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“Kataliko” redakcija ir išleistuve sveikina visus Gerbiamuosius Seimo Delegatus, velydama kuopasekmingiausiai suvažiavus pa* 
sidarbuoti Susivienijimo ir visų brolių lietuvių katalikų labui. Tarp Gerbiamųjų. Delegatų tegu nebūna asmeniškumų, tegu visus vie
non krūvon suriša meiles ir broliškumo ryšys ir tegu visi tariasi taip, kaip kuriam liepia sąžine, nes seime apkalbama ne vienatos, bet 
visuomenes gerove.

BUKITE PASVEIKINTI GERBIAMIEJI DELEGATAI!
Galimas karas Suvienytų

Valstijų su Meksiku
Suvienytose Valstijose 

rekrutų rinkimui biurai ga
vę iš Washingtono prisa- 

fckvmą imti rekrutus viso- 
.ginklams, ne- 

sveikumo, ugi' - ir 
swiimo, kas pirmiau sau
giai buvo pildoma priimant 
juos tarnyston. Prisaky
me pažymėta dar visus to
kius rekrutų biurus kuopla- 
čiausiai apskelbti.

Sausyj šiais metais sus
tota imti rekrutus į raite
lius, vasario gi fortų arti
lerijai, o kovo men. paro
jo įsakymas imti į lauko 
artileriją. Dabar paskiau
siai sužinota, kad vėl imta 
rekrutus priimdinėti viso
kiems ginklams.

Didžiausioji sunkenybė 
kokią sutinka tie rinkimo 
biurai, tai toji, kad kandi
datai nemoka angliškos kal- 
kos nei žodžiu nei raštu, 
kas čionaitiniam kareiviui 
yra reikalingiausia. Dė
lei kalbos nežinojimo daug 
jaunų kandidatų nepriima
ma. Girdint tokius prisa
kymus reikia daleisti, kad 
Washingtone ruošiama ka
ro akcija, o jei taip yra, tai 
reiškia suprasti, kad toji 
akcija yra atkreipta vien- 
tik priešai Meksiką. Ar 
norima Meksiką paimti glo- 
bon, ar gal norima, sudru- 
tinti kariuomene sienos — 
negalima tikrai pasakyti ir 
įspėti.

Yra faktas, kad nuo ke
lių mėnesių nekuri ameri
koniškos laikraštijos dalis 
gundo valdžią užimti Mek
siką. Pa v. Hearsto dien
raščiai kasdiena aprašinėja 
buk tai apie kokias 'ten 
amerikonams skriaudas 
Meksiko, apie japonų ten 
platų veikimą ir apie kito
kius daiktus, kurie rasi ir 
negyvuoja, bet iš karių iš
eina, kad Suvienytu Valsti- 
jų prezidentas privaląs tuo- 
jaus užpulti, ant Meksiko. 
Nors prezidentas šiais lai- 

užimtas politika, te- 
jis visgi kurstomas,

neduodama jam ramybės.
ciau

Iš kitos pusės rimtesnieji 
meksikonai persergsti Su
vienytas Valstijos, idant 
jos vyriausybė ten kokiems 
kuždesiams perdaug netikė
tų ir nelįstų, kur jai visai 
nereikia ir nepridera, nes 
iš to užgimtų ne maži nesu
tikimai ir nepalaimos. In- 
galėti Meksiko armiją, rasi, 
butų ir galima, bet pasisa
vinti plačią Meksiko šalį su 
jos gyventojais fanatikais— 
tai kitas klausimas, kuris 
išrišti regis nesiduotų. Se
nasis Diaz, kuriame niekas 
negali nepripažinti narsu
mo, iš ištrėmimo nesenai 
yra atsiliepęs, kad gangreit 
tik nors vienas svetimos že
mės kareivis inkeltų koją 
Meksikai!, tenai visos revo- 
liucijinės partijos susijung
tų vienon krūvon ir išvien 
atsikreiptų prieš užpuoli
kus. Reikia žinoti dar ir 
tas, kad meksikonai labai 
neapkenčia amerikonų. 
Diaz meksikonų kareivių 
skaitlių apskaito ant 200- 
000. Su tokia armija nėra 
juokų, juo labiau, kad Mek
sikas kalnuota šalis, o mek
sikonai su tais savo kal
nais labai apsipratę.

Reikia atsiminti štai 
kas: Pirm kokių 50 metų 
taippat siautė Meksike 
smarki revoliucija, o taip
pat ir svetimžemių reikalai 
buvo atsiradę pavojuje. 
Tuomet su savo ginklais 
ten įsimaišė Francija, pa- 
siųzdama 10.000 kariuome
nes. Ir kas atsitiko? Re
voliucija tuojau sustojo 
siautus ir meksikonai grei
tai prarijo visus tuos 
Francijos kareivius. Na
poleonas III pagalbon pir- 
mutiniems dar 50.000 ke- 
reivių pasiuntė, bet netru
kus po didelių nuostolių 
buvo priverstas likusius 
kareivius atšaukti 
sikonų nemalonei palikti 
kunig. Maksimilijaną, kurį 
patsai ten inpiršė. Maksi- 
niilijanas tuojaus buvo Bu
dėtas,

... I

ir mek-

Nėra abejones, kad Mek
siko pramonėje amerikonai 
yra sukišę mažiausiai pusę 
milijardo dolerių ir tuos vi
sus reikalus veda keliolika 
tūkstančių pirklių, valdi
ninkų, inžinierių, ty. Suv. 
Valstijų piliečių. Kapita
listams taigi norisi iš tų pi
nigų turėti pelnas. Bet iš 
kitos pusės negali but abe
jonės, kad meksikonai tų 
amerikonų ir jų pinigų nė
ra sau prašę. Tatai jie sa
vo šalyj yra šeimininkais ir 
jiems nekas negali uždraus
ti tarp savęs skersties, by 
tik jie neskriaudžia svetim- 
žemių. Bet jei kartais ir 
pasitaiko nudėti kokį vieną 
svetimžemių, kuris įsimai
šo tarpan, tai tame dalyke 
gyvuoja įstatymai, prama- 
tomas atlyginimas, ant ga
lo gelbsti ir nuolankus atsi
prašymas. ", ■ ? .j

Bet Suvienytoms Vals
tijoms del kapitalistų pelno 
maišyties į svetimos šalies 
reikalus — tai butų didis 
neišmintingumas ir net pa- 
vojus, juo labiau toksai įsi
maišymas butų labai netei
singas. Tegul kapitalistai 
nelenda, kur jiems nereikia.

MEKSIKOS REVOLIU
CIONIERIŲ PRALAIMĖ

JIMAS.
Meksiko revoliucionierių 

vadas generolas Orozco, su 
savo likusiąją ir išblaškyta 
armija nuo miesto Conejos 
apylinkių pasitraukęs į 
šiaurius, arčiau Suvienytų 
Valstijų sienos. Valdiška
sis generolas su savo skait
linga armija Orozco karei
vius kuone visiškai sumu
šęs ir privertęs Orozco su 
saviškiais nešties kuoto- 
toliausiai. Kruvinas susi
rėmimas tesėsi 20 valandų. 
Kova prasidėjus brėkštant, 
o vakare arti 800 revoliucio
nierių gulėjo ant plačio
sios smilčių lygumos. Su
žeistų tiek pat butą. Val
diškoji kariuomenė labai 
mažai nukentėjus, nes ture-
jus geresnius ginklus. Re- mirusiam; Eriderikui apėmė 
voliucionieriai karo lauke : 
palikę daug kanuolių, gin
klų ir amunicijos; nesuspė
jo pasiimti. Kopenhi

Gen. Orozco su saviškiais 
pasprudus į šiaurius, palik-
tas pozicijas užėmus val
diškoji armija, tečiau atsil
sėjus kiek tai ir išnaujo 
ėmus vyties išblaškytus 
revoliucionierius.

Dabar laukiama naujos, 
bet rasi jau ir. paskutinės 
kovos, kadangi gen. Orozco 
su revoliucionieriais nc.to- 
lies Jiminez susilaikęs ir 
nusprendęs • ūš vietos nepa
sitraukti. , Tuo‘tarpu val
diškoji .armija link jo arti
nasi ii’ laukiamas galutinis 
susirėmimas. 1

Emilio V. Gomez, del ku
rio apskelbta Meksike da-t mirusioj o 
bartinė kontrrevoliricija ir 
kuris nesenai Juareze buvo 
apsiskelbęs provizoriniu 
prezidentu^ iš Juarez ko- 
kiuo tai budri pasprudęs ir 
■laimingai ^Sugrįžęs į savo 
namus į y Ša> Ari- 
tonio, Texas. -Kaip žino
ma, gener. Oroz^o jo pre
zidentystei , buvo priešin
gas. :

Gen. Orozco po tokiai ne
palaimai tečiau nenusime
na, bet tvirtina,-tad “da
bar jau. ištikrujų prasidė
jus revoliucija ir pasitikiu, 
kad Madero bus prašalin
tas iš prezidentystės”. 
Orozco neskelbia, kiek jis 
prakišęs žmohii-g bet pri
pažįstąs neturįs ■ jokių ži
nių : apie sąyo pavaldinius 
generolus Campa,' ir Artu- 
gumęndo su 2.500 revolįuci- 
jonierių-. - Regis juos kur 
apsiaučius valdiškoji armi
ja ir tuo budu perkirtus- ke
lią. i ■

DANIJOS. KARALIUS
- B&RE.M

Pereitą savaitę Vokieti
jos mieste Hamburge pasi
mirė Danijos karalius, Fri
derikas Vili. Danijos sos
tą jis buvd? apėmęs pirm 
šešerių metri po š&vo seny
vam tėvui (^ristianui* Mi
ręs Friderikas. turėjęs 64 
metus. i?.?

Dabar Danijos špatą po

mirusiojo sūnūs Ghi'istia- 
nas, pasivadinęs Ch^Įianu 

iUS 
ioa 

įgraliaps 
; susįrin 

a

gyventojų minios ir links
mai sveikinančios naują ka-

Visoj šalyj tuo tarpu ap
skelbta didis gedimas. Mi
ręs karalius buvęs labai po- 
pulėriškas, visų gyventojų 
įpylimas. Jis visur be sar
gybos keliaudavęs ir vaikš
tinėjęs, tik keliaudamas į 
užsienį pasiimdavęs su sa
vimi kelis sargus ir dvare
lius. Danijos dinastija yra 
susigiminiavus kuone su 
visais Europos valdovais. 
Dabartinio Anglijos kara
liaus mot ina-našlė ir Rusi
jos caro motina-našlė, tai 

tikros seseris. 
Taippat mirusio Frideriko 
vienas sūnūs nūdien yra 
Norvegijos karaliumi, pasi
vadinęs Haakonu VII.

Karalius Friderikas 
Hamburge ,mirę staiga, vi
sų apleistas, gatvėje. Jis 
su savo žmona ir su keliais 
dvareliais buvo sugrįžęs iš 
Nizza (Francija) ir Ham
burge viename viešbuty j 
po svetima pavarde buvo 
apsistojęs. Vakare, po va
karienei, pats vienas išėjęs 
miestan pasivaikščioti ir 
netoli viešbučio ant šaligat
vio sukniubęs ir pasibaigęs. 
Kadangi buvo apsirėdęs ci
viliškai, tad praeiviai pa
šaukė ambulansą ir jo la
voną nugabeno į jųreivijos 
Jigonbutį. Pas lavoną ne
surasta jokių ženklų, ku
rie butų liudiję, kad miręs 
buvęs karaliumi. Jo lavo
nas paguldyta lavonyčion 
šalep kitų lavonų. Ir tik 
praėjus kelioms valandoms 
ir jam nesugrįžus iš pasi
vaikščiojimo imta ieškoti ir 
klausinėti ir pagaliau atras
ta jis lavonyčioj. Iš ten, 
žinoma, jau su pagarba jo 
lavonas nugabenta viešbu- 
tin, o paskui specialiu trau
kiniu Danijon.

Toki karaliaus keista 
mirtis ant visų valdovų pa
darė ne menką įspūdį.

NAUJAS. VĖJAVAIKIS 
CHINUOSE.

Iš Tien-tsin andai Peki- 
nan pranešta, kad tenai ap
silankęs kunigaikštis Tu- 

kuris buvęs

Chinuose sukilus bokserams 
ir nekurį laiką buvęs Chi- 
nų sosto pretendentu.

Kunig. Tuan nesenai ap- 
sigarsinęs provincijų Shen 
Si ir Kansu ciesoriumi, o 
dabar manąs savo sūnų ap
šaukti visų Chinų ciesoriu
mi, nes, girdi, jis turįs teisę 
tai padaryti. Tą jo suma
nymą gelbstįs kunig; Kunk, 
mandžurų viršininkas, ku
ris pagarsėjęs smarkiu sa
vo pasipriešinimu prieš da
bartinio ciesoraus abdika
ciją.. Kunk naujam sosto 
pretendentui pažadėjęs su
rinkti 50.000 armijos, žino
ma, mandžurų, ir pradėti 
kovą su dabartine respubli
kos vyriausybe. Be to 
Kunk prižadėjęs keliauti 
Mukdenan ir apskelbti 
M an dž ur i j os n epri gul my b ę.

Kaip žinoma, Chinuoše 
vandenį daugiausia dabar 
drumsčia’ Rusija su Japo
nija. Pirmai norisi paimti 
Mongoliją, o antrai — Man- 
džuriją.

ANGLIJOS PAKRAŠ
ČIAI SAUGOJAMI.

Sulyg naujo nesenai 
įvesto Anglijos pakraščių 
apsaugojimo sistemo, An
glijos karo laivyno kontr- 
torpedvaltįs šį mėnesį pra
dėjusios nuolatinę patroli- 
nę tarnystą Anglijos pa
kraščiais. Daugiausiai sau
gojami šiaurinis ir pietinis 
pakraščiai, kuriems dau
giausiai garsinamo nuo galin
go Vokietijos laivyno. Kaip 
žinoma, Vokietija pastarai
siais metais ėmė labai spar
čiai ginkluoties ant van
dens, ėmė dirbdinti mil
žiniškus karo laivus. Dė
lei to Angliją apsiautė bai
mės maniją, kad Vokieti
ja ant jos kuomet nors 
neužpultų. Taigi dabar tam 
tikslui sumanyta ir Angli
jos pakraščius saugoti. An
glai taip bijosi Vokietijos, 
kad jie atvirai net tą savo 
baimę išreiškia. Štai ne
senai Vokietijos parlamen
tas užgyrė padidinti savo 
armiją ir jūreivių skaitlių. 
Anglija tai išgirdus, taip
pat nusprendė didinti karo 
sąmatą. Ir indomu, An

glijos karo laivynas. yra 
kurkas didesnis ir prisibi-* 
joma Vokietijos. O Vokie-* 
tija iš to dabar tik ir pu-* 
čiasi.

ITALAI UŽIMA TURKŲ] 
SALAS.

Rymo dienraščiuose toi 
mis dienomis apskelbta, 
kad Italija galutinai už
ėmus Turkijos salas graikų 
archipelage, būtent: Karpai 
thos, Kaso, Piscopi, Itistro, 
Stampalia ir Rhodus. Išvii 
so šešias salas.

Tuo budu italai turkams 
uždarė visokį susinešim^ 
su Viduržeminėmis juro
mis. Turkija nuo šio laiko 
į Tripolį negalės pasiųsti 
nei armijos, nei amunicijos, 
nei ginklų, nei net pirkly-, 
bos turėti ant Viduržeminių 
jurų. Indomu labai, kad 
priešai tą italų sauvališku* 
mą ligšiol protestų nesuke« 
lia Europos viešpatystes.

Iš karo lauko, Tripolyj, 
apturima tik toki žinia: Iš 
Sudano p Tripolį keliau
janti 1.500 kariuomenės, 
vienų nigerių, kurie einanti 
pagalbon turkams ir ara
bams. Tų nigerių komeni 
dantų esąs Sidi Ali eš Še-i 
rif. Nigeriai esanti maho- 
metanai, tatai ir traukianti 
priešai “giaurus”. Vari 
giai jie ką ten laimėsią, i

Apie Italijos armijos jui 
dėjimus nieko negirdima. į

■■ — ’.i — . . ... i

RUSIJOS DŪMOS ATS-' 
TOVAI. |

Trečioje Rusijos durnoje,' 
toj caro įstaigoje, viso, la
bo “dirba.” 440 astovų, pa
rinktų iš visų Rusijos ir Si- 
berijos kraštų. :

Sulyg tikėjimo, stačiati-* 
khi esą 382, katalikų 25, 
protestantų 19, mahometa- 
iiŲ 10, armėnų — grigorija- 
nų 2, žydų 2.

Sulyg tautų: rusų 377, 
lenkų 18, vokiečiu 12, lietu
vių 5, armėnų 4, totorių 4: 
gruzinų 2, moldavų 2, lat
vių 2, žydų, 2, graikų 2, 
estų 2 ir kitų tautų 4.

Sulyg mokslo, augštes- 
nio 114, namų ir žemo mok
slo 115.

1
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rtijos, sakydajga^^-^Kur

| Žinios iš Lietuvos, g

JONIŠKIO BYLA.
(Lietuvių su lenkais).

Kun. Balčiūno parodymas.
1910 m. Joniškyje balan

džio 4 d. turėjau sakyti lie
tuviškai pamokslų. Vos tik 
pradėjau sakyti, tuojau baž
nyčioje lenkai ėmė giedoti 
lenkiškai, kad nebesakyčiau. 
Prašiau nustoti, bet neklau
sė. Paprašiau visų lietuvių 
prisiartinti prie sakyklos ir 
vėl ėmiau sakyti. Tuomet 
lenkai ėmė mane lojoti, sa
kydami: “Vilkis, ko tu čia 
sakai? Mes tuoj tave nu
trauksime nuo sakyklos!” 
Aš tęsiau pamokslų... Len
kai ūžė, rėkė ir, pagaliaus... 
nutilo. Aš, parėjęs į kle
bonijų, klausiu klebono, ko
dėl man lenkai trukdė sa
kyti pamokslų. Klebonas 
man paaiškino, kad čia vi
suomet taip darų, kad Jo
niškyje esu daug trukšma- 
darių. Tuomet man klebo
nas pasakė didžiausių tvar
kos ardytojų pavardes.

Po atsakymų advokatas 
Tarchovskojus ėmė kabinė- 
ties prie kun. Balčiūno su 
gana keistais klausimais, 
kurie kad kiek kunigo ne
išvedė iš kantrybės.

•— Kur tuomet tamsta bu
vai klebonu? — klausė ad
vokatas.

— Inturkėje.
— Delko tamsta Jonišky

je tų dienų sakei pamokslų?
— Kad manęs klebonas 

prašė.
— Delko klebonas prašė? 

ui klausia advokatas.
— Yra paprotys svetimų 

kunigų prašyti pamokslų 
Sakyti,—- atsako kunigas.

— Ar Joniškio klebonas 
prašė Tamstos atvažiuoti?

< —- Prašė.
— Ar daugiau buvo kvies

tų?
— Buvo.
— Delko gi tamstos 

kyti pamokslo prašė ? 
vėl klausia advokatas.

Kun. Balčiūnas atsako 
stebėdamasis tais advokato 
klausimais.

Po to advokatas klausia:
— Ar baigei Tamsta sa

kyti pamokslų?
— Baigiau.
— Kaip tamsta baigei... 

>— vėl klausia Advokatas.
Teisėjas nekantriai įsiki- * so:
— Ar negirdėjai, kad bai

gė.
— Ar p. Zajančkauskis 

neagitavo po Joniškio para
pijų? — klausia kitas advo
katas.

— Matyti nemačiau, bet 
visi kalbėjo, kad jis agita
vęs.

Tuo pasibaigė kun. Bal
čiūno parodymai.

sa-

sinskas, o klebonas sakėsi 
priskaitęs ligi 120. Besa
kant pamokslų, atėjo vienas 
žmogus, paskui kitas, kurie 
atkalbinėję ii’ kitus išeiti. 
Aš nulipau nuo sakyklos. 
Matant, kad čia varoma 
agitacija, aš visai atsisa
kiau toliau daryti tai, kas 
man buvo įsakyta. Po to 
man teko iš Zajančkauskio 
girdėti, kad “augštesnysis 
parlamentas paėmęs vir
šų”, ty. lenkai lietuvius 
pergalėję.

Man išėjus iš Bažnyčios, 
kun. Jasinskas pasakė len
kiškai pamokslų ir vienas 
skaitė parapijoms tautybe. 
Jis perskyrė į dvi dali, lie
tuvių pusėje teliko 15 žmo
nių.

Zajančkauskis tuomet sa
kėsi nupirksiųs už 25 rub. 
lenkiškų knygelių, išdaly
siąs jas žmonėms, ir jie jo 
klausysiu.

Ateina tuomet 4 žmonės, 
delegatai nuo visos parapi
jos, ir klausia, kas busiu su 
surašu. Kun. Jasinskas 
taippat nieko neatsakė, o 
Zajančkausk. pasakė: “Pa
laukite dvi valandi ir suži
nosite”. Dar pasakė: “Ne
baisu lietuvių kalbos, jos ir 
šv. tėvas negiria, lietuvių 
deputaciją net išbarė; mes 
tol neįsileisime lietuvių 
bos, kol Aušros Vartų 
Panelė nebus lietuviams 
lanki!”

Advokatas:
— Ar Zajančkauskis 

kė, kad jis pats pirmas pra
šytų lietuvių kalbos, jei to 
norėtų parapijonįs?

Kun. Kukta:
— Galėjo būti.
Po to advokatas ima kny

gutę “Kim jestes” ir klau
sia kun. Kuktos, ar jis jos 
nežinųs. Kun. Kukta sa
ko, kad girdėjęs, bet pats 
neskaitęs. Bet ta knygutė 
pasirodė tik 1911 metais, ir 
tuomet jos niekas negalėjo 
platinti agitacijai po Joniš
kio parapijų.

kal- 
šv.
pa

sa-

aš!”
Baigiant savo parody

mus, advokatas klausė kun. 
Šlamo:

— Ar nebuvo tamstos ko
kių susikirtimų su' Zponu 
Za j ančkauškili T■

— Šiaip nebuvo. Tik pir
mų kartų manė’patikęs sa
kė: “Jei busi mums pa
lankus, ant.rankų tave ne
šiosime, betjaigu busi lie
tuvis, tai imk."šav.o daiktus 
ir kraustykis išCčistl”

Prokuroras^. '
— Ar p.'l'Kųzelė agitavo

nauskiu? į
— Šiek-tiėk2^ird5jaubu- 

-.atsakėylijcįlĮpinkas.
Toliau kuli? ~Šlamas pa

pasakojo, katpyį®ra?;inoBo- 
polįo ]3ai-daVijWjS.s'.sakesi,

vo, i

nės pardavęs, KEtip paskui 
paaiškėjo, tų" dęgtįnę^ pirko 
lenkai ir girde agitatorius, 
kad geriau citų prieš~lietu- 
vius. ,•/ '""T

Pabaigus^ yy prokuroras 
klausia: —....... •

— Kokiostarrtos-žmonės 
Joniškio parapijoje^ -y

— Lietuviai^'bet įkalba 
ne visi lietuviškai, -yra daug 
sulenkėjusių.

ątsitil 
per t 
kyda
Bet te 
pared 
jisnpi

Karo nskienės paro-

dabar daug 
kuriuos rklė 

^. neberodė, sa- 
“nežinau”, 

ėmė skaityti jo 
Ritiną kartų, ir 

Jtpsa, bet daug kų

Kun. Kuktos parodymai.
1910 m. vasario mėn. pa

baigoje gavau iš vyskupijos 
valdytojo raštų važiuoti su 
kun. Jasinsku į Joniškį su
skaityti, kiek yra lietuvių, 
kiek lenkų. Nuvykom į Jo
niškį kovo 7 d. Prieš sumų 
turėjau sakyti lietuviškai 
pamokslų aš, po sumai kun. 
Jasinskas lenkiškai. Įlipau 
į sakyklų, perskaičiau evan
gelijų ir buvau bepradedųs 
sakyti pamokslų, kaip iš
girdau balsų: “Wychodzcie, 
wychodzcie!” (išeikite, iš
eikite). Žmonės išėjo iš 
bažnyčios, ir uždarė duris. 
Liko bažnyčioje ligi 80 
įmonių, kaip sakė kun. Ja-

Kun. Šlamas.
Pirmų šventę, kai atva

žiavau, giedojo Eetuviškai. 
Sveikindamas savo naujus 
parapijoms, pasakiau vienų 
pamokslų lietuviškai, kitų 
lenkiškai. Po pamaldų, ei
nant iš bažnyčios, patikau 
keletą žmonių, kurie prašė 
panaikinti lietuvių kalbų. 
Gegužės 20 d. atvyko vys
kupas Ropas. Buvo tuo
met Zajančkauskis ir Iva- 
nauskis. Zajančkauskis nu
ėjo į žmones. ■ ...Vyskupas 
Ropas prabilo į žmones pir
ma lenkiškai, paskui pagar
bino lietuviškai. Zajanč
kauskis pirmas surėkė: 
“Nesuprantame ir nenori
me!” ir mojo ranka. Pa
matę tų ženklą, ir kiti at
kartojo pono Zajančkaus
kio žodžius. Tuomet vys
kupas rūsčiai tarė: “Tai 
jus taip priimat savo vys
kupą!” Vyskupas Ropas 
liepė vienų šventę lietuviš
kai melsties, kitų lenkiškai.

Norėdamos vyskupų ge
riau patikti, mergaitės lie
tuvės buvo apsitaisiusios 
tautiniais rubais. Jas nie
kino, jų rubus draskė.

Per Velykas, per lietuvių 
dienų, Šimėnas ir Palyta, 
einant aplink bažnyčių, gie
dojo lenkiškai ir trukdė 
giedoti lietuviams.

Atvykus komisijai, p. Za
jančkauskis išėjo iš klebo-

Kun. Petrulis.
Nuo 1901 iki 1904 m. bu

vau Joniškio klebonu. 
Prieš mane buvo bažnyčio
je tokia tvarka: vienų šven
tadienį visos pamaldos lie
tuviškai, kitų lenkiškai. Tos 
tvarkos ir aš laikiausi. Tau
tybe Joniškio parapijonįs 
visi lietuviai, dalis kalba 
lenkiškai, bet dauguma prie 
manęs vartojo namie lietu- 
vių kalbų. Prie manęs jo- 
kių riaušių nebuvo, buv*O 
ramu, niekas nenorė
jo jokių atmainų,. ' vi
sai patenkinta- ta tvarka, 
kuri buvo Joniškio bažny
čioje. Tik ponas Zajanč- 
kauskis prašė kelius kartus 
padidinti lenkų kalbos tei
sių, bet aš nesutikau, ir se
noji tvarka pasiliko. Man 
jau išvažiavus, pasidarė ne
tvarka Joniškio bažnyčioje 
— kilo skandalai...........

