 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 i -28.88 83 43.58 2000 1039.00

• ’-4 « ' 28 14.70 ’ 56 .-29.40 84 44.10 3000 1558.50

Prie kie Icvieno siuntinio rei c pridėti 25 centus ant pačto kaštu.

Adresuokite inums visada šitaip:

J. M. Tananevičia
1 3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill.
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