1909 m. del paduoto Za- 
jaučkauskio skundo buvau 
nuvykęs į Joniškį su kun. 
Songinu tardymo daryti.

Klausinėjant -liudininkų, 
buvo daug prieš ir už Za- 
jančkauskį. Liudininkai iš
rodė daug Zajančkauskio 
agitacijos faktų. Kai ku
riuos liudininkus papirki
nėjo, vaisė, gųzdino.... Kai-
kurie liudininkai sakė, kad 
Zajančkauskis liepęs būti 
man priešingiems.

Apie Kazelę nieko neži
nau. .... ;

Tų dienų lenkų agitatorių 
buvo visur . pilna: ir . prie 
bažnyčios, ir miestelyje.

Juknevičius (sargybinis).
1910 m. vasario 14 d., iš

ėjus kun. Golovniai su pro
cesija aplink bažnyčių, len
kai uždarė duris, ėmė rė- 
koti ir neleido kitų eiti ap
link bažnyčių. Sugrįžus 
kunigui, jie rėkė: “Apėjo 
aplink bažnyčių su lakudro- 
mis!” Del didelės netvar
kos bažnyčioje kunigas pa
rėjo namo ir nebelaikė mi
šių.

Ivanavičius daug kalbėjo 
su žmonėmis, kurstė prieš 
kunigus lietuvius, niekino 
lietuvių kalbų ir liepė taip 
daryti, kad čia nebūtų 
4‘Lietuvos”.

Šimėnas gyrėsi primušęs 
Kar. Balinskienę ir žadėjo 
dar muštu

dymai.
Balinsfcienė prašo, kac 

jai teismas leistų įkalbėti 
lietuviškai. Teismas nori, 
kad rusiškai, sako: “kaip 
moki, taip kalbėk”. Ji 
pradeda kdlbėti, bet iš ru- 

' siškos kalbos nuvažiuoja : 
lenkiškų. Kalbėjo lenkiš
kai paprastų lietuvišku žar
gonu, ktįriijo, tiesų pasa
kius, balsu pasigerėjo “Ga- 
zetos God z.” koresponden
tas, o “Kur. Lit.” (No. 78) 
koresp. pamelavo, kad ji 
visai nemokėjusi lietuviš
kai. ;Jbs parodymus, taip
pat ir kitų lietuvių liudi- 

> ninku vertė advokatas p.
A. Janujaitis. ,r Balinskienė' 
kalbėjo:;

Prieš "vyskupo atvažiavi
mų Ivanauskas skaitė, davi
nėjo kaž-kokius poperius ir 

i kurstė lenkus prieš lietu
vius. Zajančkauskis tarėsi 
su lenkininkais, sakydamas^ 

; kad aš kų pasakysiu ir, pa
ėmęs nosinę, padarysiu “ša- 
matai, šamatai” (pamosiu); 
tai ir jus taip darysite. Jis 
liepęs lietuvaičių rubus 
draskyti ir mušti lietuvius.

Vyskupas pasveikino pa
rapijoms lenkiškai, bet kaip 
jis pasakė ir lietuviškai 
“tegul bus pagarbintas”, 
tai Zajančkauskis ir kiti 
ėmė rėkti:. ‘^Nesupranta
me, nesuprantame! ” • ..

Vyskupų išleidus, p. Za
jančkauskis > sakė saviem- 
siems::,. ‘‘Gerui, kadi nepri- 
sileidote lietuvių : kalbos, 
tik nereikėjo, taip balsiai. 
O; nebijokite: aš su vysku
pų, kaip su prastu, kunigu!*:’ 
4. Vyskupas liepė, kad,, vi
sos pamaldos butų perda
lytos lietuviams ir lenkams 
perpus. Vyskupo valių 
mums apskelbė kun. Šla
mąs. „ Ivanauskis žmones 
kurstė prieš lietuvius ir sa
kė: “Mes . to nenorim ir 
nebus!” ' Zajančkauskis 
siuntinėjo po parapijų savo 
darbininkus, kurie liepė ne
sileisti letuvių kalbos į baž- 
nyčių jokiu budu.

Tų dienų, kuomet turėjo 
būti padarytas parapijonių 
surašąs, lenkai laukė atva
žiuojant p. Zajančkauskio. 
Zajančkauskis atvažiavo 
ketvertu arklių. Patikda
mi “savo” ponų, lenkai už
giedojo jo garbei: “Gwiaz- 
da slicžna i wspaniala” 
Tuomet jis ■ tarė jiems: 
“Mano parapijonįs, < tiek 
laukėte, palaukite dar pus
valandį!” ir Zajančkauskis 
nuvažiavo prie kapų; ten 
nuėjo kai-kurie lenkai. 
Kiek pabuvus, jis vėl atva
žiavo ir liepė eiti į komisi- 
J*

Zajančkauskis, niekinda
mas lietuvius ir jų kalbų, 
sakė, kad lietuviai ir jų ku
nigai paviršių rusais ir pra
voslavais. n Karta jis tarė į 
kunigų1, ėjtfeį aplink bažny
čių: “Apėjo kunigas, kaip 
popas?” a

Kazelė /vaišino Šimėnų, 
Žičkų ’’ir kitus giesminin
kus, kad jie butų lietuvių 
priešininkais, sakydamas: 
“Aš daug dar turiu”.

Toliau liudininkė pasako
ja be jokių atmainų, kaip 
Šimėnas, Palytų ir kiti 
trukdę lenkiškais giedoji
mais sakyti lietuviškai pa
mokslus. Kartų kun. Go
lovnia pagrasė juos polici- <

ja. Šimėnas ir Palyta at
sakė: “Mes nebijome ir 
policijos, mums ir guber
natorius nusispiauti”.

Už giedojimų lietuviškai 
Šimėnas kartų primušė vie
nų mergaitę.

Ivanauskas sakė lietuvių 
giesmininkams: “Meskite 
giedoję lietuviškai, kad ne
klausysite, paskui reiks pil
vais šliaužyti!”

Atvažiavus komisijai, lie
tuviai turėjo slapstyties, 
kad neprimuštų. Kurie bu
vo bažnyčioje, tuos varė 
laukan. Komisijai tardant, 
Zajančkauskis visų laiką 
agitavo.

Atvažiavęs kun. Michal
kevičius panaikino visas 
musų pamaldas, paliko tik 
pamokslus ir tai apie 10 
vai., kuomet mes dar ne
galime iš tolimesnių sodžių 
atvykti į bažnyčių. Tada 
mes, nuėję, ėmėme skųsties, 
sakyties, kad mums skriau
da esanti. Kun. Michalke
vičius galų gale atsakė: 
“Lenkai to nori, ir man 
taip geriau”.

Šiuos liudininkės žodžius 
vertėjas užmiršo išversti.

Kun. Golovnios papildimas.
Prie vakarykščio savo pa

rodymo kun. Golovnia pri
deda dar tai, kų buvo pa
miršęs pasakyti apie viso
kius lenkų kliudymus, ku
rie buvo daromi lietuviams, 
juos skaitant.

Pavyzdžiui, — kalbėjo 
kun. Golovnia, ■— vienas 
lietuvis man skundėsi, kad 
lenkai neleidžiu jo į lietuvių 
pusę. Aš tai pasakiau kun. 
administratoriui. Adminis
tratorius liepė leisti tų 
žmogų į lietuvių pusę. Te- 
čiau lenkai neleido. Aš ir 
kitų kartų pasakiau tai vys
kupijos valdytojui, bet tas 
žmogus taippat nieko ne
pešė.

Kun. Golovnios parody
mu pasibaigė lietuvių pu
sės liudininkų parodymai. 
Apie pusę antros teismas 
daro pertraukų. Po per
traukos bus klausinėjami 
lenkų pusės liudininkai.

Balandžio 5 d.
Nuo pertraukos, pusę 

antros, prisirinko daug dau
giau. publikos, negu buvo 
iš ryto; kiti jau nebegavo 
vietos ir turėjo išeiti. Laik
raščių platus vakarykštės 
dienos aprašymai, matyti, 
užinteresavo žmones, ir jie 
patįs panorėjo pasižiūrėti 
indomios bylos.

Po pertraukos duoda pa
rodymus lenkų pusės liudi
ninkai — pirma kunigai, 
paskui valstiečiai.

Lietuvių ir lenkų kunigų 
'.parodymų karakteristika. 
’ " Lietuvių kunigų parody
mai labai skiriasi nuo lem 
kų kunigų parodymų. Lie
tuviai kunigai rodė tik tai, 
kas turėjo kokį-nors ryšį su 
byla, neliezdami lenkų ku
nigų vardo, nieko nešmeiž- 
dami. 
teismo 
lenkų 
visai

musų 
Bet 

elgėsi 
dau-

Tai matyti iš 
aprašymo, 
kunigai 

kitaip. Jie 
giau kalba apie lietuvių ku
nigus, apie jų pramanytus 
darbus, negu apie pačių by
lų. Savo kalbose jie kal
tinto kaltino, kad lietuvių 
kunigai neklausę dvasiško
sios vyresnybės įsakymų, 
maža tegerbę savo valdžių. 
Iš lietuvių kunigų atsaky
mų paaiškėjo, kad lenkų 
kunigų prikišimai neturėjo 
jokio pamato. Tai pama
tysime žemiau.
; Iš lenkų pusės pirmas 
duoda parodymus kun. Cer-

rius Richeson (vidi: Amerikos žinios).

niauskis, Zajančkauskio 
liudininkas.

Kun. černiauskio paro
dymai.

Kun. Cerniauskis, Vil
niaus dekanas, tas-pats, ku
ris, vejant kun. Tumų iš 
Vilniaus, yra didelius nuo
pelnus padaręs prieš len
kus, nupasakoja visų histo- 
rijų, kaip vyskupijos val
dytojas kun. Michalkevi
čius važiavęs su juo ir kun. 
Maliukevičju skaitytį Jo
niškio parapijonių ir dary
ti bažnyčioje tvarkos. Tuo
met kun. Michalkevičius 
liepęs visiems susirinku
siems persiskirti į dvi da
li: į vienų, pusę lietuviams, 
į kitų — lenkams. Lenkų 
buvę Egi 4000, o lietuvių 
49. Sakant kun. Michalke
vičiui Eetuviškai “tegul 
bus pagarbintas”, niekas iš 
lietuvių neatsakęs.. Kun. 
Michalkevičius savo paro
dyme pasakė, kad atsakė 
“turbut tik tie 49 žmonės”. 
Katras iš jų sako netiesų, 
nėra žinios, bet vienas sa
ko netiesų. Niekas lietuvių 
nevertęs eiti į lenkų pusę, 
jokios agitacijos nebuvę.

Advokatas Povolockis 
dausia kun. Černiauskio:

— Ar skaitant nebuvo 
girtų?

Kun. Cerniauskis atsakė:
— Abejoju, ar galima 3 

— 4 tūkstančius prigirdyti.

Kun. Jasinskas.
Kovo 7 d. su kun. Kukta 

nuvažiavome daryti surašo. 
Kun. Kuktai pradėjus sa
kyti pamokslų lietuviškai, 
visi lenkai išėjo, ir bažny
čia paliko tuščia. Kun. 
Kukta, matydamas, kad lie
žuvių labai maža, atsisakė 
nuo jam uždėtų kun. admi
nistratoriaus priedermių — 
nebenorėjo visai daryti tar
dymo. Kadangi parapijo
nįs žinojo apie komisijos at
važiavimų, aš negalėjau pa
daryti vienas “biaurų” tar
dymų.

— Kaip tai biaurų? — 
dausia teisėjas.

— Taip, biaurų tardymų 
(pozornoje sledstvije), — 
vėl atkartojo liudininkas.

Tuomet iš publikos pasi
girdo balsai, kad ne “po
zornoje” reikią sakyti, bet 
“vidimoje” (netikrų tardy
mų).

Ir apie tai, apie savo tik
rai biaurų tardymų (pozor
noje sledstvije), kun. Ja
sinskas pranešė raportu 
vyskupijos valdytojui.

Kaip žinome, kun. Kukta

atsisakė daryti tardymo 
del didelės lenkų agitacijos.

Norėdamas išrėdyti, kad 
Zajančkauskis neagitavęs ir 
nėra lietuviams priešingas, 
kun. Jasinskas priveda f ra
žų, kurių tuomet Zajanč
kauskis jo akyse pasakęs: 
“Jei lietuviij butų daugiau, 
tai aš pirmas prašyčiau lie
tuvių kalbos”.

Del Joniškio bažnyčios 
riaušių kun. Jasinskas kal
tina lietuvių kunigus. Jie, 
girdi, atgitavę prieš lenkus 
jie brukte brukę į bažny
čių lietuvių kalbų, kurios 
nenorėję parapijonįs. Jis 
klausinėj ęs vieno valstu||^M 
,i(Ilgevičijaus), 
užsirašęs lietuviai 
mokėjęs Eetuviškai. ■

Viešas kunigo lietuvio 
apšmeižimas^

Norėdamas suversti visų 
riaušių bėdų ant lietuvių, 
kun. Jasinskas pasakoja, 
kad kun. Racevieius Stru- 
naičiuose (mažne 10 myEų 
nuo Joniškio!) neklausęs 
išpažinties vienos moteriš
kės, kuri nemokėjusi lietu
viškai, ir numirusi be iš
pažinties; kad kun. Racevi- 
čius buvęs už tai nubaustas 
vienuolyno 3 mėnesiais.

— Tų bylų tardžiau aš 
pats, — sako kun. Jasins
kas.

KunJ Petrulio atitaisymas.
Po tų kun. Jasinsko žo

džių išeina kun. Petrulis ir 
sako: kun. Racevičius, nors 
buvo kaltinamas, kad ne
klausęs išpažinties vienos 
moteriškės, nors jį buvo nu
baudę, bet augštesnis teis- 
mas (buvo paduota metro
politui apelecįja) jį ištei-G 
sino, pripažino visai liekai-* 
tu. Apie tai jau žinoma 
viešai.

i ' •' • •

Kun. Songinas.
Del Joniškio parapijonių 

skundo gegilžės 18—20 d. 
buvome siųsti su kun. Pet
ruliu daryti tardymo.

Kun. Songinas sakosi te- 
radęs 10 lietuvių! Buvę 
taip: lenkams liepęs eiti į 
bažnyčių, o lietuviams pa
silikti ant šventoriaus; lie
tuviai likę ant šventoriaus.

Darant tardymų, buvo iš
rinkta iš abiejų pusių, lie
tuvių ir lenkų, po 15 žmo
nių. Liudininkai parodė, 
kad kunigai lietuviai negra
žiai atsiliepdavę apie lenkų 
tautybę. Vienas kunigas 
negražiai atsiliepęs apie p< 
Zajančkauskį.

(Pabaiga seka).
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Pasibaisėtinas šeimininkavi
mas ukes departamente.
Sesi milijonai nesveikų gyvulių 

paplauta ir mesa parduota.

Pripažįsta patsai ukes sekretorius.
Washington. Ūkės De

partamentas andai pripaži
no, kad per paskutinius 6 
metus paplauta apie 6 mi
lijonai nesveikų gyvulių, 
kuriuos departamento ins
pektoriai pripažino sveikais 
ir leido jų mėsą pardavinėti 
Suvienytų Valstijų žmo
nėms.

Tą pripažinimą padavė 
departamento sekretorius 
Wilson, idant tuomi nusi
kratyti nuo kongresmano 
Nelson iš Wisconsin • užmė- 
tinėjimų, kad tarpu mėsos 
trustų ir departamento val
dininkų, kurie mėsos svei
kumą daboja, esanti sąkal- 
ba,' dėlto ir visa Suvieny
tų Valstijų žmonija turi 
vartoti nesveiką mėsą.

Wilson tvirtina, kad Įsta
tai mėsos prižiūrėtojus ver
čia leisti tik visiškai svei
ką mėsą. Jaigu-gi atsiran
da nesveikas gyvulys, tuo
met jo mėsą prižiūrėtojai 
visokiais chemikiniais prie
taisais paverčia į netinka
mą vartojimui. Bet kas- 
link nesveikos mėsos kenks
mingumo dvejojama. Te
orijoje aiškiai tvitrinama, 
kad kiekviena mėsos liga 
negali leisti jos vartoti, bet 
mistikoje daroma suvis 
^^M^^Praktikoje vengia- 
^^^^^^Lidžiai nesveikos 
mesosT ko departamento

Kad tik daugiau aukso.
Gydytojai Richesoną pripažino esantį 

visiškai sveiku, kuomet pasikėsino 
savo mylimąją nužudyt

Trumpas žmogžudystes pažymėjimas.

Boston, gegužio 17 dieną. 
Vietinio pastoriaus C. T. V. 
Richesono dienos jau bai
giasi. Visiems yra žino
mas nunuodijimas devynio
likos metų mergelės Avis 
Linnell, už ką nuodytojas 
atsiims savo užmokestį.

\ Nužudymo historija.
Jauna, graži, nekalta de

vyniolikos metų mergelė, 
Avis Linnell, augo laimin
gai ir linksmai pas savo tė
vus Haynisyje. Perkirto 
jos aukso dieneles taip-gi 
gražus, 33 metų vyras, pas
torius C. T. V. Richeson. 
Mergelė prisirašė prie bap
tistų parapijos, kurioje va
dovavo minėtasai pastorius, 
ir metė’mokytojos užsiėmi
mą, idąnt galėtą prisirašyti 
prie vietinio choro.

Nepoilgam arčiau susi
pažino su Richesonu, įsimy
lėjo ir jau pasklido pada
rytų naujos porelės sutar
tuvių gandas, ir net buvo 
kviestas paskirtame laike 
pastorius E. G. Cotton, kad 
surištų jaunavedžius amži
nu ryšiu.

Pabaigos pradžia.
Lyg kad tyčia tuom lai

ku Richesonas susipažino^ 
su turtinga mergina Vio
let Edmands iš Brooklyn©, 
N. Y. O kad kaipo dva
siškas vadovas norėjo tin

valdininkai ir laikėsi. Jie 
laikėsi principo, kad leng
vesnės mėsos ligos nekenkia 
valgantiems, dėlto ir dėda
vo prie tokios mėsos žen
kleli “O. K.”.

Tokiuo budu valdininkai 
leido suvartoti šešis milijo
nus nesveiki} gyvulių ir ne
leido daugeliui milijonų do
lerių pražūti, kurie, kitaip 
elgiantis, butų turėję iš
kristi ne tiek iš kompanijų 
kišenių, kiek iš farmerių ir 
kitų mažesnių ėmėjų, nes 
tas visas ant jų butų užgu-

Kaip sako Wilson, jaigu 
butų atmesta į metus apie 
milijonas nesveikų gyvulių, 
tai didžiai mėsa butų pa
brangus, nors ir dabar jau 
gana brangi.

Kaip matyt, sekretorius 
Wilson lošia filantropo- 
naujoko rolę, kuris, kad ne
būtų didesnio brangumo, 
pritaria 6 milijonams ne
sveikų gyvulių leisti į par
davimą, suvis nežiūrint į tą, 
kad tokia filantropija daug 
žmonyse ligų sukelia.

Pagalios aišku, kad Nel
sono užmetimai departa
mento valdininkams yra 
teisingi, nes ištikrųjų jie 
leido žmonėms nesveikų gy
vulių mėsą' vartoti. , ! £ - 

kamą dalelę ir liglaikinių 
dalykų turėti, padarė ir su 
tąja mergina sutartuves.

Su kita susitarė, bet nuo 
pirmosios staiga neatsitrau
kė. Ėmė mąstyti, kaip čia 
galėjus išsisukti iš tų visų 
keblumų. Pagalios suma
nė savo pirmąją mylimąją 
išvaryti iš šio svieto ir taip 
jau visiškai atsikratyti. Su
manė ■— nužudyt.

Nuodai.
Kartą užsikvietė savo 

mylimąją į cukrainę ir ten 
padavė jai buteliuką nuo
dų, tikindamas, kad tas ją 
išgelbės nuo artymojo jie- 
dviejų susigyvenimo. Įsi
mylėjusi mergelė, nieko 
blogo nemanydama, išgėrė 
paduotus nuodus ir savo 
kambaryje mirė. C. T. V. 
Richeson, tikėdamasi gerų 
pasekmių, tuoj parašė laiš
ką antrą j ai savo mylimajai 
ir paskyrė šliubui dieną.

Susekimas.
Nepaprasta mergelės 

Linnell mirtis, kuri jokios 
neturėjo priežasties saužu- 
dystės dasileisti, atkreipė 
visų atidą. Trumpu laiku 
visų akįs buvo atkreiptos į 
Richesoną, kaipo jos mir
ties priežastį. C. T. V. Ri
cheson išpradžių visomis jė
gomis gynėsi, bet pagalios

O

■ ' • ;•

REV. CVT. RICHESON
THE . ..

EATHCHAIfe

■*;> <' ''

AVIg LINNELL]

prisipažino, manydamas 
lengvesnę gauti bausmę.

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

Pastolius Richeson ir 
mergina, kurią jis nužudė.;

Paskutinis aktas,
Ištyrus visą teisybę, Ri- 

cheson nuteista mirtim 
bausti. Bet dar buvo pa
duota apeliacija ir pasigai
lėjimo meldimas; . vienok 
niekas negelbėjo. Apelia
ciją atmetė, nes : gydyto j ai 
pripažino jį buvusį žudymo 
laike visiškai sveiku, tad 
suvis nėra kuo jo apeliaci
jos paremti. Pasigailėji
mo taip-gi nesusilaukė, nes/ 
sulyg paskutinių žinių, gu-? 
bematorius Foss tą meldi
mą atmetė net pasigailėji
mo kornisij ar ■ neperstačiuš.,

Tad šią utarninką bešir
dis jaunas mergelės žudy
tojas rado savo gyvenimo 
pabaigą ant elektrinės sė
dynės. ' . (....C

Anarchistas Reitman savo 
gavo. z , . ;

San Diego, Cal. Dr. Ben
jaminas Reitman iš Chica
go, anarchistės žydes Em
ma Goldman taip vadina
mas ištikimasis ir adjutan
tas, ijs šio miesto aplinkinių 
sodžių piliečių išvestas į 
laukus, išrengtas iš rūbų, 
aplietas derva ir, apibars
čius plunksnomis, išvytas iš 
Cąlif orui jos valstijos ribų.

Reitman tokiame padėjL 
me keliavęs ištisią naktį ir 
kaip tik pasiekęs Bernar
do, kur pas vieną farmerį 
nusivalęs nuo savęs plunks
nas ir dervę, nusipirkęs 
drapanas ir valgio ir iške
liavęs į Los Angeles, kur 
susitikęs su Emma Gold
man, savo mokytoja. Ir 
Emma Goldman iš San Die
go buvus išvyta, bet visgi 
ne tokiuo drastiškuoju bu
du kaip Reitman. Ji ten 
negalėjus gauti 
anarchistiškiems 
mams. Paskui 
kuogreičiausiai 
miestą. Ji,
klausius, bet Reitman su-,- 
laikytas ir kitokiu© budu iš 
miesto prašalintas.

Anarchistams nesinorės 
daugiau šiame mieste vie
šėti ir savo mokslais 
ventoj us mulkinti.

salės savo 
išguldy- 

jąi liepta.
apleisti- 

žinoma, pa->

gy-

Drąsus užpuolimas.
Hattiesburg, Mass. ? Ge

gužio 16 dieną du plėšiku 
užpuolė ekspresinį trauki
nį New Orleans and North
western linijos. Plėšikai 
užpuolė traukinį naktį, ne-
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įSl- 
sau

pn- 
tar-

tolies Hattiesburg, Mass., 
kuomet buvo justoj ęs 
traukti pakankamai 
vandens. - b

Plėšikai pirmiausia 
vertė visus traukinio
nautojus išeiti - Miškan iš 
karų ir ramiai užsilaikyti. 
Prie jų vienas^ pasiliko su 
revolveriu rankoje - daboti; 
Kitas-gi’: plėšikas pranešė 
žmonėms; kad niekė jiems 
blogo neatsitikę -i jaigu tik 
sėdės- ramiai kariičse ir neiš 
laukai, ir' ’MsJ eriiėši-’ifž 
darbo prie -ekspresini© ki
ro. Pakišapenkisdinanii- 
tinius prietaisus, kurie bė- 
veikbvisą karą suardė. Taip
gi išdraskė kasos duris, kur 
buvo vien tik valdžios pi
nigai. Suėmė visus pinigus, 
i 140.000 dolerių ir abudu 
plėšiku arkliais-pabėgo sa
vais keliais, i ' Traukinys 
tuoj nuvažiavęs į Hatties
burg pranešė policijai apie 
savo nelaimingą atsitikimą. 
Griebtasi tuoj plėšikų ieš
koti. : * P

Rusijos^ šnipai.
. Detroit, Mich. Gana indo- 
mią žinutę paduoda laik
raštis “The Ray” iš Det
roit, Mich., apie * Rusijos 
šnipus Suvienytose“ Valsti
jose. '

Kaip paduoda tasai laik
raštis, centru visų valdiškų 
Rusijos šnipų Amerikoje 
yra “Rusijos eksportinė 
agentūra” New Yorke. Tos 
■šnipų organizacijos nariai 
įgyvena visuose didesniuose 
^Amerikos miestuose ir se
ka žmonių judėjimą bei ty
rinėjo visokiusJ daromus 
pienus prieš .Rusijos vai
zdžios surėdymus., ~ / .
L Veikmė Rus įjosšnipų 
prasidėjo, kuoinęt į Ameri
ką pradėjo vykti kąs-kart 
daugiau gudų, įąugi|ų vi
sokių politinių į.prasikaltė- 
Hų, kurių judėjimas ’didžiai 
Rusijos valdžiai ąpeiųa. Gal 
taip-gi į ne vienąflietuvį mi
nėtų šnipų jakįs yrą at
kreiptos. _;į;Į :
i Abelnai sakant, ;rusų šni
pą vimas Amerikoje, stipriai 
sutaisytas, taip kad kiek
vieną prieš,Rusijos valdžių 
mintį spėjai greičiau į iprav 
nešti, negu-pilnai dar- iši 
tarta buna^Tial
į

Taftas ir Katalikų Baž-
...1,.. nyčia.

Washington. Preziden
tas Taftas savo laiške tvir
tina, kad - savo adjutanto 
majoro Butt suvis nesiuntė 
savo reikale į Romos Va
tikaną. Taip-gi Taftas ta
me, laiške ginasi nuo užme
timų, buk jisai labiau pri
jaučiąs Katalikų Bažnyčiai, 
negu kitų tikybų organiza- 
cijotns/r .
cL Toliau, Taftas gako, kad 
Butt važiavo į Romą tik 
delei’ pataisyriio - savo svei
katos, ir idant pasimatyti 
sU popežium, aprašė Tafto 
tik . užtariančio laiško, ką 
prezidentas-jam suteikęs, 
bet apart to laiško jokių 
jam įsakymų nedavęs.

.. Jokių- •• korespondencijų, 
rašo Taftas,-nevedęs su Va
tikanu ir su -naujai paskir
tais kardinolais.

Tuo savo laišku, kaip ma- 
rališkumą, ty. jam vistiek, 
rliškumą, ty. jam vistiek, 
ar. katalikas, ar nekatalikas.

Nelaime kasyklose.
Ironwood, Mich. Gegu

žio 16 dieną čionai geležies 
kasykloje Norrie, gilumoje 
2,000 -pėdų, ■ užgriuvo tryli- 
ką darbininkų. Septyni iš 
jų ant vietos užmušta, šeši- 
gi kiti -stengė dar išsigel
bėti.

Toji kasykla priklausė 
Oliver Mining Co. Niekas 
nesitikėjo, kad toje gilu
moje galėtų panaši nelaimė 
ištikti, nes suvis nesenai 
buvo andėti nauji ramsčiai ir 
viskas gerai apžiūrėta. Vie
nok niekas neatlaikė.

Atsitikus tokiai katas
trofai,- griebtasi visomis 
spėkomis gelbėti nelaimin
guosius,. kas iš dalies pasi
sekė. Po 24 valandų dar
bo įsigavo pagalios gelbėto
jai į kasyklas ir rado didžiai 
nuvargusius šešis gyvus ir 
du jau nebegyvu, kiti-gi 
penki tūrbut giliai yra už- 
griuv ę ■ visa žemės sunku
ma, nes tuom tarpu jų dar 
neatrasta. ’

Darrow patsai save gins.
Los Angeles; Visiems 

yra žinoma, kad garsus ad
vokatas 01. S. Darrow, Mc- 
Narnara.:. brolių apginė jas, 
yra kaltinamas, buk jisai,

| idant bylą išlošti, norėjęs 
' papirkt teisėjus.^ jCI. S. 
- Darrow neprisipažįsta esąs 
į kaltu. Dabar artinantis jo 
j teismui išreiškė, kad esąs 
i visiškai prisirengęs prie 
i ištarmės r tikrai galėsęs 
■ prirodyti savo nekaltumą.

Vienok prokuratorius J. 
D. Fredericks tvirtina, kad 
taip yra stiprus Cl. S. Dar
row kalt$$ho prirodymai, 
jog jisai jokiu budu nega
lėsiąs išsisukti.

Cl. S. Darrow bus patsai 
, savo apginėju. Reikia ti- 
' kėties gana dramatinių 
prietikių, kuriuos surengti 
yra Cl. S. Darrow specia- 
liškumas.

Girių išdegimas.
Seattle, Wash. Kilęs 

baisus gaisras žiemių-vaka- 
rų Washington© provinci
jos dalyje pridarė daugybes 
nuostolių. Ugnies liepsno
se dingo net penketas žmo
nių. Dar ligi šiolei ne
stengta visiškai ugnis su
laikyti. Aršiausiai atrodo 
Suchmisch paviete, kur 
daugelis malkų piaustytu- 
vių ir sandėlių sunaikinta. 
Skagit paviete sudegė pen
ki žmones ir girios išdegin
ta apie 500.000.000 pėdų.

Dellingtone, Wis. perei
toji sausuma ir dabartinis 
didis vėjas verčia viską ar- 
šyn. Apie 180 žmonių tu
rėjo apleisti savo tarpgiri- 
nius namus ir bėgti nuo ug
nies į kitas saugesnes vie
tas.
tas žmonių, kurie nespėjo 
pasitraukti nuo gresiančio 
pavojaus.

Taip-gi žuvo čia kele-

Prezidentavimo sutvar
kymas.

Washington. Teismo ko
mitetas, susidedantis, iš se
nato narių, nutarė įvesttSu- 
vienytų Valstijų konstitu- 
cijon naują kaslink prezi
dentavimo tvarką. Sulyg 
naujo įvedimo prezidenta
vimas tesis šešerius metus, 
bet vienas išprezidentavęs 
tuos metus daugiau jau ne
galės kandiduoti, tad pana
šių Rooseveltų ir Taftų 
tuomet nebus.

Mažuma-gi veržiasi, kad 
turi užtekti keturių metų 
prezidentauti ir taip-gi su 
uždraudimu 
kandiduoti.
pritaria tik vieną kartą 
vienam žmogui preziden
tauti.

antru kart
Vienok visi

Straiko neramumai.

Scranton, Pa. Gana di
dokas buvo susirėmimas 
darbininkų su policija čio
nai prie Lackawanna Co. 
kasyklų.

Anglekasiai užstojo kelią 
einantiems darbininkams į 
kasyklas, idant ten patai
syti kaikurias pasigadinu
sias vietas. Vietinė poli
cija norėjo išvaikyti strai- 
kerius, bet nepasisekė, pa
tįs gavo tiek, kad turėjo 
kuogreičiausiai pasitraukti. 
Tuomet pašaukta valstijos 
policiją. Pradėjo be jokio 
atsižiūrėjimo šaudyti, taip, 
kad. daug iš darbininkų su
žeidė.

Laivyno biudžetas.

Washington. Jau persta
tyta kongresui ateinantiems 
metams laivyno biudžetas, 
kuris išneša $118.819.837, 
vadinasi, mažiau į $7.500- 
000, negu pereitais metais. 
Taip-gi buvo priminta pas
kutinė jūrių nepalaima ir 
buvo kalbaina apie Marco
ni systemos naudingumą.

Nutarta naujus pinigus 
L jšjeisti.

Washington, D. C. ^Su
vienytų Valstijų kongrese 
nutarta išleisti puscenti- 
nius ir tricentinius pinigus. 
Ligi šiolei tokių pinigų ne
buvo. Senaus išleido keletą 
rieškučių tricentinių pinigų, 
bet toliau jų neleista, tad. 
pastarieji senai jau išsibai
gė.

Hamburge laivų dirbtu
vėj “Vulkan” pasibaigęs 
straikas 6.000 amatninkų ir 
jų padėjėjų. Darbininkai 
straikavę pusantros savai
tės.

Vokietijos parlamentas 
po ilgų ginčų priėmęs įsta
tymus, sulyg kurių pripa
žįstama legalinėmis visos 
maišytos moteristės Vokie
tijos kolionijose. Da
bai1 kolionijose vokiečiai 
galės vesti nigeres, arabes 
tokos maišytos moterystės 
buvo aštriai draudžiamos.

Švecijos parlamente so
cialistas atstovas Linhagen 
inešęs sumanymą, kad Šve- 
cijoje butų panaikinta ka
rališkoji monarchija ir ša
lin butų įvesta republikoni- 
nė valdžia. Perskaičius 
tokį keistą įnešimą parla
mente užgimęs didis trukš- 
mas ir “svarbus” įnešimas 
palaidota gurbam

Rusijos šarvuočio “Care- 
vič” jūreiviai (ingula) ne
senai buvę sukėlę maištus. 
Areštuota 60 jūreivių. Šar
vuotis stovėjęs Gelsinforso 
uoste. Gegužio 1 d. uosto 
200 darbininkų atsisakę 
dirbti, už ką valdyba juos 
visai prašalinę iš , darbo. 
Jūreiviai už nuskriaustuo- 
sus. darbininkus ųžsįtpję, jo 
iš to ir maištas,. “Carevič” 
paskui į kasžįnkur išplau-

Europos lenkų laikraščiai 
rašo, kad dabartinis Tripo- 
lyj turkų ir arabų žymiau
sias vadas, Enver bei, esąs 
iš paėjimo lenkas. Ne- 
dyvai. Juk anais metais 
lenkai stengėsi pasisavinti 
dabartinį popežių ir Japo
nijos generolą Kuroki. Kur 
tik koks žmogus kuomi nors 
atsižymi, tai lenkams pasi
rodo, kad lenkas. Deja, lie
tuviai nemoka taip girties

— .. , r

Rusijos karo ministerija 
durnoje pareikalavus pa
skirti 500.000 rublių Napo
leono ant Rusijos užpuoli
mo šimto metų sukaktuvių 
apvaikščiojimui. Maskvo
je busianti pataisyta didi 
kovos ties Borodino pono- 
rama, kuriai vaizdą piešiąs 
artistas Raubaux. Tai po- 
noramai bustas lėšuosiąs 
45.000 rublių. Gi 50.000 
rub. lėšomis norima pasta
tyti kelis paminklus ant 
karo lauko.

Nežiūrint Europos vieš
patysčių protesto ir pačios 
Graikijos nuduoto pasiprie
šinimo, Kretos išrinkti ke
li atstovai Graikijos parla- 
mentan andai visgi nuke
liavę į Atėnus ir parlamen
tui persistatę atstovais. 
Turkija už tai labai rusti- 
nasi, o Graikija, norints 
oficialiai tų Kretos at
stovų nepripažinus, bet 
podraug ėmus mobili
zuoti karo laivyną, 
nes už tai turkai galį ap
skelbti karą. Kretos atsto- - 
vai tuo tarpu griežtai tvir
tiną, kad sala Kreta pri
klausanti Graikijai. Ir ne
žinia kas iš to gali išeiti.
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g MOTERIŲ SKYRIUS, f
MOTERIS IR IŠPARDA-lkas taip greitai ir staiga 

VIMAI. 1

Laikas iš laiko nekurios 
krautuvės parengia savo 
prekių išpardavimus. Iš 
visų pakampių surenka 
krūvon neišparduotas pre
kes ir Įvairiausius daiktus, 
sukrauna į kupetas ir vilio
ja publikų žemomis kaino
mis. Pasirodo plekatai, vi
sokie apskelbimai ir išgy- 
rimai ir taupi narnų šeimi
ninkė skaito tų visa su do- 
ma, manydama sau: “Kaip 
tai tie visi daiktai yra pi
gus”.

Ir taupi moteriškė stai
ga pasidaro veltleidė. Lig- 
šiol apie išleidžiamų kiek
vienų centų drūčiai apgal
vodavo ir tai dar labai re
tai išleizdavo, dabar gi per
ka reikalingus ir nereika
lingus daiktus -— perka 
kų tik pamato — perka 
vientik todėl, kad — pigiai 
parduodama.

Žiema baigiasi — drapa
nų pakaktų dar ištisiems 
metams, bet kas iš to, kad 
žieminės gelumbės stebėti
nai pigios — neapsakomai 
pigios — taigi reikia prisi
pirkti ir palaikyti net lig 
pačiam rudeniui; kad pas
kui kitos gelumbės bus pa
rankesnės, kad išleisti pi
nigai butų galima paskui 
suvartoti naudingesniems 
daiktams, apie tai “prak
tiškoji” moteriškė nei ne
pagalvoja.

Nes “praktiškoji mote
riškė” visuomet perka pra
ėjus taip vadinamam “se
zonui”, taip vasaros, taip 
žiemos metu ir tada ji vi
suomet perkasi už pusę kai
nos.

Koks tai nepaprastas 
taupumas!

Išteisybės gi toksai dar
bas tai yra vientik aiškus 
neišmanymas! Nes jei 
drapanų turėjo pilnai pa
kakti lig sausio pabaigai, 
tai jų turėtų pakakti ir lig 
kovo pabaigai ir tik atei
nantį rudenį arba žiemų bu
tų galima pirkties naujas 
drapanas, ar tai gelumbes, 
ir pirkties sulyg paskiau
sios mados. Kadangi nie-

nesikeičia kaip mados!
Ir jei “praktiškoji mb= 

teriškė” be to perkasi 
daiktus, kurie rasi “kuo* 
met nors” butų reikalingi, 
tai jau, nežiūrint į jos tuos 
širdingiausius norus, nega
lima jos pavadinti praktiš
ka. Kiekvienas išleistas 
nereikalingiems daiktams 
centas, norints butų tas 
daiktas už pusę kainos 
pirktas, tai tiesiog mėty
mas pinigų balon, o tie 
pirkti daiktai yra ne kas ki
tas, kaip tik miręs kapita
las, kuris labai retais atsi
tikimais duodasi atgaivinti.

Daugumai moterių tie 
“dideli ” išpardavimai — 
tai uola, į kurių susiskal- 
do jų įvairios taupumo tai
syklės; visoks ten parduo
dantis daiktas į save pa
traukia moteries akį ir, ta
rytum, prašyte prašosi: 
“imk mane su savimi, nes 
man jau nėra vietos šitoj 
krautuvėj”.

Bet tankiai su perkamais 
daiktais pasitaiko tas, kad 
kaip tie daiktai krautuvė
je pirm pirkimo buna la
bai užimanti, pritraukianti 
pirkėjo akį, taip daug na
mie jie išrodo paprasčiau
siais, arba ir visai netinka
mais; krautuvėje toksai 
daiktas išrodė gražybe, pa
puošalu, namic-gi jis pasi
rodo kartais visai netinka
mu tarp kitų daiktų ir no
rėtųsi jis kaip tik greičiau 
prašalinti! Sakysime, tok
sai paveikslas, arba stovy- 
lėlė gali pagadinti, arba ir 
visai subiaurinti kambario 
papuošimų, o tas kartais 
gali pasitaikinti ir su ki
tokiais daiktais pigiai nu
pirktais.

Kiekviena namų šeimi
ninkė, priversta ankštai 
skaityties su pinigais, pri
valo gerai pagalvoti, kų tu
ri tokiame ir tokiame iš
pardavime pirkti, kadangi 
negalima užginti, kad ne 
vienų daiktų galima nupirk
ti pigiai, kaip tai rankš
luosčius, užvalkalus, ant- 
langes, visokius skalbinius 
ir tt., kas nepriklauso ma
dai ir kas yra retkarčiais

naudinga, bet galima pei 
neapsižiūrėjimų pasiimti ii 
visai nenaudingus ir ffiėh- 
kos vertės daiktus, kaip tai 
stiklus ir torieles, ar tai vėl 
šaukštus. Tankiai galima 
be tų visų daiktų labai 
lengvai apsieiti, bet -perka
ma,’ kad tie da^ai” pigiai 
parduodama.-• Pas musų 
moteris išsivystęs paprotys 
dar toksai, kad jei pasitai
kė sumušti vienas" stiklas, 
arba viena torielė, tai anų 
vieton perkama-keli stiklai 
ir kelios torieles^ o perka
ma todėl, kad. ipjgiai par-

Baltos-eiWmmror1 apdarai, ant vie
no šono kvfttžtSiis kielikaa, su kau
lina kabute, auJuuIi -kraštai, Kai-

►ū KNYGŲ, 
^____VO8 KATA- 

[ jĄUNUOMĖNEI.
—,, colio. Pus-

lapių.140)Sferis: jį eol. Mažiausia, 
—' snšfcausia. maldaknyą^

iom?T Mišios, mSparaį 
rra. dy iejose' kalbose: lie-į 
lotyniškai. Turi visas 
>alda’Š ir kalendorių, taip 
ittvcą. Balta, plona, ge- 
ctlSyra jų - paveikslėliki

KATALI 
LĖ, PA1

neštis' ba?jS 
suplikacijoj 
tuyiš^.c-Sj 
reikalingas-’ 
kaip W$er 
ra popiet,■.- 
ir kainpši.?

M^įokkft skuros minkštais apdarais, 
apvaliais - kampais, auksinti kraštai, 
parašai if<4ukeinta kvietka ant vieno 
šono. Kaina.-........;....... $1.00.

BBEVIORĖLIS, KATALIKIŠKA 
MALDŲ KNYGELĖ.

.-£ c-*"'

Copyright by Princo.
Viršiausiojo teismo teisėjas Hughes regimai bus 

Išrinktas pirmsėdžiu republikonų konvencijoje Chi- 
jagoje.

Pusk 9L Kaina ....................      85c,
i Ta pati ra audeklo apdarais .........................................................  50c.

12. ANTRAS ..KREKĖTAS, s Šių laikų apysaka. Parašė Br. Vaifgšas.
Labai žingeidi apysaka apie padėjimą šių dienų Rusijoje ir buvusią 
revoliuciją. Pusi. 83. Kaina ..............      25ęt.

• Ta pati 'apdaryta .................................................... . ,. i............ 50c,
•A -sį-.

13. APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai norintiems suprasti teisybę. P. B.
šioje knygelėje aprašo kokį pavojų atgabena žmogui rūkymas ir 
alkohoKški gėrymai. Pusi. 23. Kaina ..............          10c,

14. APSAKYMĖLIAI. Keturi puikus apsakymėliai: 1) Teismas. 2) 
Neišmiegotas Motiejienės miegas. 3) Iš senovės Egypto padavimų.
4) Ar atsimeni? Pusi. 75. Kaina ...................................................  15c.

15. APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. Atsitikimas iš amerikoniško gyvenimo.
H. Sienkievič. Išguldė Lapšaus Vaikas. Antra laida. Labai juo
kingas aprašymas apie užsidėjimą vieno Amerikos miestelio. Pusi.
32. Kaina .............................................................................................. 15c.

16. BROLIS IR SESUO. Apysaka. Parašė Vaikas.
šių dienų atsitikimų apysaka, verta perskaityti kiekvienam 
vlui-tėvynainiui. Pusi. 57. Kaina ............................................

17. CIECORIUS DOMICIJONAS IR KASĖJAI KATAKUMBOSE.
riškas apsakymas Laikuose Krikščionių Persekiojimo. Pagal 
kalbą P. B. I ’ . ” J ' ’ j’
krikščionių Ryme, viešpataujant ciesoriui Domieijonui.

- , \ ik^i’ ' 
klo, arba. torielės.

Kas perdaug —- bima -He- 
sveika. — tame atvejy^-ne- 
sveika kišenini.- Ki'tXvie- 
nas nereikaliiigai-iiUĮŪrlttas 
daiktas skundžia>Baanu šei
mininkę už leilgvŽKaaystę 
ir tuštiems dąiktaS^^Sii- 
das. Pinigus’^aii^^^lai 
turi uždirbti 
tens be atsiziurejima-^uos 
išleidžia K neBuimeKiams. 
Taigi moterįs privald-Vyro 
uždirbtus pinigus brangin
ti, neleisti jų tuštiems'daik- 
tams.

Tikrasis ■ praktiškumas 
tuno tame, kad nepilkus to, 
kas nėra reikalinga, .Bet .pir
kus tai, be ko negalima . ap
sieiti. . s; p.

Juodi, .kietiį', d^g>;uddnnoąpdara)^ 
išrodo kaip skuriniaį/gjąžųe; išspausti 
išmarginimaj, lapų kraštai/ raudonį, 
Kauna ........ (T.... ....... 3O&.

Juodi, kietL dHiti»tąjįdimo apdažaį^^^^^gįįįįy 
išrodo lyg sfcfcriniaij<r8t4žųs išspausti’ -J- • - išmarginimai, saukijidŠ^Ekryžūtis’ ant-
šono, auksuoti lapų’^kraštai ..... 35CĮ :įį. ’’i;;..'-

Baltos • celuloidos gražus apdarai, is-^ j < HrŽCv
rodo; kųiĮr :baKiauŠmsįli,“’:-;-’'- ' “■' ' r- 
-čysta 
šon o . gįįiįži,' kyijetOBA-žakele. sii aul 
ir \ 11

Kauna ......

išrodo lyg sk? ųs i

auksuoti lapų'^t^tai

. frAacužiškos skurelės ; kieti 
' lygus v apdarai, auksiniai parašai ant 
* 'šdro Ir jiugtiros, lapų kraštai apsčiai 

■ j rundini kampai. 
70c.

;7ilįmią.tls kauląįį 
ifcii^crpiėra;aąį 
"■-į’U, i aulšią#

liįįff^įkso- lifaroiį^ 
įimtas,; Jąpų kraš

tai.’ apsčiai a^si^i,/.(S'ut - vidurio ka
butė.: Kain's?'...... :$L25t' 

Užsisakant - maldaknyges, visuomet 
adresuokite žitaipi- ■ > ) - \ ,

Labai užimanti 
lietu- 

.......  15c.
Isto- 

lenkų 
Labai puikus aprašymas apie persekiojimą pirmutinių

- „ • Aprašytą,
kaip pirmiejie katalikai, vengdami persekiojimų, susirinkdavo ant 
pamaldų j požeminius urvus, katakumbomis vadinamus, kurie ir 
šiandie dar tebrandasi Ryme. Pusi. 217. Kaina ...........
Ta pati 'apdaryta- ....................................... . .......... . ............ .

18. DANGŪS. PAGAL K. Flammąrion parašė P. Brandukas. 
veikslėliais. Astronomija — mokslas apie pasaulį. ~ 
yra planetos, kaip jos eina ir kokią įtekmę turi viena ant 
Knyga yra moksliška didelės vertės. Pusi. 193. Kaina .... 
Ta pati apdaryta ..................................................................

.........  35c. 
......... 65 c. 
Su pa- 

Parodo kokios 
kitos. 
........ 60c. 
.... 75c.

19. GELŽKELIS. Pagal svetimus rašinius parašė K. Stiklelis. 6ia 
labai aiškiai parodyta išradimas pirmutinio gelžkelio Anglijoje, ir 
kliutįs, kokias turėjo jo išradėjas. Pus. 21. Kaina ..................  10c.

20., GRAŽI DOVANELĖ LIETUVOS ARTOJAMS. Eilės. K. Stikle
lis. Joje telpa keliolika puikių tčvynainiškų eilių garsaus musų 
poeto K. S. Pusi. 21. Kaina ...................................................... 10c.

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

Kuklumas.
Teisėjas: — Kokiom vie

ton tamstų užgavo kaltina
masis ?

Kaulas: — Hm!... Ton 
vieton, pons teisly, kurion 
beabejonės apskųstasis ne
būtų manęs užgavęs, jei aš 
bučiau tuo metu sėdėjęs.

Piktadario mintis.
Piktadaris teisme išteisi

namas sulyg advokato uo
laus apgynimo. Eina tad> 
pasikakinęs ir kalba į save;

— Net patįs blogieji dar
bai turi savo geras puses. 
Argi mane kas butų taip iš
gyręs, jei aš bučiau buvęs 
doras žmogus.

Nieko nekenks.
— Bijokis Dievo! Nors 

sykį pamestum tų degtinę 
gėręs! Sudegįsi. sau vi
durius.

— Tas nieko nekenkia! 
Juk pats žinai, kad esu la
vonų deginimo šalininkas...

MALDAKNYGĖS. / t

MAŽAS AUKSO ALTORIUS — KA
TALIKIŠKA MALDŲ KNYGELĖ.
šios 7 knygelės yra. naujausio spau

dimo ir gražesnes Už seniau spaudin- 
tas. : I’opiėfa balta, slidi, drukas 
stambus, didumas knygelių 3x4% col 
Maldos: rytmetinės, vakarinės, prie 
spaviednės, komunijos, mišių, mišpa- jį 
rų, ir-daugybė kitų. Mišių maldųų , 
su abrozėliais; mišparai lietuviški jęr j 
lotyniški. Keletas lotyniškų giesmių,. ? 
giedamų prię išstatymo šš. Sakra
mento, procesijų, pakrapijimo ir ,.tti 
6 Litanijos, psalmės šv. Marijos. •Ęį' 
ir Karaliaus Dovydo, aktai, rąžančiai; 
stacijos, karunka, keliolika ' šventų, 
giesmių ir tt.

Juodosfrancuziškos lygios skurelės, 
minkštai iškimšti apdarai, kampai iš
margintu., auksiniai parašai ant nuga
ros ir šųmc,' raudonai apsčiai auksinti 
lapų kraštai, rundini kampai, 
u .................... ............ .r.........

Kai- 
SOc.

Baltos skurelės kieti drūti apdarai, 
gražus ’ išspausti išmarginimai, auk
suoti’lapų kraštai. Kaina ....'45c.

minkšti iškimšti ap-

Prastais,y Ąri’tam apdarais, auksin
tais kraštais, be apkalimo. Kaina 50c.

Baltos skarelės minkšti iškimšti ap
darai, per abudu galu auksuotos juo
stos, auksuotas kryžius ir ant nuga
ros parašas, auksuoti lapų kraštai, 
r ndini kampai. Kaina .............  60c.

JONAS M. TANANEVIČIA, 
3249-53 So. Morgan St., Chicago,. Hl,:

‘KATALIKO” IŠLEISTOS KNYGOS 
ARBA KNYGOS SAVOS SPAUDOS.

G era proga del lietuvio-darbininko užsidirbti sau 
pinigus liuosu laiku — pardavinėjant musų locnos 
spaudos knygas. Kiekvienas žmogus, kuris prisius 
i skalno $10.00, aplaikys iš musų knygyno $20.00 ver
tės knygų. Taigi naudokitės iš geros progos. Čionais 
žemiaus surašyti jų vardai:

RANKV EDŽIAI.

1.

MAŽAS AUKSO ALTORIUS.
Prancūziškos slidžios skarelės 

minkštais apdarais, apvaliais kampais, 
aukso kvietka, kryžius, parašai ir 
kraštai. Kaina ...............-. $1.25.

..Apdėta baltais s’oniaus- kaulais ir 
celuloida, 3 sidabriniai medalikėliai 
kabo ant lenciūgėlių, aksomo'’ nugara, 
apkaustytos briaunos sidabrųptpmis 
blėtelėmis, su kabe, auksinti kraštai 
Kaina ....................  $1.25.

Baltos celuloidos apdarai, vienų 
namentai kaip ant šio paveikslo, 
tų gi graži aukso šakelė ir aukso 
taroms knygos vardas atspaustas, 
kabute, auksinti kraštai

or- 
ki- 
li- 
su 

$1.00.

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

VIENATINIS SAVO BŲŠIES LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKOS KALBOS 
RANKVEDIS BEI ŽODYNĖLIS LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS su 
Fonetiškų Ištarimu ir Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių 
Piliečiu. Sutaisė S. P. Tananevičia. (Antra laida su pataisymu). 

-Yra- tai .praktiškiausias Rankvedis lietuviškoje kalboje del išsimo- 
kymo gerai skaityti ir ištarti" angliškus žodžius. Jisai yra paran
kiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa žodžiai, paskui angliš
kas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas. Toliaus seka 
žodynėlis Lietuviškai-Angliškas šu fonetiškų ištarimu. čionais 
surinkta svarbiausi žodžiai, kokio tik naudojami kasdieninėje kal
boje. Prie galo telpa pamokimas tiems, kurie nori pasilikti 
"Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiais" i- “Lessons in 
Reading", prie dabartinio apsunkinimo gavime pilietiškų poperų, 

’ atneš didelę naudą kiekvienam, norinčiam palikti piliečiu. Pusi.
240. Kaina............................... ......................................................... $1.25.
Drutnose apdaruose ........................................................................ . $1.50.

PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS KALBOS RANKVEDĖLIS, PašimokyM * 
mui Skaityti, Rašyti ir Kalbėti angliškai. Sutaisė S. P. Tanane- 
vičia šis pradinis Rankvedėliš ’ parengtas naudai tų, kurie nori 
trumpu laiku pramokti anglišką kalbą, susikalbėti kasdieniniuose 
savo reikaluose. Pusi. 63. Kaina ...................... .........................

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

5. NAUJAUSIAS LIETUVIŲ LEMENTORIUS arba Skaitymo ir Ra
šymų Pradžiamokslis Lietuvių Parapijų Mokykloms šiaurinėje Ame
rikoje5/. Pagal Damijonaitį ir kitus parengė S. 1’. Tananevičia. 
Pusl.Į-84. )=,Kaįna drūtuose audekliniuose apdaruose ................. .

6. BYMO-KATALIKIŠKAS DIDESNYSIS KATEKIZMAS dėl Lietu
viškų Mokslainių Amerikoje. Parašė kun. J. Debarbe.D. J. Ge
riausias, ųep labai suprantamas, kad ir mažiems vaikams Katekiz
mas,, parankiausias lietuvių pradinėms mokykloms. Pusi. 199. 
Kainfec dnithose apdaruose ......... . .........................................................

7. NAUJA. OHRESTOMATIJA dėl Lietuviškų Mokslainių Amerikoje.
Dalis;,!. CfĮarengė B. Brandukas. Ši knyga yra geriausia skaitymui 
šiek tiek pramokusiems skaityti, nes joje telpa trumpos, gerai su
prantamos jaunam protui pasakaites. Pusi. 155. Kaina drūtuose 
apdaruose ..................................................................................................

8. NAU^A KNYGA dėl Lietuviškų Mokslainių Amerikoje. Dalis II.
Parengė P. Brandukas. Yra tai antra dalis Chrestomatijos la
bai paranki mokiniui jau pramokusių skaityti ir rašyti vaikų. 
Telpa joje apysakėlės ir eilės. Pusi. 212. Kaina drūtuose ap
daruose ......................................................................................................

2.

3.

4.

25c.

25c.

35c.

35c.

35c.

9. NAUJA SKAITYMUI KNYGA Lietuviškoms Mokslainėms Amerikoje. 
Dalis III.. Su paveikslais. Tai yra trečia Chrestomatijos dalis, 
arba tolesnis lavinimasis jau mokantiems skaityti vaikams arba ir 
suaugusiems. Joje telpa daugiau moksliškų apsakymų ir eilių. 
Pusi. 133. Kaina drūtuose apdaruose ........................................... 50c.

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

beletristika.
AMALUNSA ABBA, TYRO DUKTĖ. Labai graži apysaka apie - 
baitveidžios « indijonu& kuria. Ąmerikejs -MTZRSU_

22.GULIVERO KELIONĖS į nežinomas šalis. Vertė P. Žemutis. Yra 
tai labai puikus ir juokingas aprašymas apie atsitikimus keliau
jant po išsvajotas šalis. Užimanti ir podraug pamokinanti knyga. 

Su paveikslėliais. Pusi. 98. Kaina .............................t........... 40c.
Apdaryta .........................................................................     65c.

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

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

25. KAIP ATSIRADO JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBES. Aiš
kiai parodo, kokios kolionijos buvo pirma ir kaip iš jų susitvėrė 
šiandieninės Jungtinės Valstybės. Pusi. 35. Kaina ..................... 10c.

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

27. KATORGON. Atsitikimas Muravjovo laikuose Vilniuje. Parašė 
P B. Aprašo, kaip Muravjovas be jokios mielaširdystės kankino ir 
žudė nekaltus žmones arba varė juos Sibyriun. Pusi. 18. Kaina .. 10c.

28.

29.

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

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

30. MALDOS GALYBĖ. Istoriškas piešinys IV šimtmečio. Lietuvių 
kalbon išguldė P. B. Puiki apysaka iš gyvenimo pirmutinių krikš
čionių Rymo viešpaty bėję. Verta kiekvienam perskaityti. Pusk
74. Kaina ............................................................. . ........

MAGDALĖS M ABI J A. Labai puikus aprašymas. Pusi. 75.31.
32. MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE. Juokingas, aprašymas ^kelionės į Pa-ęr- ,

žiu ir atgal Mikalojaus ir Glapiros Ivanovų. Parašė N. A. Leikm. 
Išguldė Magnus Parvalkietis. ...Labai juokingai aprašyta prietikiai 
jaunos rusų poros, keliaujančios užsienyje, b nežinančios svetimų 
kalbų. Labai užimanti knyga. Pusi. 216. Kaina 50c.
Ta pati apdaryta .................................................................................  75c.
MYLĖK SAVO ABTYMĄ. Pagal F. Hoffmoną parašė P. B. Pui
kus aprašymas iš laikų Napoleono. Labai užimanti ir pamoki
nanti apysaka, verta perskaitymo kiekvienam. Pusi. 131. Kaina 30c.

33.

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

35. PLĖŠIKŲ LINDYNĖ arba Nunešta Duktė. Išguldė S. P. T. Joje
aprašoma apie vieną lietuvę mergaitę, kurią žmogžudžiai buvo pa
vogę, o paskui išgelbėjo jos dėdė. Pusi. 38. Kaina ........................  20e,

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

37. PAJAUTA Lizdeikos Duktė arba Lietuva XIV Metašimtyj, Isto
riškas Romanas. Sulietuvino Jonas Montvila. Pusi. 468. Kaina $1.0,0. 
Drūtuose apdaruose ...............................................................................  $1.25.

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

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

Kaina ........................................................................................  50c.
Ta pati apdaryta....................................................................................... 75c.

40. ŠIAPUS IR ANAPUS GRABO. Parašė J. Gerutis. Toji knyga 
parašyta labai dailia kalba. Atsižymi ji tuomi, kad ją gali skaityti 
kaip dievotas, taip ir laisvamanis, kaip mokslinčius, taip ir pras
čiokėlis, kaip turčius, taip ir pavargėlis — kiekvienas joje ras tikrą 
teisybę daduotą šv. Rašto ir giliai apmąstęs supras ar jis teisingu 
ar blogu keliu-skubinasi prie amžinojo grabo. Supratęs viską kiek
vienas skaitytojas ant valandėlės pažvelgs į savo būvį ir tuokart 
gal kitaip manys apie amžinastį. Viskas parodyta ant paveikslė

lių labai aiškiai. Pusi. 184. Kaina ........................................... 50c,
Ta pati apdaryta ................   75c
TRIS KELEIVIAI. Krikščionis, Žydas ir Turkas. Pamokinanti 
apysaka. T. Višniauckas. Vertė P. B. Antra laida. Morališ
kas apsakymas. Pusi. 92. Kaina .....................................................  25c,
Ta pati apdaryta ....................................................................   45c.

-41.

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

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

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

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

46. BETLEJAUS STONELĖ, arba Kristaus Užgimimas. Drama tri
juose aktuose. Parašė K. Puiki knygelė dėl perstatymų apie Ka
lėdas. Pusi. 31. Kaina ............................................................. 15c

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

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

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

50. JONO ŠIRDIS. Drama 5-se veikmėse.

51. LAIMĖ POEMA. Parašė M. Vaitkus.
Pusi. 66. Kaina 25c.

35c.Pusi. 166. Kaina
J. M. TANANEVIČIA, 

3249-53 SO, MORGAN ST., CHICAGO, ILL
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Iš Lietuviškų Dirvų.

mažas kudi- 
daugiau pa- 

negu seniaus 
Duo-

Si f Bayonne, N. J.
Jau apie 36 k. L. S. S. 

prakalbas buvo aprašyta 
“Kataliko” N. 16, bet dar 
galima keletą žodžių pažy
mėti iš antros pusės.

ii Kalbėtojas J. Perkūnas 
savo kalbą pradėjo iš pa
čios svieto gilumos ir išro
dė, koksai seniaus prastas 
žmogaus buvo įrankis, kaip 
jam reikėjo sunkiai kovo
ti su gamta, žvėrimis ir k. 
p. Dabar-gi turime įvai- 
rių-įvairiausias mašinas, su 
kuriomis 
kis gali 
daryti,
Skurdas-gi tas pats.
nos viešpačiai atima nuo 
musų daiktus, musų ranko
mis padarytus.

Svietas juda. Anglijoj 
fetraikuoja suviršum mili
jonas darbininkų; Vokieti
joj ir Franci joj, tas pats. 
Straikas persikėlė ir į 
Ameriką. Lawrence pir
mutinis pradėjo. Straikuo- 
ti ne taip lengvai einasi. 
Kūdikėlius, idant tėvams 
palengvinti, reikėjo siųsti 
į kitus miestus. Žmonės 
straikerių padėjimą atjau
čia, šelpia kiek galėdami, 
ypatingai socialistai. (Toli- 
gražu ligi teisybei. Red.). 
Pinigai plaukia iš visų pu
sių. Haywood surinkęs iš 
New Yorko apie 900 dol. 
(? Red.).

Bayonne surinkta aukų į 
35 dol., iš kurių dvi dalįs 
nusiųsta Lawrence straike- 

Mjmns, o vieną dalis palikta 
straikerių reika- 

^■TTalp-gi išrinkta trįs 
merginos į straikerių komi
tetą, idant reikalaujančios 
merginos pašalpos kreiptų
si į jas.

Pirmininkas pagyrė vie
tinį kunigą, kad jisai per 
pamokslą raginęs merginas 
laikyties vienybės ir strai- 
kuot, o visai kitaip elgėsi 
Lawrence kunigai: ardę 
straiką ir patarę mažiau 
vaikų turėti.

Antru kart J. Perkūnas 
persistatė kaipo advokatas, 
o žmones perstatė kaipo 
teisėjus, ir skundė šį jieti- 
kusį surėdimą žmonėms. 
Parodė keletą iš svarbiau
sių darbininkams padarytų 
skriaudų.

Antgalo aiškino kaip tu
rėtų žmonės išsiliuosuoti iš 
tų vargų: reikia organizuo
tis į unijas, į socialistiškas 
organizacijas (Tik ne į so
cialistiškas, nes tokiose or
ganizacijose minėto tikslo 
nepasieksi. Red.). ’ Neuž
tenka mums kovos už eko
nomiją, bet reikia ir už po
litiką kovoti, ir kuomet 
abiejomis rankomis kovosi
me, turėsime valdžią klau
sančią žmonių valios.

F. Petrašiunas.
v ----------------

' So. Omaha, Nebr.
Gegužio 5 dieną lenkai iš

kilmingai šventė konstitu
cijos gegužio 3 d. 1791 m. 
atminimą. Lietuviai taip
gi sutiko dalyvauti toje iš- 
jkilmėje, ir net buvo norė
ję priimti lenkų ženklelius, 
vartojamus toje iškilmėje, 
bet vienas iš lietuvių už
protestavo ir taip sujudino, 
kad išsižadėjo lenkų ženk
lų, o dalyvavo su savais, lie
tuvių ženklais.

Taip-gi lietuviai dalyva
vo prakalbose, bet ten nie
ko ypatingo nebuvo; labiau
sia nepatiko vieno iš lenkų 
kalbėtojo kalba, kur skati-

Lietuviai per tą prakalbą 
pradėjo eiti laukan.

Reikėjo lietuviams suvis 
nedalyvauti tose lenkų iš
kilmėse, nes naudos jokios. 
Geriau apsirūpinti savo da
lykais, pakelti savyje tau
tiškumą, o nesusidėti su 
musų slopintojais.

A. Dalpis.

i1):1

Worcester, Mass.
Nors darbai pas mumis 

eina neblogiausiai, bet iš ki
tur atvažiavusiam yra ga
na sunku darbas gauti, ypa
tingai nemokančiam jokio 
amato.

Pastaraisiais laikais daug 
iš anglekasių atvažiavo čio
nai ieškodami kokio nors 
darbo, bet turės susisukę 
grįžti atgal. Patariu tad 
lietuviams pas mumis ne
keliauti.

Kaikurie iš smuklininkų 
nuo gegužio pirmos dienos 
negavo leidimo toliaus pir
kliauti. Vienas žydas, ne
gavęs leidimo, pagarsino, 
kad pigiau dabar išparduo- 
dąs degtinę. Lietuviai ap
spito jį ir umu laiku viską 
išpirko, net ir su vandeniu 
maišytą degtinę. Puikus 
biznis. Tokiems lietuviams 
tai nei nesiulink laikraščių 
arba knygų, nes jie turi pi
nigus leisti vėjais, ant deg
tinės.

Kur-gi apšvietimas ?
Meskime tokius papročius, 
o imkimės laikraščių skai
tymo. Jaunikaitis.

Atbalsis Rusijos pasiel
gimo su Lenos darbininkais 
pasklido po visą pasaulį. Ir 
kaip-gi nepasklisti ? Nie
kas juk negali užtylėti! 
Tai-gi ir Rusijos laikraš
čiai, prislėgti valdžios 
spaudžiančia ranka, išreiš
kė neužganėdinimo mintį. .

Tas pasielgimas su Lė
nos aukso kasyklų darbi
ninkais, reikalaujančiais 
mokesties pakėlimo, tas jų 
žudymas, tie grabai ir liūs
tantis varpų balsas turėjo 
milijonui žmonių sujudinti 
širdis, išveržti gilų atsidū
sėjimą ir širdies skaudėj i- 
mą.

Rusų laikraštis “Kijevs- 
kaja Misi*’ savo užuojautą 
išreiškia,*nurodydamas ka
riuomenės įsikišimo prie
žastį, šiais žodžiais:

— Jie (darbininkai) pa
reikalavo, kad butų sako
ma “jus”.

— O jus ką padarėte?
— O mes pašaukėme ka

riuomenę.
Visa darbininkų “politi

nė” veikmė sutraukta į tris 
ar keturis punktus:

— Nekankinti.
— Ne dvidešimts, 

trisdešimts rublių.
— Ne 10 valandų vande

nyje, bet 8.
Valdžia, išklausius tuos 

“politinius” darbininkų 
reikalavimus, štai ką pasa
kė:

— Žodis priklauso 
mistrui Tereščenkai.

Ir ištiktųjų, kuomet
reščenko ištarė savo žodį, 
Gincburgas, Temirezevas ir 
Bielozerevas tiek parodė 
savo didvyriškumo, kad 
sunku net buvo tiek tikė- 
ties.. Gausus “žmonišku
mų” lietus!

k — Meldžiu užsakyti 150 
grabų. Visas tam išlaidas 
imti iš valdžios išdo.

Buvo tai pirmutinė tele
grama, kuri po darbininkų 
škerdyAei atsiųsta į Leną.

Kuomet-gi koresponden-

Rockford, Ill.
Socialistai parengė pra

kalbas.’ Kalbėjo net du so
cialistai, kurie socializmą 
iškėlė į “dausas”.

Prieš užbaigsiant vienas 
iš jų papeikė koresponden
tus, kad jie neteisingai jį 
aprašę, sakydamas: “At
leisk jiems Dieve, nes ne
žino ką darą”. Seniaus 
kalbėdamas išjuokė ir iš
niekino Dievą, o šiandie jau 
šaukiasi prie Jo. 
ne

Ar tai 
veidmainiavimas ?

Kl. B.

Norwood, Mass.
Darbai pas mumis eina 

gerai ir iš kitur atvažiavu
siam nesunkiausia yra gau
ti darbas. Lietuvių skai
toma čia į 500. Daug yra 
draugijų susitvėrusių, ku
rių tikslai didžiai skiriasi. 
Reikia tik linkėti visiems 
pasisekimo. Galima tikė- 
ties čia tiek tautiškų įstai
gų; kiek miškp randasi kel
mų, jaigu tik pelės nesu- 
grauž musų veikėjų.

Lukšių Juozas.

Bayonne, N. J.
Žmonės čionai 

neperaršiausiai, ir net ne
labai girtuokliauja.

Nesenai sudegė pas mu
mis bučernė ir grosernė. 
Gaisras kilo anksti iš ryto 
ir viską sunaikino. Nuo
stoliai dideli. Tasai žmo
gelis net nesenai dar buvo 
įsitaisęs tokį biznelį.

'Ant. Vilkas.

gyvena

Te-

Puikus išsikalbėjimas.
— Ateinu pas geradarį 

poną maloningai jį pasvei
kinti su naujais metais.

— Iš proto išbridai! Ko
vo mėnesyj? i

— Prašau geradario po
no, kad mane vakar tik iš
leido iš kriminalio kalėji- 
mo.

W1M<5
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Naujas Danijos karalius, Christianas Kį. £ Iš šalies stovi miręs karalius 
Friderikas VIII ir likusioji karalienė našlei j

- ' ,.j --

tai pradėjo ajgįė ^uos da
lykus arčiau teiraūties pas 
valdininkus, sužinojo, kad

' ^iSdarybės 
jjįMigč.

RUSIJOS LAIKRAŠČIAI 
APIE LENOS SKERDY

NES. •

bet

išdo ar iš Gincbergų, ar gal 
iš abiejų?

Apie yietinę-gi valdžią 
neapsimoką nei kalbėti. 
Tiek galima pažymėti, kad 
didžiausiu ten valdininku 
buvo žandarų rotmistras. 
O ką šių laikų žandaras 
reiškia, trumpai pabrėžia 
laikraštis, 44 Graždanin ’ ’:

Nuo to žandarų pulkinin
ko šalinasi su baime vai
kai,' pasitraukia žmonės ir 
kreivai žiuri net gubernato
riai, neš. tokio pulkininko 
yra 'tik vienas tikslas: kiek 
galima nužudyti visokiais 
skundais žmonių ii’ tokiuo 
budu sau pasidaryti kar
jerą.. Vienas tik į žmones 
žvilgsnis . — . intarti visus, 
o draugas tik — Azef.

Delko iš visų pusių kįla 
intarimai, kad čia eina da
lykas. su provokatoriais.

“Novoje Vremia” tvirti
na, kad taip kaip visuomet 
ir dabar'’stengiamasi savo 
visokias kaltes pridengti 
rėkimu apie politinį pasi- 
kėsinimąk-'Savo žvėrišką 
įsikišimą  j i.žmonių x smaugi
mą nori užtepti garsinimu, 
buk norėta . valdžios teisės 
pažemintu A... .

“Graždanin” stačiai apie 
provokaciją kalba:

Mes vėl turime reikalus 
su provokacija, kuri suju- 
dįs pasikėsinimus visose 
vietose^ dėlei visuotino ne
pasitenkinimo, . sukels revo- 
liucijoš Mirksnius.

4 4 G olos .Moskvi ’ ’-gi klau
sia: ".? T

Koksai Kuliabko ir delko 
sujudino taip tą dalyką, 
kur buvo tik tykus ekono
minis kovojimas?

Visi laikraščiai reikalau
ja tų baisenybių priežasties 
ištyrimo, bet kuom tik tas 
visas nepasibaigtų, vistiek, 
kaip pastebi,-“S. Pt. Cei- 
tung”,. kiekvienas kraujo 
lašelis. . .athęš ..gana karčius 
vaisius...į'iT -d. 

i:

.aiūėūtąs pri- 
-- o-------  ------- ^^^^O^ektą, 

Rusijai ar Gineburgąsns ir sulyg oažny-
iškur gauna’už savo Marbą čia turės but atskirta nuo 
užmokestį •— ar iš Rusijos valstybės. _

rot-

tos valdžios J 
dar tuomį'; ifėū ,. ~

— G negy'yė^rah^ duobes 
kįęn o; lėšoiųįs; kastis j . ;j
i. — Valdžios.lėšomis. .. ., 

-y?— O kitps išlaidos ar 
taipgi valdžios Į'
— Viskas musų... Grabai, 
duobės ir kitokie tam reika
lai, tai — ekonomijos rei
kalai, valdžia noriai sutin
ka tą visą atlikti.

Baisi Lenos tragedija 
pradeda atkreipti į šave vi
suomenės atida. Laikraš
tis “Ruskije Viędomosti”, 
pastebėdamas visiškinę, at
skirų nuo svieto, darbinin
kų prigulmybę nuo ben
drovės valdžios, teisingai 
sako.

Suvis negalima tikėties 
straiko ten, kur savininkas 
kiekvienoje valandoje gali 
darbininką prašalinti, ga
li jį įstumti į bado vėžes. 
Ten tik paskutinėje gali 
kilti straikas.

Ne tik Peterburge, bet ir 
Irkutske nežinoję, kas tik
rai dedasi su tenaitiniais 
darbininkais. Geheral-gu- 
bernatorius Kniazev nie
kad ten nebuvęs ir, kaip iš
sireiškė “.Novoje Vremia” 
bendradarbiui, kad jį la
bai sujudinęs tasai atsitiki
mas ir neaiški jąįn esą, 
kad tokios baisenybės ga
lėjo atsitikti. • ■ o.

Delko general-guberna- 
torius taip jaučiasi, gana 
aiškus dalykas ;,pes ^laikraš
tis pastebi: valdžios agen
tai rūpinasi vis. Lėnos ben
drovės gerove ūęt sų šalies 
nuostoliais. :?

Taip-gi pati telėgrafinė 
agentūra visame tarnavo 
bendrovės reikalams. Ga
na visiems aišku, kad agen
tūra stačiai užtylėdavo ir 
Jtiejieizdavo spauzdinįbi ko
respondentų pranešimus 
apie Lenos reikalus. .’^am- 
gį tad agentūra tarnauja:

—■7!', i

Portugalijos parlamento 
žemesniojo buto pirminin
kas, Areštą Draca, tomis 
dienomis atsisakęs nuo už
imamos vietos be paaiški- 
mo, delko jis pasitraukiąs.

Peterburge policija ieš
kanti Aleksandro Piečkovo, 
kurio pavarde dengiasi ži
nomas raštininkas Maksim 
Gorki, kuriam uždrausta 
gyventi Rusijoje. «•.

Iš miesto Manila (salos 
Philipinai) republikonų 
tautininėn konvencijon į 
Chicago pasiųsta du dele
gatai, kuriems įsakyta no
minuoti į- prezidentus pul
kininką Rooseveltą.

*
visu, smarkumu 
Salonikų pakraš- 
mano, kad italai

Turkai 
ginkluoja 
čius, nes 
imsią bombarduoti minėtą
miestą. Kanuolės trans
portuojama ant kranto nuo 
semi karo laivų.

Varšave nekoki mergina 
Maleckiutė, Anglijos paval
dinė, teismo pasmerkta ke
turiems metams kalėjimo 
už prigulėjimą prie Rusijos 
socialistų revoliucionierių 
partijos.

Iš Teherano Berlynan ra
šoma, kad Persijos dabarti
nis regentas norįs pasi
traukti iš užimamos vietos. 
Tai daroma del nesveikatos. 
Norįs keliauti užsienin gy- 
dyties.

Vokietys Brucker savo 
orlaiviu šią vasarą žadėjęs 
lėkti iš Vokietijos į Ameri
ką, per Atlantiką. Tam 
tikslui buvo paskirtas ir lai
kas. Dabar toji kelionė 
atidėta ant toliau. Suma
nymui esąs neatsakąs oras.

Chinų ministerių taryba 
nusprendžius panaikinti vi
sus titulus, priklausančius 
valstybės valdininkam, ku
rie nuo šio laiko turį but 
vadinami paprastais pilie
čiais.

*
Vokietijos parlamentas 

antruoju skaitymu priėmė 
valdišką įnešimą apie armi
jos ir jureivijos padidini
mą, j Dabar taigi Vokietijos 
armija ir jureivija bus padi
dinta 40.000 žmonių ir ke
liais šimtais įvairios rųšies 
kanuolių.

Rusijos durnoje apkal
bant apšvietimo sąmatą, ka
detas Miliukov, kalbėdamas 
apie mokinių saužudystės, 
apšvietimo ministerį pava
dino žmogžudžiu. Už tai 
jis prašalinta iš durnos 5 
posėdžiams. Bet Miliukov 
dar savo žodį atkartojo, ta
tai prašalintas 10 posėdžių.

■■

Angliją 
ėmė įbt^

Garlaivių kompanijos 
White Star generalis direk
torius J. Bruce Ismay, ku
ris nuo nugrimzdusio “Ti- 
Stanįc”. išąigel’bėjo) suma
nęs sudaryti nuolatinį ka
pitalą, kurio nuošimčiais 
butų šelpiami tos kompani
jos susenę jūreiviai ir anų 
.šeimynos, ypač su “Titaniy 
cu” nuskendusių jūreivių 
ir kitų darbininkų šeimy
nos. Tuo budu Ismay no
rįs . palikti amžiną atmini
mą “Titanico” karžygiams. 
Pats Ismay asmeniškai tam 
tikslui paskyręs $50.000.

Šveicarijoje vienas jauni
kaitis Albert Stierli trum
pu laiku susižiedavo su 17 
mergaičių ir nekurias anų 
apgavo. Netrukus visos 
mergaitės viena paskui ki
tą prie jaunikaičio prisika
bino ir visas tas reikalas 
atsidūrė teisman. Teismas 
Stierlį pasmerkė vieneriems 
metams kalėjimam

Portugalijoj vis dar nė
ra ramybės. Vyriausybė 
nesenai viename vienuoly
ne susekus daug skrynių su 
ginklais, kuriuos tuoj kon
fiskavus. Tai vis monar- 
chistų darbas. Vyriausy
bė sužinojus, kad monar- 
chistai ginklus perkanti dau 
giausiai Vokietijoj ir slap
ta gabenanti į Portugaliją.

“Beriner Tageblatt” iš 
Rymo rašo: Popežiaus 
gvardijos kašaruose “Pala- 
tina” atsibuvus italų pa
triotų iškilmybė. Pagerbta 
vienas gvardijos kareivis, 
kuris kaipo rezervistas tar
navęs Tripolyj ir sugrįžęs 
tėvynėn. Be to pagerbta vi
sa italų armija. Iškilmy- 
bėj dalyvavę ir keli italai 
oficieriai.

Anglijos lordų butan vy
riausybė įnešus bilių, ty. 
įstatymams projektą senų . 
liekanų apsaugojimui nuo 
naikinimo ir gabenimo į 
svetimas šalis. Tasai pro
jektas daugiausiai atkreip
ta prieš Amerikos milijonie
rius, kurie visokias liekanas 
superka ir paskui velka į 
Ameriką.

Vokietijos parlamentas 
užgyrė įstatymus, sulyg ku
rių dvikova Vokietijoj aš
triai draudžiama. Taippat 
priimta socialistic pataisy
mas, kad oficieriai už nesto- 
jimą dvikovon nebūtų pra
šalinami iš armiijos, kaip 
norėjo padaryti kaizeris. Iš 
to kaizeriui yra didis ne
smagumas.

Turkijos vyriausybė ga
lutinai nusprendžius įvesti 
reformas Makedonijoje, ty. 
tą šalį sutvarkyti. Buvęs 
Turkijos didysis yeziras 
Hilmi baša busiąs paskirtas 
Makedonijos generaliu gu
bernatoriumi ir apsigyven
siąs Salonikuose. Kokią 
turkai toj šalyj įves tvarką, 
nežinia.

*
Vokietijos vyriausybė su

manė sutaisyti karo oro 
laivyną ir tame reikale atsi
liepė į visą Vokietijos tau
tą, prašydama pašalpos. 
Vokiečiai subruzdo. Suda
ryta komitetai ir komitetė- 
liai ir štai tomis dienomis 
kaizeriui induota 500.000 
dpi. aukų. Manoma tam 
tikslui surinkti mažiausiai 
8 milijonus dolerių. Ot kur 
patriotizmas!

Anglijos sosto inpėdinis, 
Valijos kunigaikštis, kitą 
mėnesį sulauksiąs sau pil
nų metų ir tuoj aus ąplaiky- 
siąs locną svietą ir rūmuo
se Buckingham ir Windsor 
sau locnus apartamentus. 
Motina asmeniškai papuo
šianti jam jo rumus. Jau
nas karaliunas turėsiąs rū
mų gubernatorių ir kontro
lierių, du sekretorių, visą 
būrį tarnų, gausiąs specia
ls algą, be to turėsiąs daug 
savo ločnų karietų. Nei 
danguj nerastum žmogus 

| tokio gyvenimo.

5



6

Redakcijos Patemijimai.

Vėl “^raugas” pradeda kad “Katalikas” priminė,
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GEGUŽIO, 1912 m.
23. K. Dezidėrijo v.
24. P. Joannos n.
25. S. Grigai. VII.
26. N. Sekminės. Dvas. šv. ats.
27. P. Sekminės. Bėdos išp.
28. U. Augustino v.
29. S. Mar. Magd. iš P.

Ginkime musų ateivius.
Kelis sykius “Katalike” 

plačiai minėjome apie nau
jus antiimmigracijinius bi- 
lius, įneštus kongresan, ir 
skatinome lietuvių organiza
cijas ir draugijas protestuo
ti prieš tuos bilius, kadangi 
anų priėmimas grasia lietu
vių ateivi j ai. Nekurios lie
tuvių draugijos jau atliko 
savo užduotis, bet toli gra
žu ne visur ir ne visos. 
Kad palengvinus lietuvių 
draugijoms tasai darbas, 
žemiau paduodame rezoliu
cijos formą angliškame tek- 
ste. Tokias rezoliucijas 
pridera kuogreičiausiai pa
siųsti Suv. Valstijų prezi
dentui ir savo distrikto 
kongresmanams.

Štai rezoliucijos tekstas:
Resolutions adopted at a 

meeting of .......................
held in .................... 1912.

WHEREAS: There are 
now pending ir the House 
of Representatives two 
measures known as Dilling
ham Bill, (S. B. 3175) and 
the Burnett Bill, (H. R. 
22527) both of which pro
vide that a literary test be 
applied to all immigrant 
entering the United States, 
and

WHEREAS: 
1 inham Bill, in addition 
a literary test provides 
Section 18 thereof that 
immigrants be required
carry with them a certifi
cate if identity, and.

WHEREAS: Those
measures are so un-Amer
ican in spirit, so inhuman 
in it’s effect as to practical
ly mean the closing of the 
gates of America in the 
faces of those worthy im
migrants who seek shelter 
in the United States from 
religions and political pro
secution, and

WHEREAS: We believe 
that such restrictive legis
lation will seriously hamper 
the proper development, of 
our country and retar its 
commercial progress there
fore be it

WHEREAS: The Dal- 
hereby protest against the 
passage of Senate Bill 
§3175 and House Bill 
§22527 and that we earn
estly appeal to our repre
sentative in Congress to 
use every ligitimate means 
at his command for the 
purpose of defeating these 
two measures be ir further

RESOLVED, that a copy 
of these resolutions be for- 
wared to the President or 
the UnitedStates and to aur 
representative in the Con
gress of the United States. 
’ IN WITNESS WHERE
OF we have hereunto set 
our hands and seal this.... 
day of May 1912.
.......... ................   Pres. 
........ ... See.

Pirmoj tos rezoliucijos 
rubrikoj po žodžiu “meet
ing of” reikia angliškai pa
rašyti draugijos arba or
ganizacijos vardą, kurios 
siunčia rezoliuciją; po žo
džiu “held in” parašyti 
miestas, valstija ir susirin
kimo diena su mėnesiu.

Apie vyriškių sveikumą.
Suvienytose valstijose 

pramatoma žymi reforma 
reikale įstatymų apie mo
terystės ryšius. Pirmutinį 
tų reformų link žingsnį pa
dariusios Hlinois valstijos 
motinos savo kongrese, at
laikytame mieste Chicago.

Minėtame kongrese 
smulkmeniškai buvo apkal
bėta tas, kad vyriškiai no
rintieji vesti, turėtų su sa
vimi sveikatos liudijimus; 
nutarta dar praplatinti pla
čiai šitą idea, idant ateityj 
kiekviena'išeinanti už vyro 
mergaitė žinotų, kad ji ap
turi sau vyrą sveiką ir ne- 
išstato pavojun savo 
mes.

Šis sumanymas, ar 
jį ten pavadintum, be
j onės yra geras, nes tuo no
rima padaryti sveikas šei
mynas. Bet visupirmu rei
kia atkreipti domą į tų 
‘ ‘ motinėlių ’ ’ vi enpusiškumą. 
Jos reikalauja tik iš vyriš
kių apie sveikatos stovį liu
dijimų, bet kodėl užtyli 
apie moterių sveikatos sto
vį? Čia reiktų lygiu sai
ku saikuoti. Jei moteris 
pašvenčia savo laimę ir 
ateitį ištekėdama už nesvei
ko vyriškio, tai vis tiek gal, 
o rasi net ir daugiau pasi
švenčia vyriškis, apsivez- 
damas su ligota moterimi. 
Abiejų pusių čia padėjimas 
lygus ir abiem pusėm ta
me atvėjyj priklauso atsa
komybė. Bet “motinėlių” 
mat išmanymas kitokis.

Gal kuomet nors apkal
bamos reformos bus ir įves
tos, bet... negreit.

* *
Girtuoklių miestas.

Pirmasai miestas sulyg 
girtuoklių . skaitliaus, anot 
“Petęrb. Vied.”, esąs Pe
terburgas, kur ant 100.000 
gyventojų miršta nuo deg
tinės persigėrimo 20 žmo
nių, tuotarpu Londone ant 
tokio pat gyventojų skait
liaus nuo girtybės miršta 
13, Paryžiuje 6, Berlyne 3. 
Nuo girtybės staiga mirti
mi miršta kasmetai Peter
burge 200 žmonių, savažu- 
dysčių iš persigėrimo Pe
terburge atsitiko 30%, ty. 
trečdalis visų savažudysčių. 
Per metus girtuoklių buvo 
atvaryta į policijos nuova
das išsipagirioti 65.000, ko 
niekur kitur negirdėti. Pa
čių girtų moterių Peterbur
ge 16 sykių daugiau nuga
benta policijon, negu Ber
lyne. Sifiliu sergančių Pe
terburge buvę paskutiniais 
metais 40.000 žmonių su 
viršum. Iš to atžvilgio Pe
terburgas pralenkia visus 
kitus miestus.

Romanovas gali džiaug- 
ties. Nes kaip ilgai žmo
nės skęs girtybėje, taip il
gai jam bus lemta Rusijo
je šeimininkauti. Ne vel
tui įvesta plačiai ir degti
nės monopoliai.

* «
Et, koks tai džiaugsmas!
“Kova” (No. 19) prane

ša, kad p. Roosevelt pasi
sakęs laikraščio “The Call” 
reporteriui, jog jis jau ke
lintas mėnuo esąs pilnai 
persiėmęs socialistų teorijo
mis ir esąs gyvas, o gyvas 
socitalistas marksistas. Jis 
pasisakęs , dar, kad jis ge
rai apsipažinęs su socialis- 
tiška literatūra. . Jis skai
tęs raštus Markso, Engelso, 
Bebelio, Goutskyo ir kitų 
(“Kova” rašo, kad Roose
velt skaitęs Marksą, Engel
są, Bebelį etc., bet ne jų 
raštus*).

“Kova” iš to nepaprasto 
apsireiškimo labai nudžiun
ga. Kur čia tau nebus 
džiaugsmo susilaukus į sa
vo eiles stambaus “drau
go”. Bet pagaliau susi
griebia ir sako:

“Roosevelt, kaip matyt, 
nori per socialistus ir kitus 
progresyviškesnius gaiva
lus patekti į prezidentus...”

O-gi kaip! Jis dabar tik 
ir lenkiasi prieš “Kovą”.

Kad p. Roosevelt gali 
virsti į socialistus, tai ne
būtų stebėtina, bet tikrai 
žinome, kad jis nevirs į ci- 
cilikus...

-Baltarusių kalba bažny
čiose.

Iš Vilniaus rašo, kad 
vyresnybė sumanius į vi
sas baltarusių katalikų baž
nyčias įvesti pridėdamasias 
pamaldas baltarusių kalbo
je. Rusams nacionalistams 
tečiau tas nepatinka. Jie 
tvirtina, kad baltarusių 
kalba negyvuojanti. Tą 
patį sako ir lenkai. Te
čiau rusai nacionalistai 
reikalauja į minėtas bažny
čias įvesti tiesiog rusų kal
bą. .........

Lenkams nepatinka nei 
vyriausybės sumanymas, 
nei nacionistų reikalavimas, 
kadangi lenkams tarp bal
tarusių dabar geriausioji 
proga pastaruosius lenkin
ti iš pamoksliničių.

Musų nuomone, vyriau
sybės •sumanymas — labai 
išmintingas, tegul kiekvie
nas žmogus garbina 
savo prigimta kalba, 
kams gi norisi visus 
kinti.

* *
S. L. A. organo 
deficitus.

A. su savo organu 
“Tėvyne” turintis daug 
nesmagumų — minėtasai 
organas kasmetai turįs de
ficitus. Delei to nekurios 
kuopos sumano “Tėvynės” 
jau nebeišleisti, girdi, Sus- 
mui pakaktų periodinių at
skaitų. “Lietuvoje” p. 
Narys Tinginys tame rei
kale irgi prikergia kelias 
savo pastabas. Štai ką jis 
tarp kitko sako:

“Mes manytume, kad ne- 
reik orga no naikinti, bet 
plačiai didelėmis raidėmis 
pagarsinti: Reikalinga ge
ra galva S. L. A. reikalų 
vedimui. Mes nemanome, 
kad kas kita butų reikalin
ga,-kaip tik toji gera gal
va”. ■■

Pilnai galima sutikti su 
tokia pastaba, bet šalep to 
reiktų dar pridurti: reika
lingi ir gerai apmokami 
darbininkai!

Naujai išrinkta S. L. A 
centro valdyba,

S. L. A. kuopų balsavimo 
pasekmės renkant centro 
valdybą galutinai pasirodė 
sekančios:

Į-^prezidentus —i Živat- 
kauskas (gavo 594 balsus), 
Mikolainis (348), Žalniėrai
tis (290).

Į išdininkus — Skrituls- 
kas (518), Gegužis (358), 
Alenskas (367).

Į išdo globėjus Į išdo globėjus — Paukš
tis (638), Varašiųs (228), 
Raulinaitis (282). -

Į daktarus — Baltrušai
tienė (537), Graičunas 
(410), Rutkauskas (244).

Pasirodo, kad centro val
dyba pasilieka senoji, iš
imant naują išdo globėją 
Paukštį.

L

tuščius, be prirodymų pa
sakojimus^ .buk “Katali
kas” nesąs katalikišku lai
kraščiu. rai tai pasa
kyti “nekatalikiškas”, bet 
lai “Draugas” tą savo tvir
tinimą paremia faktais. 
Šiais laikais nėra tokių ne
išmintingų žmonių, kurie 
tuščiam pasakymui tikėtų. 
Perėjo jau tie laikai.

“Draugas.” turi, žinoma, 
tuščiai užsipuldinėti, nes jo
kių prirodymų negali rasti; 
o iš' antros pusės rupi di
džiai tas organavimas. Ne 
Dieve duok, kad “Katali
kas” liktų organu. Reikia 
tad jį šmeižti kiek galint, 
by tik taip netinkamai nuo 
“Kataliko” žmonių atidą■ 
atkreipti. Bet žmones turi 
akis, turi protą ir mato to
kius “Draugo” pasielgi
mus.

“Draugas” užmetinėja 
“Katalikui”, buk jisai nori 
varu tik įsiveržti į Susivie
nijimą. Žydas muša, žydas 
rėkia. “Draugas” patsai 
skverbiasi į gusi v. ir patsai 
rėkia, buk kas kitas sver- 
biasi. “Katalikas” tik nu
rodė, kad jisai rūpinasi vi
suomenės reikalais, jam tik
rai rupi žmonijos gerovė, o 
ne privatiniai, kaip “Drau
gui”, dalykai. Delko “Ka
talikas” atkreipė tik žmo
nijos atidą ir parodė, kas 
ištikrųjų gali jų reikalus 
aprūpinti ir vesti gerovėm, 
idant, taip žmonės apsvars
tę, pasirinktų sau tinkames
nį maistą ir naudihgesnį jų 
reikalams laikraštį; vienok 
suvis nemano per prievartą, 
kaip “Draugas”, lysti į. Su-, 
rivienijifią.’ Lai žmones ap
svarsto kas kd vertas.

Toliatis “Draugas” už- 
mėtihėja nosąžinipgumą,

Apie mirusį A. Galinaitį.
“Vienybė Lietuvn.” apie 

mirusį Baltimorėj, Md. jau
ną lietuvį advokatą, Anta
ną Galinaitį, tik dabar su
žinojus iš “Šaltinio” ir 
“Vilties”. Tuo tarpu apie 
velionį A. Galinaitį plačiai 
rašė “Katalikas” (No. 13 
š. m. koresp.) ir to “V. L.” 
nebuvo ligšiol patėmijus-ir 
negalėjus paskelbti. “Šal- 
tinyj” ir “Viltyj” tasai 
apie velionį pranešimas be- 
abejonės iš “Kataliko” tik 
iškopi j uotas.

Žilinsko raštai 
atspausdinti.

“Mums rašo, kad
Jono Žilinsko raštai (4 to
mai) ir d-ro Garmaus pas
kaitos, kuriuos T. M. D. 
žadanti savo nariams da
linti, jau esą išėję iš spau
dos. Sakoma, tuos raštus 
busią galima gauti jau šio 
mėnesio pabaigoje, arba 
birželyj. T. M. D. kny
gius dabar renkąs narių ad
resus.

Seimas prasideda gegužio 28 d. 
š. m. So. Boston, Mass.

Gegužio 2C dieną š. m., 
ty. ateinapei&me utarninke, 
mieste Sk), Bostone, Mass., 
prasideda S.'* L. R. K. A. 
27 metinis seimas. Seiman 
suvažiuos rast koks šimtas, 
ar daugiau i$" visų artimes
nių ir tolimesnių lietuvių 
kolionijų * delegatų. Dele
gatų toks suvažiavimas, ar
ba seimas, tai svarbus or
ganizacijai, momentas, ka
dangi tuo metu bendrai ri
šami įvairiausi organizaci
jos reikaluose klausimai. O 
tų klausimų tokioj skaitlin
goj organizacijoj yra dau-jlios pildytoja. 
gybė. Tai pomirtinių sky-

konstitucija, (centro valdy-

Organizaeijos tikruoju ir 
geruorganu gali skaifyties 
tiktai Jokšai laikraštis, fap

Tie visi reikalai sutinmai 
gerb, delegatų turėtų but 
apkalbami ir nustatomi 
kaip kokie leguliatoriai, su
lyg kurių visos kuopos kai
po koks mechanizmas ken
tėtų judėtų ir išvien dirbtų 
savo organizacijos naudai.

Šiame 27-tame seime mes 
opiausiais klausimais drįs
tame' pastatyti organo ir 
centro valdybos klausimu. 
Organas kadangi skaitosi 
organizacijos židinys, o 
centro valdyba to židinio 
prižiūrėtoja ii žmonių va-

vieni juokai, bile jo lei< 
dėjai yra sotus.

Tai turėkite omeny j, ger* 
biamieji delegatai.

Sulyg centro valdybos — 
susimildami rinkite valdy- 
bon visai naujus narius, 
veiklius lietuvius, kadangi 
dabartinė centro valdyba 
— tai apatinis girnų ak
muo. Ypač reikia atkreipti 
domą į centro sekretorių, 
nes dabartinis sekretorius 
jau taip daug besekreto- 
riaudamas įsivyravęs, kad 
įšteisybės sunku suprasti, 
kaip tas žmogus ir centro 
rokundas ir Įmygąs veda. 
Jam rupi tik: kad Sus-mas 
nupirktų “Draugą”, jam 
pačiam pakeltų mokestį, o 
tada jam, persikrausčius į 
Wilkes-Barre, besekreto- 
riaujant tik švilpauti.

Nemanykite, gerb. dele
gatai, kad mes kam ko pa
vydime. Mes rašome tei
sybę. Tai gali patikrinti 
tūkstančiai “Kataliko” 
skaitytojų, kurie susiduria 
su Sus-mo nariais ir ką iš 
anų girdi. Tik vienas ru- 
gones ant organo ir centro 
valdybos. Daugumas na
rių, užsimokėjusių po 50c., 
negauna “Draugo”. Gi 
centro sekretorius, kad 
spenduoja tai spenduoja, 
arba braukia, tai jau 
ir braukia narius be 
reikalo. Mat, jis manąs esąs 
didis valdininkas. Kaip 
jis padarąs, taip ir turi but. 
Juk tai ne juokai būti to- 
riuo “autokratu”!

Gerb. delegatai! Velija
me jums kuopasekmingiau- 
sio seimo. Velijame jums 
' oiogeriausiai rupinties sa
vo brolių lietuvių reikalaū^ 
ir pagaliau nnsikraf^Mfll|H 
visus, kas organiZ':vnjai^^H| 
nori tarnauti, bet išnaudoti?

Laimingai jums praleisti 
seimas!

jog “Draugas” turi iš -Su
sivienijimo pelną. Jaigu 
to pelno nėra, tai ko “Drau
gas” taip skverbiasi į tą 
Susivienijimą? Ko taip 
nori organauti? 'Gal “Drau
gas” mano kitas negalės 
taip Sus. reikalus atlikti? 
Didžiai tame apsiriktų. Sus. 
turėdamas geresnį už 
“Draugą” organą, visame 
bus geriau aprūpintas, ne
gu dabar.

Tegul tad “Draugas” ne
ieško tuščių ant “Ka
taliko” užsipuldinėji
mų, nes tuštiems, be priro
dymų plepalams šią gady
nę niekas netiki, o žmonės 
jau aiškiai mato kur jiems 
geresnė nauda ir tinkames
nė duona.

Juokingą dar “Draugas” 
atsakymą davė p. Kučins
kui, klausiant: “Kokią 
skriaudą padarė “Katali
kas’’.katalikams ir kada už
sipuolė ant tikėjimo”.

Atsakymas skamba: “Ka
talikas” yra prieškuniginis 
laikraštis, vadinas, neguo- 
doja dvasiškuos. Todėl 
negali būti geru katalikišku 
laikraščiu...” Klausimas 
eina apie tikėjimą, atsa- 
kymas-gi apie kunigą. Tai 
kunigas, palei ‘‘Draugą”, 
yra tikėjimas. Ar-gi 
juokinga?!

Kas negerbia kunigų, 
bučiuoja jų ranką, tas ne
gali būti, palei “Draugą”, 
geru kataliku. Žinoma, 
taip-gi kas negerbia blogų 
kunigų, tas ir-gi negali būti 
geru kataliku. Trumpai sa
kant “Draugas” liepia 
gerbti .r.visus .be skirtumo 
kunigus, ii* viskas. Tik jau 
nesąmbniškiau negali būti, 
ir juokingiau negalima no-

sišventhnu rūpinasi tųjų 
reikalais, kuriems apsiima 
tarnauti. Organas — tai 
organizacijos veidrodis, 
kuriame spindi organizaci
jos narių visas veiklumas, 
kuopų pažangumas ir visas 
gerbūvis.

Gi centro valdyba skai
tosi tik toki tikrąją, kuriai 
rupi organizacijos gerovė, 
kuri ant kiekvieno žingsnio 
apsiima kuopų norus pil
dyti, o užvislabiaus saugoti 
organizacijos turtus kaip 
savo akį.

Šiemet S. L. R. K. A. tu
rėjo taip vadinamą semi- 
oficialį organą “Draugą”, 
kuris pernai seime pro aša
ras įsipiršo nors tiems na
riams, kurie nepasigailės 
metais už jį užsimokėti po 
50c. Kas ir kiek mokėjo 
už tą organą, mes nežino
me, bet iš “Draugo” mato
me, kad jis sauvaliai pasi
vadino Susivienijimo ofi
cialiu organu ir ėmė sau 
mokestį iš Sus-mo išdo už 
kiekvieną narį, nors dau; 
gumas narių už “Draugą” 
atsisakė mokėti po 50c. 
Vadinasi, organas pradėjo 
su Sus-mo išdu žaisti sau- 
vališkai, sulyg savo pažiū
rų, nepasiklauzdamas Sus- 
mo narių, ar jis tai galįs 
daryti, ar ne.

O centro valdyba, kuria j a 
žmonių pasitikėta ir paves
ta valdyti visas turtas, ką 
'daro? Ar ji gal neleidžia 
išdą mažinti, visus narius 
piešti? Ne! Ji eina iš
vien su “Draugu” ir šitam 
pagelbsti iš centro išdo pi
nigus aikvoti ir nei pusę 
žodžio apie tokius darbus 
nepraneša kuopoms. Val
dyba tyli it nebylė ir tikisi 
susilaukti, dar už tai iš kuo
pų pagirtinumo.

Tokie dalykai — tai tie
siog šaukianti danguose at
keršijimo!

Antraip vertus.
Kokią naudą Sus-mas 

šiemet apturėjo iš “Drau
go”. Nei kokios! Jei tik 
tiek, kad jo skiltyse buvo 
atspaudinta du protokolai ir 
konstitucijos projektas. O 
tai mielai galėjo padaryti 
bile vienas laikraštis. 
“Draugas” pinigus iš išdo 
mielai ėmė, bet nerašė nei 
agitacijinių straipsnių, nei 
nieko tokio panašaus Su
sivienijimo reikaluose. Ne
rašė nieko nei centro val
dybos nariai, nors buvo la
bai gera proga pasinaudo
ti agitacijomis, tverti nau
jas kuopas, seuasiąs didin
ti, letuvius vesti vienybėn. 
Kaip “organui” taip ir 
centro valdybai tas viskas 
visai nerūpėjo.

O dabar “Draugas” drįs
ta išnaujo piršties į “orga
nus” ir dar sako, kad jis 
rūpinęsis Sus-mo reikalais! 
Koks tai neteisingas ir 
drąsus pasisakymas!

Kaip sau norite, gerbia
mieji delegatai, taip dary
kite, bet rinkdami “Drau
gą” išnaujo į “organus”, 
atsiminkite, kad tuo pasiel
gimu sUmažįsite Suš-mo 
narių skaitlių ir leisite iš- 
aikvoti centro išdą, kurian 
kraunami žmonių kruvini 
centai. Paskirkite organu 
tokį * laikraštį, kuris, kaip 
numanote, rupįsis organi
zacijos gerove ir visais rei
kalais. Pamėginkite tai 
padaryti, o laimėsite šiemet 
dešimteriopai, Žinote pa
tįs, kad “Draugas” netar
nauja žmonėms. , Jis rūpi
nasi savo luomo reikalais. 
Kas jam galvoje, kad Sus- 
mas narių skąitlįutni. nesi-. 
didina» kad centru ižde pi-

PRANEŠIMAS.
Šių metų S. L. R. K. A. 

seimas prasidės pamaldo
mis šv. Petro Lietuvių baž
nyčioje ant Fifth st. So. 
Bostone, kuriose dalyvaus 
Jo Eminencija Kardinolas 
O’Connell, Bostono Arci- 
vyskupas, suteikdamas de
legatams pontifikališkąjį 
palaiminimą. Seimas pra- - 
sides utarninke (28 gegu
žio), baigsis ketverge (30 
gegužo). Posėdžiai atsibus 
bažnytinėje salėje (bažny
čios basamente). Delegatų 
apsistojimui skiriama du 
hoteliu: 1, Essex Hotel 
(brangesnis), čią jau prie 
pat South Station. 2, Uni
ted States Hotel (pigesnis) 
ir gi netoli nvo South Sta
tion, bet painiau suranda
mas. Didžiumas delegatų 
išlips ant South Station; 
tieji gi, kuriuos geležinke
lis privež ligi North Station 
turės prie South Station 
privažiuot elevatorium arba 
strytkariais?— Tieji gi, ką 
nenorėtų sustoti Koteliuo
se, tegul pirm laiko kreip
sis prie p. Pauliaus Mika
lausko (adr.: 248 — 4th st., 
So. Boston, Mass.), o jis 
apsistojimui nurodys pri- 
vatiškus gyvenimus pas lie
tuvius. Pramogos sve
čiams yra rengiamos tokios: 
a) Utarninke (28 gegužio) 
bus atlikta Sasnausko Kan
tata, pagiedos suvienyti 
chorai. b) Seredoje (29 
gegužio) bus sulošta Geno
vaite, —• vaidys šy. Kazi
miero draugijos teatrališ
koji kuopa. Šituodu va
karu bus šv. Augustino sa
lėje, ant E. street, So. Bos
tone. c) Ketverge (30 ge
gužio) bus - didelis balius, M
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Rusijai grasia revoliucija.
Darbininkų kraujas aną iššauks.

pareikalavo su-
darbo valandas;

35 užveizdas, ku-
biauriai apsieida-

Siberijoje, ties upe Lena 
randasi didelės aukso kasy
klos. Kasyklose dirba arti 

.,7.000 darbininkų. Kovo 
mėnesio 14 dienų tų kasy
klų darbininkai sustreika
vo. Jie 
trumpint 
prašalint 

; rie labai
vo su darbininkais; padi
dinti algas ir daugiau smul
kesnių reikalavimų.

Aukso kasyklų kompani
ja atsisakė darbininkų rei
kalavimus išpildyt. Prasi
dėjo streikas. Daugiau mė
nesį darbininkai išstraika- 
vo visai ramiai. Jokių riau
šių, nei pasikėsinimų ant 
kompanijos turto per tų 
laikų nebuvo. Pagalinus 
kompanija persitikrino, 
kad ramiu keliu negales 
suardyt darbininkų vieny
bės. Sumanė tai atlikti su 
pagelba žmogžudžių karei
vių. Kompanija parsikvie
tė keletu šimtų kareivių ir, 
pradėjo elgties su straikuo- 
jančiais darbininkais kaip 
patinkama. Visupirmu pa
liepė areštuoti streiko ko
mitetų, susidedantį iš 17 
žmonių. Paliepimas tuo
jaus buvo išpildytas. Dar
bininkai, nenusimanydami 
jokios kaltės, surašė pra
šymų, reikalaudami paliuo- 
suoti komitętų. Tuo laiku, 
kuomet didžiuliausia dar
bininkų minia nuėjo pas įkų armijų, 
inžinierių Tulčinskį induoti 
jam prašymų — netikėtai 

^^asigirdo šūviai, pasmirdo* 
i durnai. Persigandę 
Bkai krinta ant že- 
nsikelia ir vėl krin- 
O kareiviai vis šau
le skina beginklius

Staučių verstų tolumo. Ne
prisišauksi pagelbos, nepa
siskusi niekam.

Išėję žmonės iš urvų gi
lumos, ir dar iš didesnio pa
žeminimo, kreipėsi taippat! 
į žmones, į tuos žmones, ku
rie ištisais metais kaipo ir 
skuto juos. Jie reikalavo 
duonos, žmoniškesnio gyve
nimo ir doresnio apsiėjimo.

Užuot duonos, jiems pa
siuntė karštų švinu... Į de
javimus ir mirštančius dar
bininkus atsiliepė tik obal- 
sis, ledinių tyrynių obalsis.

Kruvina caro valdžia.

ta. 
do 
darbininkus budelių kul
kos... Narsus caro karei
viai, nėr’ ko sakyti, bet tik 
prieš beginklius...

Pirmų savo narsumų tie 
caro tarnai parodė Peter
burge 1905 metais. Pas
kutinių dienų atsitikimas— 
lyg kad ano didžiojo atsiti
kimo obalsis.

Kada kareiviai nustojo 
šaudę, o vėjas išsklaidė pa
rako durnus, pasirodė bai
sus paveikslas: Krūvos 
dra šiltų lavonų betvarkiai 
gulėjo ant šaltos žemės. 
Žuvusių skaičius siekia į: 
270, sunkiau ir lengviau su
žeistų yra į 250. Tas atsi
tiko balandžio 17 dienų.

Tas atsitiko užguitam 
krašte, šalčio ir sniego vieš
patystėj, kur vėjas ir pu-J 
gos staugia dienomis irį 
naktimis. Ten kaimas nuo 
kaimo randasi už dešim
čių, šimtų, o kartais ir tuk-

fAS NEIMSIMU, KAD TU MULAI | 
į GIRDĖJAI KUR AŠ BUVAU PRASI-1 

| Salink bėgjje tų keliu są- 
| Vaičių? AŠbuuau Anoluoje.
I Kaip DAŽIWJAV,lttB TAI DIDŽIAIf 
gSlAS LAIMAS VARDU'TUW
I PLAUKS 2 Ameriką, sakau «a- 
LkĖS m MAN PADARYTI TWAS.J

PAMINĖJIMUI BAL. 24
D. 19Q4 M.

Magnaus Kazėno prakalba, 
sakyta susirinkime drau
gijėlės “Lietuvių Vil
tis” Orchard Lake, Mich. 
balandžio 30 d., 1912 m.

Mieli Draugai!
Kadangi šio mėnesio 24 

d. sukako astuoni * meta i 
kaip spauda leista po rusų 
valdžia, taigi paminėjimui 
tos, taip lietuviams bran
gios, dienos trumpai šian
dien pakalbėsiu apie prie
žastis spaudos uždarymo,J 
apie leidimų ir kaip ja nau
dojasi musų broliai, kaip 
tėvynėje, taip ir čia Ame-.

Rusijos darbininkai ir ne
laimingųjų sušaudymas.
Beveik norėtųs tarti, kad 

Rusijai 1905 metai antru 
kartu atėjo. Ištikro, 1^05 
m. sausio menesį šaudyta į 
Peterburgo darbininkus; į 
šį šaudymų Rusijos darbi
ninkai atsakė, begaliniais' 
protesto streikais, kas ga
lų galop virto revoliucija.

Dabai’ Siberijos auksa-' 
kasiai sušaudyta, ir regi
nys toks pat, kaip 1905 me
tais. Rusijos darbininkai’ 
protestuoja milžiniškais 
vienadieniniais streikais. 
Žvėriškumas, kurį valdžia 
Siberįjoj padarė, sujudino 
plačiausias rankpelniij mi
nias. Valdžios persekiojimų 
lyg nebuvę! Priešais save 
matai atsigavusių darbinin- 

" i. Tarytum, susi
tarus, balandžio 26 dienų 
streikas vienai dienai ap
skelbiama ištisoj eilėj mies
tų. — Saratove daro pro
testo streikų geležies fabri
kai, meblių dirbtuvės, gele
žinkelių dirbtuvių darbi
ninkai nori pamaldas atlaL 
kyti, tat jiems užginama. 
Popas atsisako. — Ekateri- 
noslave delei Liberijos nuo- 
tikių meta darbų visi di- 
džiuliausio geležinių triu- 
bų fabriko darbininkai. — 
Rygoje daro vienos dienos 
protesto streikų 6 dideli fa
brikai, kur dirba į 10 tukst. 
žmonių. — Odesoj streikuo
ja prieš tų piktadarystę 
spaustuvių darbininkai.

Šitokios tai žinios, — su
prantama, didžiai nepilnos. 
Reikia prisiminti tik ūpų, 
kurs yra apėmęs darbinin
kų sluogsnius! Valdžia lai
ko prirengus kazokus ir 
miestsargius.

Kas dedas Rusijoj? Ar 
šitai jau antros revoliuci
jos pradžia? Jaigu šitai 
revoliucijos įžanga, tai grei
tu laiku dalykai paaiškės, 
nes po vienadienių protes
to streikų turėtų eit mitin
gai, demonstracijos, žodžiu, 
kova su caro valdžia žūt
būt!

rTAI IRTU VAŽIA

VAI ANT GARLAIVIO

< SIMAI? .

lie-’ 
bu- 
ap- 
tik-

Baudžiavos laikuose 
tuviai dar labai mažai 
vo apsišvietę, nes tada 
švietimas tebuvo vien 
tai bajorijos privilegija,
valstiečiai gi, suvaržyti 
baudžiavos ir vergijos ry
šiais, apsunkinti begaliniais 
ponų darbais, neturėjo lai-; 
ko nei pamastyti, kad ir' 
jiems yra reikalinga ap- 
svietą. Jie (valstiečiai) 
težinojo tiktai ponams ver
gauti, jų laukus ir kitus 
darbus apdirbti. Užtatai 
tautiškas jųjų judėjimas 
bei susipratimas buvo visai 
kaipir nežymus.

Paskui-gį, kada rusų val
džia paliuosavo valstiečius 
nuo baudžiavos ir vergijos, 
kada pasijuto liuesais esu 
nuo ponų rykščių, kuomet 
nukrito ponų jungas nuo 
jųjų sprando, tada ir tau
tiškas jųjų judėjimas ir 
susipratimas pradeda kilti. 
Tada apšvietimas nustoja 
buvęs privilegija vienos 
bajorijos, ir į darbų ant kie
tai; sužėlusių tautiškų dir
vonų stoja ne vienas, ant
ras, kaip baudžiavos lai-, 
kuose, bet ištisa eilė naujų 
artojų-darbininkų, išėjusių 
iš to iki šiolei taip paže
minto vergijos luomo, kur
sai po šiaudiniu stogu už
laikė gyvų Gedimino ir Vy
tauto Didžiojo kalbų (Mair, 
L. 1st.). Bet išpradžios: 
tasai tautiškas lietuvių ju-’ 
dėjimas apsireiškė rusiško-' 
j e dvasioje bei pakraipoje. 
Mat, rusiška valdžia paliuo
savo valstiečius nuo bau
džiavos, kurie (valstiečiai), 
išreikšdami- rusams savo 
dėkingumų, krypo prie jų
jų dvasios. Taippat įstei
gimas Maskvos universite- 
te lietuviams stipendijų 

'daug prisidėjo prie krypi
mo lietuvių į rusų globų. 
Bet labiausiai, kaip stumte 
stūmė lietuvius į rusų glo
bų, tai baimė plačiai einan
čios lenkinimo bangos, kuri 
jau visų bajoriją ir kunigir 
jų buvo užliejusi. Užtatai 
pirmieji tos pakraipos lie-j 
tuviai tėvynainiai vieniu-’

uz

Alzaejoj ir Lotaringijoj, 
kurioms tai provincijoms

tėlį išsigelbėjimų iš tos ga^ 
liugos lenkiško!"srovės te
matė tvirtame su rusais ry
šyje. Bet rus^j biurokra
tija nemokėjo simaudoti tos: 
lietuvių pakraipos. Maty
dama lietuvių prielankumų 
rusams, šuman^ visai su
rusinti lietuvius. Kadangi 
spauda yra nekaipo tautos 
gyvybė, turinti nepaprastų 
galę, tatai rusai sumanė jų 
lietuviams išplėšti ir pri
verstinai įbrukti rusiškas 
raides, vietoje lietuviškai- 
latiniškų ir tokiuo budu ru
sinimo apaštalystę pradėti 
nebegeruoju, bet su prie
varta. Tojo sumanymo il
gai nereikėjo laukti. 1864 
metais valdžia uždraudė 
spauzdinti knygas lietuvis-! 
komis raidėmis. Tokiuo 
tatai budu apšvietimo ke
lias Lietuvoje liko visai iš-, 
ardytas. Liko išplėštas 
paskutinis įrankis, be kurio, 
tik mirties šmėkla jau sto
josi prieš Lietuvos akis, ir, 
rodos, jau, jau galas priėjo 
Lietuvai ir, rodos, nebebu
vo vilties užlaikyti joje gy
vybės bent kibirštėlę. Ru
sinimo apaštalystė apibėgo 
visų Lietuvų, taip kad bai
sus persekiojimai pasiekė, 
net inenko kaimiečio grin- 
telę, kurioje drįso laikyti' 
nors maldaknygę, spauz- 
dintų lietuviškomis raidė
mis. Baisus smūgis užkri
to ant musų tėvynės Lie
tuvos, ant jos padangės už
ėjo tamsus rusinimo debe
sys!

Tad kųgi darė musų bro
liai tokiuose suspaudimuo
se? -—Kentėjo kantriai, ty
liai ir ramiai, nes kamgi pa
siskųsi, kuomet valdžia 
persekioja, o spauda atim
ta? , Bęt užtai Jojikų nenu
leido. Nors .ir persekioja
mi, darbavosi pasislėpę 
nuo valdžios užrubežyje, 
Prusupsė bei Amerikoje;: 
spauzdino lietuviškas kny
gas ir slaptai (gabeno) ne
šė jas į nelaimingų tėvynę 
Lietuvų ir tokiuo tai budu 
bent kibirkštėlę tautiško 
gyvumo užsiliko Lietuvoje.

Bet -už tai musų nekaltų 
brolių, karštai mylinčių tė
vynę, žuvo Sibyro tyruose 
retežiais apkaltų, vientik- 
tai už tai, kad drįso pla
tinti Ketu viskas knygas 
tarpe savo brolių. Bet jų- 
jų”darbai, jųjų pasišventi
mas, jųjų vargai, pakelti 
del tėvynės Lietuvos, ne-i 
nuėjo vėjais į . ir nepaliko 
bergždžiais. Štai po 40 
metų (nei daugiaus nei' 
mažiaus) tamsios naktįs ir 
apsiniaukusios musų tėvy
nės Lietuvos padangės ne
drąsiai prašvito nuo sau
lės spindulių, pasirodė mu-; 
sų brolių^ kovojančių už ė 
laisvę, vaisiai. Mat, rusų 
valdžia, matydama, kad ne

besulaikys yįs kaskart la- 
biųu užįųnčįos srovės, vis 
kaskart kįlančios ųudros, 
balandžio 24 d. 1904 m. su- 
grųžino mums spaudų.

Spauda leista — garsas 
žaibo greitumu apibėgo vi
sus Lietuvos kampus!

Išpradžios tuojaus pasi
rodė vienas, kitas laikraš
tis, pradėta knygelės spauz
dinti, ir taip vis kaskart 
daugyn ir daugyn. Šian
dien, po 8 metų kaip leis
ta. spauda, Didžiojoje Lie-; 
tuvoje įvairių pakraipų iš
eina net 21 laikraštis su 8 
priedais, kaip paduoda 
“Draugija” Ime numeryje 
šių metų. Rodos, visi, iš
troškę šviesos, tuojaus 
griebsis laikraščių, knygų. 
Ištikrųjų taip ir turėjo bū
ti. Bet kur tau. Lyginai 
kaip žmogus, ilgai būda
mas tamsiame kambaryje, 
atpranta nuo šviesos ir, iš
ėjęs į ano, nenoromis už
merkia akis. Taip ir musų 
nelaiminga tėvynė Lietuva 
per 40 metų uždaryta bai- 

"’sįai tamsiame kalėjime, į i
kurį delei spaudos uždarys Vokietija suteikė autonomi- 
mo negalėjo įeiti beveik nei 
spindulėlis šviesos ir moks

lių, atprato gyventojai nuo 
skaitymo knygų ir Jaikras- 
eių, .-

Kuomet kitų kraštų, kitų 
tautų žmonės gerus laikraš
čius ir knygas laiko savo 
geriausiais draugais, lietu
viai dar nelabai jų naudą 
temato. Kad taip Lietu
voje pirmaisiais metais nuo 
spaudos leidimo ir kad da
bar daugelyje vietų taip 
yra, tai galima išteisinti 
kadir laikymu tamsoje per 
40 metų. Bet čionai, Ame
rikoje, liuosybės šalyje, ga
lima sakyti, kad dar blo- 
giaus darpe musų brolių. 
Pamėginkit, mieli draugai, 
laike vakaeijų užeiti lietu
vio anglekasio bei šiaip sau 
lietuvio grintelėn subatvo- 
karyje ar šventadienyje ir 
persitikrinkite patįs, kaip 
musų broliai tebesnaudžia. 
Nes vietoje knygų bei laik
raščių, rasite stalų nustaty
tų bonkomis, o aplinkui 
“bešnapsuojančius” žaliu
kus. Užkalbink delko laik
raščių ~ bei knygų nenusi- 
perka, tai išgirsi šimtus pa
siteisinimų. . Atsakys tau, 
kad-jam nereikalingas laik
raštis, kad jis nėra joks 
mokslinčius, idant laikraš
čius bei knygas skaitytų. 
Girdi, laiko nėra skaityti, 
kitas atrėž; trečias, kad ne
turįs kų nusipirkti laik
raščio bei knygelės. Gir- 
tuokliavimui-gi tai laiko, 
pinigų ir visko kiekvienas 
turi, užtektinai.^

Ištiesų liūdna, liūdna sa
vo brolius regėti dar tebe-Į 
užmerkiančius akis į švie
sų!

Bet ar mes galime ran
kas nuleidę stovėti? Ar 
ir mes turime užmerkti akis 
prieš šviesų? Argi nelai
kąs mums nors viena aki
mi į šviesų pražiūrėti ir ki- 
tiems tos šviesos naudingu
mų rodyti? Beabejonės, 
kad jau senai mums metas 
pabusti iš miego, o netik 
mums patiems, bet ir kitus 
savo brolius budinti ir ra
ginti prie skaitymo. Tų 
pradžių savo gyvavimo bei 
darbavimosi savo brolių 
švietimui geriausiai ir leng
viausiai galime padaryti va- 
kącįjų laiku. Dabar pakol 
Jar mes tebesame moki
niais, parankiausis yra lai
kas prieiti prie savo bro
lių, skęstančių tamsybėse, 
ir vienatinį pasilinksmini
mų tematančių Baechaus 
garbinime. Taigi nesigė- 
dinkime savo brolių, nepa- 
vydėkime jiems mokslo, 
šviesos. Va’kacijos netoli. 
•J darbų mieli draugai!

iiauninkų. Turkai ginasi, 
kad tai jie butų tai padarę. 
Garlaivio kompanija dabar 
į Turkijų pasiunčius specia
li komisijų tų dalykų ištirp
ti. Turkai tuo' labai nepa
kakinti, nes bijosi atsaky
mo.

Indomus apsigynimas.
Teisėjas: Ęsi sugautas

vagiant, kų turi pasakyti 
savęs apgynimui?

Vagis: — Butų manęs ne- 
sugavę, bet turėjau ankš
tus batus ir negalėjau pa
bėgti.

jų, atsiradę agitatoriai, kur
stanti gyventojus sukelti 
maištus prieš Vokietijų. 
Kaizeris tai išgirdęs pasa
kė: “Jei tie ponai ir to
liau kurstys gyventojus, ta
da Alzacijai ir Lotaringijai 
bus atimta autonomija ir 
bus priskirta į Prusus kai
po viena provincija”. Tie 
žodžiai visus gyventojus 
smarkiai užgavo ir, regis, 
Kaizeriui kuomet nors 
tai prisieis teisinties.

Išsikalbėjimas.
Uošvė apsilanko pas savo 

vedusių dukterį jos naujuo
se namuose.

— Kų aš matau? — atsi
liepia baimingai. . Šmotas 
kepsnio prilipęs prie sie
nos? Regis, ir vėl tavo vy
ras nebuvo užganėdintas 
pagamintais pietais....

— Tai ne, mamyte — tei
sinasi nuraudus duktė. — 
Jis ten ant sienos pamatė 
tupinčių musę ir paleido į 
jų torieliu, bet nepataikė, o 
mėsa prilipo... .....

Suomijos generalguber
natorius sulyg1 Rusijos du
rnos nutarimo jau apdirbęs 
projektų apie Rusiškos kal
bos vartojimų Suomijos val
diškuose biuruose. Pro
jektas pasiųstas Peterbur
gan. Sulyg projekto į 7 
metus visi Suomijos valdi
ninkai privalanti mokėti ru
siškai kalbėti. Tokiuo fon
du norima tasai kraštas su
rusinti. Ką ant to pasakys 
suomiai?

Išlošta byla.
Advokatas: —r Gerai, kad 

tamstų sutinku. Pasvei
kink gi mane po šimto va
balų!

Klientas: — Delko, tams
tele?

Advokatas: — Ačiū man 
išlošei bylų paskutinėj ins
tancijoj.

Klientas: — Pagaliau, ir 
tai tik praėjus aštuoniems 
metams!

Advokatas: — Taigi, tam
sta, geriau vėliau, negu ne- 
kados!

Klientas: — Kiek-gi man 
pripažinta atlyginimo?

Advokatas: — Teismas 
tamstai pripažino 2.000 do
lerių. Kadangi man už ap
gynimų priklauso 2.300., tai
gi tamsta man dar primokė
si 300 dol.

Klientas: 
meilės!
kad aš nieko negausiu, bet 
dar turėsiu 300 dolerių pri
dėti?

Advokatas:
tamsta netekai, kas tiesa, 
bet užtaigi bylų išlošei.

Del Dievo 
Tai dar negana,

Chinų jaunoji respublika 
i užsienyj pasiskolinus $50- 
000.000. Šitie pinigai dau
giausiai busiu suvartoti iš
mokėjimui algų kareiviams, 

i kurie be pinigų neramiai 
užsilaikanti. Žinovai tvir
tina, kad Chinai nūdien pa
našus į parako sandelį, ku
rį galį iškelti į padanges 
viena kibirkštis. Karei
viams sikilus, viskas nuei- 

: tų vėjais.

Pinigų

Kaip seniau buvo rašyta, 
turkai kanuolių šūviais nu
skandino pasažierinį garlai
vį “Texas”, prigulinti vie
nai Amerikos kompanijų. 
Su garlaiviu žuvo 140 ke-

Amerikos jaunos šei
mininkės. ~

—* Zosia, regis, musų rai
butė ištupėjo daug viščiu
kų?

— Taip, prašau poniutės.
— Kiek?
— Sešiolikų.
— Tai greičiau pašildyk 

pieno.
— Tai kam?
— Na,' juk viena višta ne

galės išmaitinti tiek daug 
viščiukų.
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Ant pabaigos dar viena pastaba. Neretai atsitin
ka paklaida dėlto, kad sulyg klausimo apie kvapsnies 
malonumą ar nemalonumą mes žiūrime kultūrinio žmo
gaus žvilgsniu, tuo tarpu gyvulių žvilgsnis yra visai 
kitas. Kaip šuo su pasigėrėjimu apvuosto mėšlus, nuo 
kurių mes nusisukame su pasibiaurėjimu, taip, reikia 
manyti, nepakenčiama šeško smarvė jam atrodo labai 
sveika (sig. sk. XXIV).

Prisižiūrėjus visa kam augščiau išdėtam darosi aiš
ku, kad suprasti teisingai kokio nors gyvulio pa jautimų 
jautrumą — nelabai yra lengvas darbas. Bet tiek gerai, 
kad tikruma yra netaip apgailėtina, kaip ji iš pirmo 
karto pasirodo. Jei, sakysime, lapės, hienos, meškos, 
šunes ir tt. iš žemės iškasa lavonus, tai pas juos turi 
būti jautri uoslė, kadangi nei akis, nei ausis nieko mums 
nepasakis čia, todėl gi reikia manyti, kad čia veikia tik 
užuodimo organai.

Jei, sakysime, varnai ir kiti paukščiai turėtų gerą 
uoslę, tai jie lavonus atrastų giliai užverstus sniegu.

Tokius ištyrimus lengva yra padaryti. Taip va 
paimama mėgiamą gyvulio maistą — sakysime, avižas 
kanaraitėms ir dedama jį krabėn. Beto, padedama dau
giau tokių pat krabelių, kuriosna vienok nieko neinde- 
dama. Visos krabelės su skylėms orui įeiti, idant kvap
snis galėti} iš jos išeiti laukan. Kad akys maisto nepa
matytų, krabelę reikia pripilti paukštaitems nematant 
Jei toki ištyrimai bus padaryta daugelio įvairių žmo
nių, tai juos galima bus laikyti neužginčijamais. Aš 
užtikrinu, kad paukštaitės neveik atras krabelę su le
salu. (sig. sk. XXXII).

Po šitų įžanginių abelno budo pastabų, mums gc. 
riaus paaiškėjo priešininkų pažiūros ir mums bus leng- 
viaus jos atremti.

SKYRIUS XVIII.
Priešininkų pažiūros.

Išpradžių aš maniau paduoti žodis žodin atskiras 
mano priešininkų pažiūras, kurios mane pasiekė, ii 
prieš jas pastatyti savo pažiūras kaip reikiant jas pa
remdamas. Bet trūkstant vietos, man prisiėjo nuc 
šito sumanymo atsisakyti, kadangi pasirodė, kad jc 
įvykinimui reikėtų dar viso atskiro tomo.

Antgalo atsakinėjimas mano priešininkams pasileng
vina tiek, ant kiek jie patys neišdrysta tvirtinti, kad jie 
tuos klausimus supranta geriaus, kaip toki autoritetai, 
kaip Bromas ir kiti, kuriuos aš privedžiau augščiau. 
Beto, daugiau kaip pusė ginčijamų klausimi} remiasi 
nesusipratimais, apie kuriuos aš kalbėjau pirmesniuosc 
skyriuose.

Bet keisčiausiu dalyku yra tas, kad patys mane 
priešininkai prisilaiko kuoįvairiausių pažiūrų į gyvuliu 
pajautimus. Mano svarbiausias priešininkas, girininkas 
Rote, išreiškė tokią nuomonę visoje straipsnių eilėje 
“Vokiečių medžioklės laikraštyje” sulyg klausimo apie 
paukščių uoslę. Jis sako: “Savo matymo aštrumu 
paukščiai toli pereina pienžindžius; sulyg užuodimo gi 
jie stovi toli užpakaly. Vienok, manymas, buk jie be
veik visai neužuodžią todėl buk pas juos užuodimo pa
jautimo visai nesą, — tokis manymas liudija tik ga
lutiną nežinystę žmonių, tą tvirtinančių.”

Sodrus medžioklinis raštininkas Oskar Horn taip
gi yra mano priešininku ir podraug stropum to paties 
“Medžioklės Laikraščio” bendradarbiu. Apie tai jis 
pasakė taip: “Paukščiai kuone vis.ai neužuodžią. Ne
suprantama, kaip net specialiniuose laikraščiuose me
džiotojai vaizdiną savo medžioklės nuotikius ir, sakysi
me, savo pačių neparangumą slankas baidant suverčia 
ant vėjo nepatogumo. Gyvėdžiai paukščiai, pradedant 
nuo karališkojo arelio ir baigiant varnų ir varnoms pa
našių šeimyna savo matymo aštrumu pereina kiekvieną 
kitą gyvulį; bet jų užuodimo organai niekam netinka.

Paklausykime antgalo, ką apie tai sako dar vienas 
puikus tyrinėtojas, Wissmann. Cituotame augščiau 
vaikale jis sako. “Regėjimo aštrumas pas strusį atsto-
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vi kito pajautiino trūkybę apsaugojimui nuo gyvėdžių, 
nes, panašiai visiems kitiems paukščiams? sūrusis ne- 
užuodžia.” ,7- '

Klausimą apie Oskaro Hormo, Wissmanb, taipogi 
zoologijos profesoriaus Marshalio “galutiną nežinys
tę” palieku išrišti p. Rote, savo gi pažiu^asį ^žuodimą 
pas paukščius aš išsamiai išdedu skyriuje '•trisdešimts 
antrame.

Taip pat Oskar Horn neskaito tikslingu mano nu
rodymą į raguotus gyvulius ir gyvulius su gerai išla
vintais dantimis. Apie tai aš kalbu skyriuje trisde
šimts šeštame. -

Toliaus Horn nesusitaiko su manim tame, kad jis 
nepripažysta akių silpnumo1 briedžiui ir lapei. Tą, kad 
lapė nepamato šaulio, jis aiškina jos akių padėjimu. 
Jei tas butų taip, tai kodėl strazdai arba net varnos ir 
kurapkos ištolo pamato be pasikrutinimo stovintį me
džiotoją, nežiūrint į tai, kad pas tuos paukščius akys 
stovi dar giliaus. Horno aiškinimas tad neišlaiko kri
tikos. , -r..

Pavyzdžiai, kuriuos priveda patsai Horn, kalba dau
giau mano pusėn, kaip jo. Jis pasakoja, kad jis apsi
mainęs su kunigu drabužiais ir taip galėjo prieiti prie 
bailios stirnos. Ar iš to neišeina, kad stirnos akys at- 
skiriasi tik stambius bruožius, drabužį, bet ne veidą? 
Toliaus jis sako: “Skaityt šitas gyvulys, matyt, nemo
ka. ,Visiems yra žinomas būdas einant dviem greta 
medžiotojams, pamačius stirną, vienam pamažu, arba 
smarkiai trauktis šalin, kitam gi pasilikus be judėjimo 
stovėti ant vietos. Gyvulys žiuri tik į nueinantį me
džiotoją, apie stovintį visai užmiršdamas; tokiu budu tas 
gauna progą į kvailą gyvulį gerai nutaikyti ir paleisti 
kulką.” :

Kuomet pereklė višta-tuojaus pamato, kad iš de
šimties vyštyčių jai vieno trūksta, tai stirna, anot 
Horno, nemoka suskaityti net iki dviejų ir todėl ne
galėtų žinoti ar jos vaikai yra visi, ar kurio trūksta! 
Nejaugi kas ir ištikro galėtų tam patikėti? Argi mano 
liškinimas šimtą kartų negeresnis, kad stirnos akys yra 
silpnos ir todėl ji negali matyti, ar eina du ar vienas 
r pertai duodasi apgauti? ; £

Rote pripažysta, kad juodi žvėrys mato prastai, 
įpie raudonus gi, arklius, bulius, šunis ir tt. jis griežtai 
ai užgina. .

Kas atsieina raudonų žvėrių, tai tame pačiame 
'aikrašty vienas medžiotojas tvirtino kitaip. Jis rašė 
šitaip: . į: .J ,

“Iš išsamių p. Rote’s samprotavimų man pasiro- 
lė neužtektinomis tik jo nuomonės apie žiūrines gyvu
lių ypatybes, kurios mums — medžiotojams — turi di
lelį akyvumą. Aš tuojaus pasirašyčiau po visa kuo, 
ką p. Rote pasakė apie pajautimų aštrumą^pas visgkiąę 
žvėrių atmainas, *be%. nežiūrint į jų pajautimų aštrumą, 
man rodos, kad sugebumas atskirti- daiktus pas visas 
žvėrių atmainas išplėtota labai nepilnai ir nei kiek ne
prilygsta tame žmonių sugebumui. .g ■

Jei stovėjus aikštėje, bet nesikrutinus, kuomet 
žvėris išnetyčių pasirodo, tai net išmintingiausias 
paukštis dažnai nežino, koks tai daiktas prieš jį, jei, 
žinoma, tinkamas vėjas nepadės jam šito klausimo iš
rišti su uoslės pagelba. Jei tokiame atsitikime stovė
jus kaip stovylui, akis užmerkus, tai prie nepatogaus 
vėjo paukštis dažnai pralekia taip arti, kad jį galima 
butų rankomis pagauti. Sulyg šito galima manyti, 
kad sugebumas matyti pas žvėris yra labai silpnai iš- 
platotas; jokis žvėris iškarto negali pažinti be judėjimo 
stovintį žmogų — jei tik jis neatsiskirią savo drabu
žiais nuo kitų nejudamų daiktų, medžių kamienų, uolų 
ar žemės krūvų. Žmogų žvėris visuomet pažysta pa
gal drabužį arba judėjimą, jei jo negali?užuosti; jis 
niekuomet negali išpirmo-karto gerai atskirti daiktą, 
taip kaip žmogus. Apskritai, žvėrys daugiau pasitiki 
savo uosle kaip akimis; jis, matyt, numano*savo akių 
silpnumą. Kam dažnai teko stovėti medžioklėje ant 
augštumų, tas pripažins, kad kuolabiausiai prityrusi 
stirna ir tvirčiausias briedis negali atskirti žmogaus 
nuo vietos, ant kurios jis stovi, nors gyvulys ilgai ir 
akylai į jį žiūrėsis išarti. Užmerkti akis būtinai rei
kia, kuomet žvėris žiuri iš labai arti, nes akys mirkčio
ja, mažiausis gi pasijudinimas, net akių žvilgterėjimas 
paukščiui yra paliudijimu apie intariamų daiktų gyvy
bę ir verčia jį tuojaus bėgti.-

“Kad konstatavus, kaip didelis pastebumas pas 
paukščius, aš nekartą sėdau arti tų vietų, pro kurias 
paukščių kelias ėjo. Jei aš, paukščiams atlekiant už
merkdavau akis, tai jie pralėkdavo taip arti, kad kaip 
tik manęs nesiekė.”

Kiekvienas neprietaringas skaitytojas tuojaus iš
vys, kad šitie žodžiai kuopuikiausiai mano teoriją pa
tvirtina. Gi tai visai juokinga sakius: taip, žinoma, p. 
Rote’s tiesa, raudoni žvėrys turi puikias akis, — bet 
jie negali žmogaus nuo aplinkinių daiktų atskirti, va
dinas negali pažinti jokio ramiai stovinčio gyvo daikto. 
Argi nebūtų juokinga pasakius, kad p. X. labai muzi- 
kališkas, tik jis negali atskirti “Sėjau rūtą” nuo “Dul- 
dul-dudelės”, arba p. Y. turi gerą uoslę, tik jis kolioni- 
jos kvapą sumaišo su seno sūrio kvapsnim!

Toliaus reikia atkreipti domą į tai. Oskar Horn turi 
pilną tiesą, sakydamas, kad visi gyvuliai su silpnomis 
akimis ir negalį atskirti be judėjimo stovinčio žmogaus 
nuo-aplinkinių daiktų, k. v. stirnos briedžiai ir tt. turi 
puikią klausą. Štai kodėl medžiojantis stirnas nesi
beldžia metaliniu savo lazdos antgaliu, o stirnos atskiria 
medžiotojo eiseną nuo kitų pėstininke eisenos. Sulyg 
to galima manyti, kad tas gyvulys atskiria daug geriau 
su klausos pagelba, kaip akimis.

Kad šuo, pažystąs savo šeimininką pagal eiseną, 
turi jautrią girslę, tai niekas nesiginčys, bet kad tas 
šuo, kuris nepažysta savo šeiminiflko, stovinčio ramiai 
kitoje gatvės pusėje, turi geras akis, tik negana atski
ria, —- tai sveikai pagalvojus kiekvienam pasirodis ne
galimu daiktu. Kodėl visokis paukštis pažysta nejuda
mą daiktą ir dargi geriaus kaip žmogus?

Kas liečiasi akių gerumo pas bulius ir arklius, tai 
aš apie tai kalbu skyriuose dvidešimts antrame ir dvi
dešimts devintame, apie šunis gi privesiu papasakojimą 
nesenai patilpusį viename šveicarų laikrašty:

..“Kartų rudenį išėjęs vakare pasivaikščioti su sa
vo jaunu liutu, aš sutikau vižlą, kuris tuojaus ėmė ar
tintis prie pusmetinio tąsyk liūto papūtęs uodegą, pik
tai kaip paprastai šuo šunį sutikęs. Bet vos šuo spė
jo savo nosį prie liūto nosies prikišti, tuojajis atšoko 
atgal,. tarytum jį kas įgylė ir paspriaudęs uodegą no- 
kabrazda, nubėgo, staugdamas, lyg kad paskui jį butų 
pats pragarinis vijęsi. Tokis pat atsitikimas buvo ir 
su vienu senbernardiniu šunim. Aš su savo liutu, ku
riam jau buvo apie aštuoni mėnesiai ir kuris jau gero
kai pasiūgėjo, aplankiau vieną ūkę, kuri buvo netoli 
nuo mano žvėryno ir ties kuria tuo tarpu stovėjo duo- 
niaus vežimėlis su dideliu užkinkytu šunim. Šuo už 
30- žingsnių išvydęs liūtą ateinant, su jo tikrai majes
totiška eisena, tuojaus atsistojo vežimėlio prieky, pa
sirengęs jį nuo svetimo šunies apginti. Kaip liūtas, 
eidamas tiesiog be jokio pikto noro, prisiartino, aš ap- 
vędžiau jį aplink vežimėlį ii* šuo pasišiaušėjęs gavo 
progą jo uodegą apuosti. Apuosčius tuojaus, taip kaip 
anas vižlas, atšoko atgal ir paspaudęs uodegą kaip vė
jas nuruko iki skersgatviui, iš ten kiton gatvėn ir ten 
sustojęs ėmė graudžiai staugti ir staugė kol jo šeimi
ninkas nepašaukė. Jei šunes turėtų geras akis, tai ant 
letenų, kurias pas liūtą tris kartus didesnės kaip pas 
šunį, paskui pagal dideles akis ir plačią eiseną jie pa
žintų, kad prie jų artinasi kitas žvėris ir bent atsar
giai pasitrauktų į šalį per kelis žingsnius, kaip tą pa
daro mano katės, kurios išvydžiusios liūtą tuojaus iš- 
bėgioja. Liūtai gi ir katės labai gerai mato. Su jų 
pagelba aš pamatydavau žvėris ištoli, kurių kitaip vi
sai bučiau nematęs. Šituose atsitikimuose apie girslę 
vargiai tegali būti kalba, kadangi žvėrys buvo už 400- 
1000 metrų.”

. (Toliaus bus).

JONAS MISIŪNAS
GENERAL1ŠKAS

Karpenderis ir Kontraktierius
Kas tik atkeliausite j Gary, Ind. ir norėsite sau statyti namus, 
kreipkitės į savo tautieti, kuris yra kontraktorius ir užsiima 
namų statymais. Darbą atlieka teisingai, gerai, greitai ir pi- 
giai. Gyvena savo namuose.

16 Avė. 1600 Adams St. Gary, Indiana

’M

NAUJOS KNYGOS “KATALIKO” 
SPAUDOS. .

j. IšGĄNYMO APSIREIŠKIMAI 
arba Atėjimas ir Gyvenimas ant 
žemės Jėzaus Kristaus. Teatri-' 
nis vaidinimas su gaidomis. Su- 
dėsė.V. Juozas K...S. Sis vadina
mas “IŠGANYMO APSIREIŠKI
MAI’ * turi savyj dešimtį skyrių 
su 32 atidengimais, ty. pradedant 
nuo Zakarijo, šv. Jono tėvo, lig 
Jėzaus kristaus į dangų užžengi
mo. Pusi. 105. Kaina .......... 75c.
Apdaruose ............................... •. $1.00

2. DEGTINfi-NUODAI, pagal N. N. 
Raštu paraše S. Kaimietis. Šita 
yra labai naudinga knygelė kiek
vienam perskaityti. Iš senų-seno- 
vės girtuoklystė skaitėsi biauria 
yda bei. nuodėme, kurią pranašai 
ir galvočiai peikė bei su panieki- 
kinimu apie ją atsiliepdavo; 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 
savais vaikais bei vaikų — vai
kais prieglaudas, ligonbučius be
protnamius, kalėjimus ir priveisti 
dar tarpu savęs visokių ligonių 
bei elgetų”. Kaina............... 10c.
Agentai gauna 50 procentą ant mu

sų locnos spaudos knygų.
Siųsdami pinigus adresuokite:

JONAS M. TANAM EVICIA, 
3249-53 So. Morgan St., Chicago, Ill.

1
i
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MAŽA FARMA BEVEIK 
UŽ DYKA!

J. W. Zacharewicz
NOTARAS

Ištiria abstraktus perkantiems 
namus ir padirba visus kitokius 
legališkus dokumentus, Ameriko
niukus ir Europiškus, Asekuruoja 
namus nuo ugnies ir ciklono atsa 
kančiose kompanijose ir skolina 
pinigus ant pirmo morgičiaus.

Kreipkitės prie tautieczio kuris yra 
atsakantis o visados gausit teisinga ra- 
tarnavima. Prieszai Szv. Jurgio bazn. 
911 W. 33rd St. Tel Yard 5423
kAAAAAAAAAAdl

0 0
00©00

0 0
Perskaitykite numerius tuose langeliuose taip 

kad sudėtinė suma isz abieju pusiu iszeitu po 
28.

Zednam, kas szitu pozeli iszrisz ir atsius 
mums, mes duosime kreditą aut $100.00, kuri 
mes priimsime kaipo dali uzmokesezio prie nry 
pirkimo Mazos Farmos, kuri randasi pu *' 
mieste New Jersey Valstijoj prie geležy

Žeme ta .yra gausinga, sausa ir ir gi 
gios vietos.. Prie tos Farmos yra. $1 
nok po atsiuntimo tikrai iszrlšzto požen 
te primokėti uz ta Farma tiktai $49.00, m 
mi po $5.00 in menesi. —

Nereikia inmoketi procentu, nei padotku; dy
kai aktas pirkimo. Tiktai uz $49.00 paliksite 
savininku Mazos Farmos.

Atvažiuokite, arba raszykite, o iszsiusime 
Jums mapa ir informacijas. Adresas:

LITHUANIAN DEP’T, C
25 Church St. Room 114 New York City

PASARGOS SKAITYTOJAMS.
1 Rašant laišką į “Kataliko” re

dakciją visada parašyk aiškiai savo 
vardą, pavardę r adresą.

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

3 Pinigus į “Kataliko” redakciją 
gali siąst registruotam laiške, arba 
išpirk “Money Orderį” ir siųsk pra
stam laiške. Išpirkęs “Money Orderį” 
re 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.” Siunčiant markes, reikia ne
sušlapinti ir įdėti liuosas, kad nesulip
tų, nes sulipusias markes nepriimsime 
už pinigus.

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

6 Korespondencijas talpiname tik 
vien prisiųstas nuo skaitytojų, nuo no 
skaitytojų jokių korespondencijų ne
talpinsime.

Meldžiame godotinų rašėjų gerai tė- 
myti ant paduotų augščiau par 
palengvysite musų darbą prie atsa
kinėjimo laiškų ir jus patys grei
čiaus gausite atsakymą.

■ • Kataliko ’ ’ Išleistuvė.
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Real Estate
artamentas

Mes perkame ir parduodame namus, lotus ir farmas. Mes turime 
daugybę gerų 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.
lubų medinis namas* .3 Storai ir 3 gyvenimai. Randos atneša 
metams. Kaina ........   $17.000.00.

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

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

lubų mūrinis namas, 8 rendos. Kaina ................ $11.000.00.
lubų mūrinis namas, 6 rendos. Kaina .............. .. $10.000.00.
lubų muro ir medžio namas, 4 rendos. Kaina .... $6.000.00. 
lubų medinis namas, Storas ir 3 pagyvenimai, randos ant mė- 
gatvė asphalt. Viskas apmokėta ............................. $4.000.00.
lubų mūrinis namas, labai puikus, randos ant mėnesio $34.00. 
..............................................................   $4.000.00.

2
$1500.00

2 
užsidėti

2 
na ...

2 lubų
Ant
Ant
Ant
Ant

nėšio $46.00,
Ant 2

Kaina ........
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.

3
3
2
2

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

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

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

namo 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 puikiai įtaisyta. Kaina .. $3.600.00.

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

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- 

rių, 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.

990

r*.

kalio.

už

3249-53 S. Morgan Street

Telefonas Canal 3263

gazu, 
laiko 
ir

O Telefonas Yards iS3a
* DR. J. KULIS

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
* 3255 So. Halsted St., Chicago, Illinois.
* PRIĖMIMO VALANDOS: 
•V Nuo 9 ryto iki 12; 6 iki o vakare.

Nedel. nuo 9 iki 12 popiet; nuo 6 iki S vok.

MOSPRATT BTBffla*. P
Ant 2 lubų medinis namas, arti naujas.- - Kanrar 7;$3.600.00. 
-Ant 2 lubų mūrinis namas" su Storu ir staine. i.^.“^4.800.00.
Ant 2 lubų muro ir medžio namas; 6 randos. Kaina   $5.200.00.

■ ■-.■i . o,.:u
PARNELL AVENUE. '

Ant 2 lubų medinis namas, 19 ruimą* rendos-' $Ž58)0 ant njęnęsio. 
Kaina ...............    $2.057.50.

Ant 
Ant

2 lubų muro ir medžio namas, 4 randos, gerame padėjime. $2.900.00.
1 lubų mūrinis namas su skiepu, puikus, jK^ii^g...... $2.700.00.

25th STREET. li-.hj, " '
2 lubų medinis namas, 9 ruimai, tik ant trumpę laiko. $1.200.00.
2 lubų mūrinis namas; labai pukus, 4 randos! 'Kdina .. $3.500.00.

— $2,300.00.

Ant
Ant u .niuiuiiū ucruicD, įauai puiLun, *± raliuose
Ant 1 lubų mūrinis namas sų skiepu, puikus,, j jKaįhft .

MORGAN STREET.
7 ruimų mūrinis namas su piukiu įtaisymu. Kaina .. ..............$2.500.00.
9 ruimų mūrinis iš-pryšakio ir ant - 2 lubų medinis-’namas nuo užpa- 
ant mėnesio randos $46,00. Kaina .........................     $4.800.00.
Ant 2 lubų mūrinis namas su Storu, Kaina ...'.....;... $6.700.00. 
Ant 2 lubų mūrinis namas, 16 ruimų, ant trumpo laiko už- $3.000.00. ,■ 
Del stokos vietos šia 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
ko je 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. • U .
Su visokiais reikalais kreipkitės į ,

Jono M. Tananeviczio Banką
- - - - - - -  t CHICAGO, ILL.

TEL. YABD8 1804

, Si. AHVOŠ.USKIS, 
L Karpenderis

Kontraktorius.
Bndavojų visokius namus, murinlna 

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

4559 S. Hermitage Ave 
Chicago, Illinois,

DR. J. L. ABT
Fasekmingiansiai gydo visokias vyri5< 

kas, moteriškas ir vaikų ligas, 
VALANDOS:

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

DB. '^EPH L. ABT, 
1839 So. f St, Chicago, m.

TetajSione Canal 37

$2.800.00.
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DR. RICHTER'S
Pž|in Expelier

PAHi-E»ELLI
ReįUS.PatOtf, i

49% ALCOHOL

Dr, Richter’s galingos exte:na
ciškos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje 
šeimynoje.

Išnaikina skaudėjimą nuo Reu
matizmo, Kraujo Sukrekeji- 
mo, Strėnų Degimą, Strendie- 
glis ir Neuralgijos.

Skubiai palengvina žaizdas, štyvu- 
mą ir muskulus. Šlubumą ir pažei
dimą. Išgydo nuo šalčio ir gripo ir 
skaudėjimą kaklo. Trukdo nuo krau
jo sukepimą ir nuo uždegimą plau
čių. Išgydo galvos skaudėjimą ir 
dantų gėlimą. Nepamirškite gauti 
teisingas gyduoles užpečėtyta su pe- 
čėtim pūkeliuose.

25c ir 50c. už butelį.

Ant
Ant

; Ant
Ant

tvarkoje, tur būti tuojaus parduotas, tiktai ...

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

vienų lubų medinis namas, viena randa. Kaina .

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

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

2
2
2

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

Ant
Lotas 25x125.

2 lubų mūrinis namas, 4 randos, 2 metų senas.
■

PISK STREET.
Ant 2 lubų mūrinis namas, Storas iš pryšakio, viskas puikiai jtaisy- 

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

Kaina .................. i..... • •.... .............. •>_; • -...... $4.500.00.
Ant 2 lubų mūrinis ir medinis namas, 4 randos. Kaina .... $3.200.00.
Ant 3 lubų mūrinis namas, 2 metų senas, 6 randos. 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 Storu. Kaina ...................  $4.000.00.
Ant 2 lubų medinis namas su Storu ir lotas šalia. Kaina $8.000.00.
Ant vienų lubų medinis namas, 7 ruimai, viskas puikiai įtasyta. 

-' - $2.500.00.
$2.300.00.
$4.500.00.

Kaina ...
Ant 
Ant

venų lubų medinis namas, 5 ruimai. Kaina ..................
2 lubų medinis namas su Storu ir tvartu. Kaina ....

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

$3.500.00.
$4.500.00.

Ant _
Muro namas, 2 randos, tiktai ...,
2 mediniai namai ir 2 lotai, tiktai ............................................. v,
Ant 4 lubų muro namas ir šalę diktas lotas ir viskas puikiausiai 

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

, 33rd PLACE.
Ant 2 lubų mūrinis namas, 2 randos. Kaina .......................    $2.600.00.
Ant 2 lubų mūrinis namas su skiepu ir Storas iš pryšakio $8.500.00.
Ant 3 lubų mūrinis namas ir lotas šalę diktas, ant trumpo laiko.

Kaina ............................................................................................................ C?.'”*"$8.000.CJ.

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

mūrinis namas,$35.00 randos ant mėnesio . ■..Ant 3 lubų namas,$35.00 randos ant mėnesio

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

2
3

Ant
Ant
Mūrinis namas nu 6

lubų 
lubų

medinis 
mūrinis

$3.000.00.
$7.000.00.
$2.700.00.

Ant 2

1
2
2
3

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

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

MORGAN STREET.
lubų mūrinis namas su skiepu. Kaina ......................
lubų mūrinis namas, 4 randos. Kaina ......................
lubų mūrinis namas su Storu, naujas. Kaina .... 
lubų mūrinis namas, 8 randos. Kaina ......................

$5.125.00.

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

$2.500.00.
$5.600.00.
$4.900.00.

$15.000.00.
$2.100.00.
$2.600.00.

$11.000.00.

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

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

LOOMIS STREET.

. $1.500.00.
. $5.000.00.

$2.100.00.
$2.300.00.

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

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

$2.000.00. 
$1.600.00. 
$1.300.00.

2 randos. 
$4.500.00.

Kaina $4.300.00.

įeina

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

..........................................................................   $4.600.00.

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

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

31st PLACE.
Ant llubų mūrinis namas su skiepu, puikus. Kaina ...... $2.100.00.
Ant 3 lubų mūrinis namas, labai puikus, 3 randos. Kaina $5.800.00.

i i / Ant 2 lubų mūrinis namas, randos 40.00 ant mėnesio. Kaina *4-000.00.

$3.300.00.
$4.600.00.

$1.800.00.
$2.500.00.
$4.500.00.

K. J. FILLIPOVICH
General Agentas

Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei.. 
Apsaugoję namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose

..kompanijose, parduodu namus ir lotus Chieagoj ir
Gary, ind. už labai žemas kainas, taipogi parsiduodu 
farmas labai pigei. Kolektuoju bilas visokios notų-:' 
ros, taipogi prisiunčiu kamarninkus del išmieravimo 
lotų ir farmų. Imu visokias provas civilnas ir kri- 
minališkas ir priduodu geriausiemj 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.

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 
terų, kad ir užsisenėjusias. Jei kiti jus neišgydė nueikit pas jį o 
jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėt.

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

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

mo
jis

Ne-

Jonas Budrikas
Savininkas

3252-54 So. Morgan St. ' Chicago. Ill,
Užlaiko krautuvę vyrišką aprėdalą, skrybėlių, čeveryką ir 

batą, dėl moterą, vyrą ir vaiką, taipg ir vyriškį'siutą. Taba
ką ir cigaretus išsiunčiame visose ėtaTysfei Amer&oš:1 *" ’ ;

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

Išsiunčiame drabužius ir j kitus miestus.

d. H. OLSON
ARU ir karštu va

ndeniu šildymo 
prietaisų įvedimas 
ir pataisymas.

4012 
State Street
T el.Oakland 1441

************************** 
% *
S £ 
* t M **************************

Russian-American
Line

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

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

damą eina 8 dienas, į Libavą 11 dienų 
$33.00 III kliasa $35.00 
$48.00 II kliasa $50.00 
$65.00 “

Kursk
Czar(nauj).—Birželio 15, 1912
Russia — Birželio 29, 1912

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

I kliasa $75.00
Birželio 8, 1912

F. Ad. Richter & Co,
American House

74-80 Washington St. Naw York,

Delko turi nešiot seną ropę
kad gali pirkti naują Gold Filled paauksuotą 
ant 20 metą gvarantuotą Elgin Laikrodėlį už

$15.00
Lenciugėlią, laketą, žiedą, špilką, koloniką 

šuką ir tt. Yra daug gatunką iš ko pasiskirti.
O" Sliubinių žiedų litaras indedu už dyką.

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

************************** * * * * * * * 
I 
**************************

DR. O. C. HEINE
DENTISTAS

Kamp. 31mos jr Halsted gatvių 
Ofisas viršui Aptiekos 

15 metų vienoje apygardoje.

churchnru g o BtLLS
Memorial Bells a Specialty.

Mcfllua* B«U rooadry C*»Baltiaar«laiU'U>8X

PoA. H. JOHNSON & CO., 
27 Broadway, Now York, N. Y.

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

FR1NCŠSZKUS JONAITIS
Užlaikau šaltą skanų alų, kvepenčius 
Havanos cigarus, seną skanų degtinę, net 
ir iš seno krajaus. Turiu puikią svetai
nę dd balių, del visokių mitingų ir susi
ejimų.

FRANK JONAITIS
1109 Madison St., Gary, Ind.

Telefonas 1813

B
Telephone Yards 8547 0

kontraktierius

Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd Pl. Chicago, Ill

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

Elektros Šviesa
THE COSMOPOLITAN ELECTSlIU CO. sutei

kia šviesu tūkstančiams namų ir tūkstančių arklių 
pajiegos fabrikams perdėm visų pietvakarinę dalį 
Chicagos. - 4

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

Pasiųsti Postalcardę, ateiti arba tfelefonuoti pas: 
THE COSMOPOLITAN Electric do. pakaks. 
Adresas:

(General Contract Agent
General Offices, (Peoples. Gas Bldg)

122 So. Michigan Blvd-. «
* j Randolph 3341 
Phones : "Į ^utom. 64612 r j

Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektrikų del 
šviesos ir pajiegos.

5 *
* * ** 8263

Telephone Ywds S716,
Ura visi pas

THE FALCON CIGAR FACT.
vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas

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

4644- So. Marshfield Av, 
Chicago, UI.

Tel. Yards 175

JUOZAPA RIDIKĄ.
i Illinois Ct., kerta 33-čics gatvla

Bzaltas 
alus 
skani a- 
rielkalr 
kvepen 
ti eiga

Turiu didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt.

3253 Illinois Ct, kertė 33 g<

D. FRIEDMAN,
Išpardavimo Storas.

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

Telephone W. Pullman 1739

Lietuviška Registruota 
AKUŠERĖ 

ELEON. S. SUTKUVIENĖ 
148 East 107 Street, 

Roseland, UI.

Tel. Lawndale 3670

W. POLCYN
MASON CONTRACTOR

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

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

NAUJOS MADOS SIUTAI

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

■——.— ........................ I 'i i i iii ■ ii m I

Telephone Yards 2750
FIBMOS KLIASOS S ALTON A S

... T. RADAVICZE,
Linksminkis brolau pas mane atėjęs, nes 

aš uilaikau šaltą alų, geriausią vyną ir ru
gine DEGTINĘ, o cigarai, tai net iš pat 
Turkijos, o prie to turiu didele Hallę delei 
Mitingą, Veseliją ir kitokią susirinkimą. 
Taipgi užlaikau šokių mokslalnę. 
Kuris pas mane atsilankys, tai bus širdin
gai priimtas ir suramintas. . Lieku su godone,

T. RADAVICZE,
936 —. $3rd Street, Chicago, Illinois

Užlaikau šaltą alų, skang 
degtinę, ir suteikiu visokg 
rodą kožnam naujai pri
buvusiam in Gary

‘ CHAPIN Klauskit 
ChopenlOc 
cigarų, nea 
padirbti iš 
geriausio 
tabako.

JOS. BARTKOWIAK
Išdirbę j:-.B

4934 So. Paulina it.. Chicago, HL 
Phone Yards 41E4.

DEL SUAUGUSIU IR JAUNU VYRU.

JUS rasite daugiau 
įvairią madą čia 

negu kitoj krautuvėj.
Mes speciališkumą 

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

Atkreipiame Jąs a- 
tydą į musą siutus, 
kuriuos turime ant 
pardavimo šią savai
tę, dėl suaugusią ir 
jauną vyrą 

$14-85, $18 
ir $20

paprasti didumai dėl 
diktą, ploną ir extra. 
Kiti puikus siutai 

510 iki 525

9
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STEREOSKOPAI

71.

72.

75.

76.

Ha-77.

78.

išdžiūvusiameDaržas79.

Singapore, In-palocių,80.

83.

86.

87.

88.

89.

90.

93.

94.
pa- 95.

1. 97. Jos. Skinderis.2. 98.
3. 99.baž-

4.

CHICAGO, ILL.

7. kryžių

H8. veidą

Paveikslas Popiežiaus Pius’oX.9. jo ne-

nukry-

FIRE INSURANCE

3502 So. Halsted Street,

31.
k

32.

37.

38.

39.

43.

44.

45.

46.

54.

55.

56.

57.

58.

Katedra, Mar-59.

ežeras, Ville-60.

61.

62.

64.

15.

34.
35.
36.

5.
6.

ant kalno kalba priešais, 
savo pabučiavimu išduoda

ant svodbos, Kanoj 
Permaino vandenį

29.
30.

ma-
E1

84.
85.

Gali- 
i vy-

81.
82.

..... $1.00 
be paveiks-

kelio, Kaire.
ir Arabų vilija, žiu- 
Ghizeh

gatunko pa-
Kaina 25c.

40.
41.

73.
74.

ežerėlis Ville-

Monte

g
Kiekvienam prisiusime Dovanai pirmą sąsiu* 
vą naujo gražaus romano parašytą garsaus fran- 
cUzų raštininko Emile Zola “DARBAS”. 
Iš šito romano daugiau pasimokysi nega iš ke
lių moksliškų knygų. Jame aprašoma tikroji 
meilė, baisioji kova darbininkų su kapitalis
tais, parodomas visas darbininkų skurdas ir 
vargas už darbą, o turčių perlekiamas iš tingi
niavimo. Ant galo parodoma aiškiai ir užiman
čiai kaip patys darbininkai gali perkeisti savo 
gyvenimą į rojų, kaip paniekintas ir prakeik^ 
tas darbas lieka šventu. Prisiųsk 3c persiun
timui, o mus prisiusime vieną susiuvą dovanai.

J. ILGA ŪDAS, 1613 So. HALSTED ST., CHICAGO,, ILL.

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

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 
dovaną ir kada tik per jas pažiūrės, 
visada atmins jos prisiuntėją.

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

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

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų 

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

Štai ką juose gali pamatyti: 
Kristaus užgimimas Betlejaus Stai- 

nčleje.
Trįs Karaliai atlanko gimusį Kris

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

kina daktaras Jeruzoliaus 
nyčioje. 

Kristus 
lejaus. 
ną.

Kristus 
Judesius 

Kristų žydams.
Simonas pagelbsti Kristui 
nešti.
šventa Veronika apsiuosto 
Kristui.

Jėzus ramina moteris, kad 
verktų.

10. Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.

11. Kareiviai ir šv. Peras prie kalno 
Golgotos.

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

kalno Golgotos.
14. žydai ruošiasi kalti. Kristų prie 

< kryžiaus.
16? Kristaus kūną ima nuo kryžiaus. •
17. Kristus keliasi iš grabo.
18. Kristus žengia į dangų.
19.1 Regykla šiandieninio Bętlejaus.
20. Kaip šiandien išrodo’ Stainelė, ku- 

' rioje Kristus gimė.
21. ; Bažnyčia apreiškimo šv. P. Ma-

□ rijos. '
22. : Bažnyčia budaVota ant grabo Šv.

P. Marijos.
23. Kaip 'šiandien išrodo. Kristaus gra

bas.
24. Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 

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

žmogus ’ ’.
SERU A 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. Besiartinanti audra ant ežero Erie.
27. New Yorke tavorų krovimas į di

delį oceaninį laivą.
28. New York. Pilies daržas (Casttie 

Garden).
Boston. Ežeras viešame darže.
Atlantic City, New Jersey. Pa- 
maryj.
Niagara.' Patkavinis vandenskri- 
tys nuo ožinės salos. (Horse Shoe 
Falls from Goat Island).
Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue. <

33. Kaskados ir pokylinė svetainė. L.
P. Parodos 1904 m. .■
Moki indijonas uamieje. ‘ 
Moki indijonų gyvenimas. -
Sioux indijonų vadas, He-No- 

Fraid.
Vartininkai (The Sentinels) 3.043 
pėdų augščia. Yosemite, Cal. 
Motina girių, 68 pėdas apėmio. 
Yosemite Klonyj, Cal.
Magdelenos Kolegija, Oxford, An
glijoj. 
Airija. Killarney, pilis Ross. 
Inėjimas į Muckross Klioštorių, 
Airijoj.

42. šiaurinis miestas, Gibraltar.
Berlynas. Bohdler lovis ir Ka
tedra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramži
nės pilies.
Vokietija. Laivas apleidžiantis Ko- 
biencą, ant Rheino upės.
Švedija. Stockholmas nuo vandens 
pusės.

47. Stockholmas. Karališkas palocius.
48. Švedija. Ant kelio į Odde.
49. Švedija. Lejono pilis, Goteborge.
50. Šveicarija. Mount Blance žiūrint 

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

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

ryžiuj, Francijoj.
Tullerinų daržas, Paryžiuje, Fran
cijoj.
Palociai tautų ant upės Seir.aos 
Paryžiaus Paroda, 1900 m.
Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 
Francijoj.
Des Shamps Elysees, Paryžiuje, 

Francijoj.
Didžiosios operas palocius, Pary
žiuje, Francijoj.

Tvirtynė šv. jono ir 
seilles, Francijoj. 
Laivų užplauka ir 
france, Francijoj. 
Carniche keljas ir 
farnche, Francijoj. 
Pajūrinis kraštas Casino, 
Carlo.

63. Vatikano daržas ir šv. Petro ka
tedra, Ryme, Italijoj. , . , 
Rymas žiūrint nuo bokšto Šv. Pet
ro katedros.
Didžioji galerija Colona palociuje, 
liyme, Italijoj.

66. Skliautas Settinio Severo, Ryme, 
Italijoj.

157- .Kolfiggumas, 4iyme, Italijoj.
’68. Nesenai" ^kaštas palosiu?, Pompe- 

4o. Italijoj. __ :
69. Senatas ir kanalas, Milane, Itali

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

lijoj.
šėrimas karvelių ant pleciaus San 
Marco, Venecijoj. .
Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj, 
Italijoj.
Mahometonų bažnyčia Omare.
Okeaninis pakraštis, parodantis ke
lio užuolanką, Algiere. 
Gėrymo fontanas ir gatvė Sename 
Kaire, Egipte. 
Besimeldžianti dervišai kieme 
hometonų bažnyčios Gamoa 
Ain. 
Mahometonų bažnyčia Sultano
san, žiūrint, nuo Ciadelio sienų. 
Kaire, Egipte. 
Pyramidos 
rint nuo 
Egipte. 
Arabija, 
upės take. 
Inėjimas į 
dijoj. 
Turgaus diena Singapore, Indijoj. 
Tautiškasis greitasis trūkis, Sin
gapore, Indijoj. 
Policijos stacija Hong Konge, Chi- 
nijoj. 
Žibinčius Hong Konge, Chinijoj.

Chiniečių vienbuoriniai laivai 
įplaukoj Hong Konge, Chinijoj. 
Gražusis kelias Shanghai, Chini- 
joj- 
žvilgis ant viešos turgavietės, 

Shanghai, Chinijoj.
Tautiškas priešpiečių namas ant 
salos Java.
Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 
laukai.
Yokohama, Japonijoj. Prūdas egip- 
tiškų lotus kvietkų pilname žy
dėjime.

91. Junitų žinvčia Honmoku. Yokoha
ma, Japonijoj.

92. Yokohama, Japonijoj, šiaučius dir
bantis lytines kurpes.
Yokohama, Japonijoj. Kriauklinių 
žuvių pardavinėtojaus stotis. 

Paroda ugnagesinių atletų, Yokoha
ma, Japonijoj.
Yokohama, Japonijoj. Kvietkų 
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.

101. Japoniškas žvejys prieplaukoj, 
Yokohama.

102. Japoniečių būdas eiti pailsiu.
103. Tropai į Kigomizų žinyčią, Kyoto, 

Japonijoj.
104. Kyoto, Japonijoj. Kigomizų ži- 

nyčia.
105. Auksinis pavilionas ant ežero 

Kinkakuji, arti Kyoto, Japonijoj.
106. Senoviška žinyčia Fujiyama, Mt. 

Fuji, Japonijoj.
107. Teatro gatvė, ilgio vieną milią, 

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. -'Haw'aiški mokyklos kūdikiai.
111. Paimu daržas' ant "kranto “Mbno- 

loa upės, Honolulu, Hawai.
112. - DaktUinių palmų k-^ias, Honolu

lu, Hawai.
113 Hawaiška moteris, gaudanti Pee- 

heai, mažiukę kriaukinę žiuvaitę.
114. Chiniečiai renkantį 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.

.. SERU A 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 L

SERIJA IV.
12 taippat maišyto gatunko paveiks

lėlių pundelyje. Kainą 60c., už 
pundelį.

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

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

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

Siųsdami pinigus ant teleskopų ar 
ant kitokių reikalų visada adresuokite:

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

Chicago, Hl.

; ~ Ar Mokate Anglišką KalbąP
i ^- Šiomis dienomis išėjo 4š po špaudb^f^bai nąu- 
diųga knjga; antra^ laida su j5;rtaisymu; “ Vienatinis 
Savo Rųšies Lie^uviškaį^ngliškos Kalbos Rankvedis 
bei Žodynėlis Lietuviškai-Angiiškas su^onėtišku Iš
tarimu; Lessons in Reading įr Kaip T&pti ^Jungtinių 
Amerikos Valstybių Piliečiu. Yra tai praktiškiau
sias Rankvedis del išmokimo gerai skaidytį (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 Ištarimu. Čionais surinkta svarbiausi žo
džiai, koki tik naudojami-kasdieninėje kalboje. Pa
galios talpinasi trumpos pasakaitės ir Lessons in Read
ing, delei geresnio išsilavinimo angliškoje kalboje. O 
prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiais. Kiek
vienas lietuvis atvykęs į šitą šalį privalo nors šiek-tiek 
susipažinti su elementariškomis tiesomis šito krašto 
ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taigi šitas suple- 
mentas prie knygos yra labai naudingas delei kiekvie
no lietuvio, kuris norėtų pasilikti Jungtinių Amerikos 
Valstybių Piliečiu. Pusi. 240.

Kaina -poperos apdarais $1.25
Gražiais audimo apdarais $1.50

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

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

JONAS M. TANANEVIČIA, / 
3249 53 SO. MORGAN ST.,

KAIP LIKTI TURTINGU?
Miestą^ GARY turi didžiausius plieno ir kitą 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. Į šitą miestą sueina ir perkerta 16 svarbiausių geležinkeliu.

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. • '

Į - 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 
tį įvairiomis žemėmis ir vie

tomis ir visi žmonės, kurie 
; nuo musų pirko yra pilnai 
f 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

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

Mes turime . - užpirkę i
didelius plotus žemės, ku-| 
rias parduosime pigiai ir p 

ant lengvų išmokėjimų su 
mažu imokėjimu. Nelau
kite ilgai, bet tuojaus pa
sinaudokite iš progos, nes 
juo greičiau nusipirksi sau 
žeųies plotą, namą ar lotą,
•• .• i - ‘ - • -r •

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

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

Dr. G. M. Glaser

Yra tai labai puikus paveikslas Švento Tė- 
Ant paveikslo išrodo taip kaip gyvas. Apa- 

? •— paveik-
vo. Ant paveikslo išrodo taip kaip gyvas. Apa
tiniai rubai balti, o viršutiniai raudoni •— paveik- 
slo-gi dugnas tamsiai-žalias, žodžiu sakant paveik
slas labai gražus. Miera jo 18 ėolią'.pločip; o 24 
ilgio. Kaina ..;...,..   ......... . . ...  v. 25c.
Užsisakant paveikslą visuomet adresuokite: šitaip:

JONAS M. TANANEVIČIA, . 1 
3249 53 SOUTH MORGAN ST„ CHICAGO, ĮLL

• ’ . . • ^6****«**į. į,.. . • ■

Klausk mus Daktaru Dykai 
Ar jautiesi pailsusi nuo i^to t ^ . Ar sukasi tavo galvai Ar darosi 
tamsu akyse 1 ' Ar slenka karštis-įant tavo pečių pradedant nuo vir
šaus žemyn f Ar tavo širdis jįNfbal Ar skauda galvą 1 Ar jautiesi

Bluoml apreiškia pagodotai vlauo- 
tnenial. jog Sau seniausia8 gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 20 
mrių, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą j savo locną namą po numeriu

3149 So. Morgan St
Kertė 32-ros gatvės.

; Telefonas Yards 687. .
-..Manpoflsas aprūpintas uaransla|a 
budais, gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir ligSoL Pasl- 
ttkėdamas, jog gerbiama publika ir to- 
litus mani rems, eslu namie ant kiek
vieno pareik* la rimo dieną Ir naktį. 
Eslu specialistas ligose vaikų, moterų 
ir vyrų it tižsėndlntose ilgose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi pagarba

Dr. G.Glaser
314^ South Morgan Street

Kertė 82-ros gatvčė

Dr. E F. Wisniewski
Ofisas 1268 Milwaukee Av.
..,i ’ CHICAGO. ILL.

SFECU AUSTAS LIGŲ: VYRŲ, 
MOTERŲ, VAIKŲ IB PxtlL GIM
DYMO.

Gydag'privhtiškas ligai vyrų ir mo
terų,, ’’taipgi skausmą skilvio, inkstų, 
piauiiČių, i"-dies, reumatizmo, užnuodi- 
jimą kraujo ii ligas akių, ausų, nosįes 
ir gerklės, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 9 
valandai vakaro.

į . .s,.; Telephone Canal 285
N KAZ. KATUTIS 

i LIETUVISZKAS GRABORIUS 
1 Pere^mdp kereczius ant 
i pagrabų, Veeelijų ir tt
■710 W. 18th St. Chicago, IU.

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
3262 Emerald Avenue * - Chicago, IU.

Telephone Yards 4527.

Telephone Yard* 1454

WM. E. FURLONG

Chicago, III.

Dovanai K n y g a

VYRAI! SUS Dr. ZINS

LIETUVYS NOTARAS.
Išdirba visokius Rejentališkus do

kumentus, paveizdan: Doviernastis; 
Testamentus; Bill of Sales; Kontrak
tus; Notas; Affidavitus ir visokius ki
tus raštus, koki tik Rejento arba ‘ ‘ No
tary Public*’ -skyriuje daromi. Su
teikia patarimus reikaluosfe dalių Lie
tuvoje ir kituose dalykuose.

Kre’ipkites į
TANANEVICZ SAVINGS BANK, Į 

3249-53 So. Morgan St, Chicago, Ill. 1

mub1FWasmežodis
• - •• L- , ■ . . i . ■ '•

pailsusiu ir ar negali miegoti naktimisf Ar esi liūdnas?
Ar sergi kokioms chroniškomis ligomis kaip tai: J?raujo užnnodiji- 
mu, škorfuliu, votimis, niežais, ištekėjmu, raudonąja gysla, patrū
kimo, inkstų ir pūslės negerumas arba bile kojoms ligoms. Jaigu 
sergi toms arba kokioms - kitoms ligoms, ateik. į -The -Hot Springs 
Medical Institute, o gaųęl ^-Ray egzaminavimą !£ visiškai dykai. 
Musų išsireiškimas: jaigh Sergi, mes išgydysim, įgHga ^bepasakysi
me tau. Mes turime spėčialištą" del kiekvienos ligįos, kurie gydo 
pagal naujausios metodos medicinoj, chirurgijoj ir.9-,eleq$ro-teropi jo j.

,0‘ -17$ -
KIEKVIENAS LIGONIS UŽGANĖDINTAS

Nebūk nusiminęs, jaigu kiti daktarai atsisakė tave_išgydyti ir ne
lauk ilgai, tuojaus ateik’ pas mus, mes išgydysinę: tay» kur kiti 
negalėjo. Nereikalauji važiuoti į šiltus kraštus išsigydyti, ateik 
pas The Hot Springs Medical Institute, nes vartojam 'tas pačias 
metodas. ..-..I. $ "z

j. LA PORTE, M. D. vyriausias gydytojas prie; —

HOT SPRINGS MEDICAL INSTITUTE
110-12 South State Street

Viršuj Orpheum Teatro. ' Priešai Palmer House,__  Chicago, DI.
Tel. Randolph 5541. Ofiso valandos: 9 ryto iki 9 vaV- kasdien 

NedeUoms 9 ryto iki 4 vak.
KALBA^EUETUVISZKAI

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

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

Senu patyrusiu Ir pasekmingiausiu specijalistu Cbicagoje, kuris 
aplanko savo ligonius ypatiškai.

A3 noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicocelčs, Strikturos, Užkrečiamų 
Kraują Nuodų, Nerviškos Negalės, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.

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

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ 
atsilankykite j mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kal
bomis. Tamlsta gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu; Įgytu per 14 metą 
esant specialistų vyrą ligą. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai as tamstai parody
siu kaip išsigydyti ir ■

Hgydau vlslfikal ilgas skilvio, plausiu, kepenų Ir Inkstų.
Nemokik už nepasekmingą gydymą—NEISZGYOO, NEMOKĖK.

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

COLLINSVILLE, ILLINOIS,
Pas mane visados rasite geriausius 

gėiymus ir cigarus. Užlaikau viso
kių vietinių ir importubtų cigarų ir 
gėrynių. Nuteikiu kiekvienam drau- 
<5ką patarnavimą visokiuose reikaluo
se.. Jeigu atsilankysi į musų miestą, 
užeik pirmiausia pas mane, o dasiži- 
nosi ko tik norėsi. Phone Kilnoch 108.

(ra-25)

^»***»****************** j ? , Telephone Canal 3118 *

i DR. A. LEONARDAS JUŠKA J f L-gydytojas ir Chirurgas. T
l 174t 8o« Halsted BU, Chicago, Illinois. *
t PRIĖMIMO VALANDOS?
i - Nuo 9 ryto iki u: po piet nuo 3 iki 5 ir 
į i vakare nuo 7 iki 9.
f**********************

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir 

Inkstų
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslą įgy
simas, Kraujo Užnuodijimas. 
Szlapumo Nubegimai.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai

UŽNUODIJU^ 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 

• votes. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubegimus, įsisenėjusias 
Ligas.

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

VISISZKO ISZGIJIMO kiekvienas įieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir: pritinkanti prie mano at
sakančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kentė
jimą. (RODĄ DOVANAI./. Kalbame LietuviszkaL

Dr.ZINS, 183^^CHIGAG(Į
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak. Nadelioms nuo 8 ryto iki 4 po p.

£“Vbs^U8iamet0da‘s“' (Ištyrimas Dovanai)
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ADMIUZfiTRACIJA LIET. TEATRAI.. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA SV. 

MARTINO.
Petr. Andre jauckas, Pirm., 

918 — 33rd St.
Stan. Stonevicze, Vice-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 TEATRŲ, 
Martinas Z. Kadzievskis, 

3244 S. Mrgan St.

PASARGA: "Už korespondencijas, 
apgarsinimus "Kataliko” Redakcija 
neatsako'*.

Draugysčių Reikalai.
TEMYKITE 

i LIETUVIAI!

DIDELIS METINIS PIKNIKAS.
Parengiąs Lietuvos Sūnų Vakaruose 

draugijos ketverge, 30 d. Gegužio 
(May), 1912 (Decoration dienoje) -“".-Si**0, i. .r7’ nežinau knr būva. ■ riG

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

4527 Marshfield Ave. 
Mot. Randis Pagelbininkas, 

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

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

4530 S. Wood St. 
Kazimieras Stulga, Kasierius.

i 4513 S. Wood St.

ADMINISTRACIJA D. L. K. VY
TAUTO POLITIŠKO KLIUBO. 

VILKE-BARRE, PA.
J. Laukis, Pirmininkas, 

y 425 S. Grant St.
J. Ažis, Pagelbininkas,

• , 130 Stauton St.
K. Kučinskas, Fin. Rašt.,

141 Park Ave.
P. Aceviče, Raštin. Prot.,

. 58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius,

11 138 S. Meade St.
J. Aušura, Glob. Kasos, 

159 Reese St. -
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.
KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 

MIND AUGIO.
J. V. ZachareviCe, Prez., 

917 — 33r& St.
Martinas Kadzievskis, Sekr., 

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

3244 So. Morgan St.
Kun. M. Kraučunas, Kapclonas, 

32nd Pl. and Auburn Avi.

TAUPYKI! PINIGUS!
"Keistute’’ Paskolijimo ir Budavo- 

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

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

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

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

Si Dr-ja (Spulka) yra seniausia 
iš visų lietuviškų Spulkų Chicagoje.

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 morgičiaus (Mortgage) 
peržiūrėjimu visų popierų.

Su guodone,
Ben. Butkus, Prezidentas, 

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

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

Juoz. Ridikas, Kasierius, 
3251-3253’ Dlinois Court.

Justice Park, Archer ir Kean' Ave. 
Piknikas prasidės 9-tą vaL iš ryto. 
Įžanga 25c. porai.

Užprašome visus lietuvius ir lietu
vaitės kuoskaitlingiausiai atsilankyti į 
musų Pikniką, 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. Imvite Archer Li
mits Ave. karus ir vagokite iki ka
ras sustos, paskui paimkit Joliet ka
rus ir išlipkite ant Kean Avė. Nuo 
Town of Lake 47 St. karą, nuo Brid- 
geporto 35 arba 31 gatvės karais.

(20—21)

doriauą paeina' 'Pajkidu&dz, namas lėšuojantis 26.001 
rėžio pav., Re-' 
jau, kad -gyve- 

. „ „ , BĮ., bet dabar-
nežinau kur biįva. • [jGal kas girdė
jote-apie jį ar; jisai-pats tegul: atsi
šaukia tuojaus. f 20'.

Mykolas Pplackae,' 
;Box 742, 3 1 Melrose Park, JU.
i

Paieškau Jud
dtd. Dešimts lubų, keturi Storai. 
Randop- atneša 215 dolerių į mėnesį. 
Morgičio rartdasi $10.000 ant
Namas ‘ parsiduoda už _ $17.500. _ .At
sišaukite David J. Burke,' 3505 So. 
Halsted Str., Chicago, Ill.

su

2200.

GRAŽUS PIKNIKAS.
Parengtas Dr. V. Kudirkos Drau

gijos ketverge, Gegužio (May) 30 
d., 1912 m., Decoration Day, Berg
man’s darže, Riverside, UI. Pradžia 
9 vai. ryto. Inžanga 25c. porai. 
Latvių orkestrą po vadovyste A. Her
man. v'

Kiekvienam jau įgriso žiemos .ba
liai ir dulkių pilnos svetainės, užtai 
važiuokite ant tyro pavasario oro, \ į 
laukus; važiuokite į Pirmą ir Gra
žiausią Pikniką, o čia galėsite sma
giai pasilinksminti, pakvėpuoti gry
nu oru, ir pasilinksminti atbundan
čia gamta. . .. ,; i:

Dainuos sekanti chorai: Slmos kp. 
L. S. S. A., 138tos kp. L. S.ėS^ S. 
iš Cicero, "Rūtos”, "Aido” iš Ken
sington ir Latvių Socialistų Parti
jos. Bus ir lekiojanti krasa.

Š Paieškau savo pusbrolio Antano Ce- 
įkanauskio, gal kas -girdėjote apie jį, 
.ar jisai pats tegul jąjsišaukia po ant
rašu:
i Jonas Žilinskas,
',2548 E. 23rd St., Cleveland, Ohio.

Parsiduoda 50 namų ant Union, 
Lowe, Wallace ir Parnell. Namai yra 
visokių kainų, pradedant nuo $300, 
$500 ir augščiau. Atsišaukite Da
vid J. Burke, 3505 S. Halsted Str., 
Chicago, HL

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

Juazapas "alandauckas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

Ant. Petrovas, Vice-Prozidentas, 
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.

ADMIN: jTRACIJA L. L. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

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

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

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

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

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

Todėl kviečiame Lietuvius ir 
tuvaites prisirašyti.

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

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

Si. 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.

Lie-

yra 
yra

• ‘KATALIKO ’ ’ KLIUBO 
ADMIN ISTR AC WA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St?
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.

2200.
Easier.

i Paieškau savo vyro Damininko Ju
raškos. Paeina iš Žvingių parapijos, 
Kauno gub., Panevėžio pav. Gyveno 
Chicagoje nekurį laiką, bet paskui 
^persikėlė į Danville, Ill., ir tenai, kaip 
girdėjau, permainė savo pavardę ir 
Jyadinasi Tam Miller. Gal kas girdė
jote ar jisai pats tegul atsičaukia po 
Antrašu:

Mrs. Cicilijat,Juraškienė, 
*4450 Marshfield Avė., Chisago, HI. 
t (21—23)

Parsiduoda grosernė geriausioje vie
toje, lietuvių ir lenkų apgyventoje. 
Netoli šv. Mykolo bažnyčios. Norin
tieji pirkti atsišaukite po num. 1609 
N. Ashland Avė.

Parsiduoda — ant 23 Place, arti 
Oakley Ave., prieš lietuvišką bažnyčią, 
3 aukštų mūrinis namas, 3 pagyveni
mai po 6 ir 7 kambarius, maudynės, 
gazas, labai geram padėjime, metinė 
randa $600.00, kaina $5600.00. Kreip
kitės 'į' 'J. Bagdžiuno Banką, 2334 S. 
.Oakley Ave., Chicago’, Ill.

■! t
£ Paieškau Andriaus Jurjono, Vinco 
Tiumiko ir Onos' Dumikienės. Visi 
paeina iš Kauno gub., Aleksandravo 
jpav. Jie patįs arba kas kitas pra- 
įneškite šiuo adresu:* ' «-
į John Nausėda,
į>44 Myrtele Str., Grand Rapids, Mich.

Parsiduoda ant 23 Street arti' 
Dakley Avė., 2 pagyvenimų mūrinis 
namas, po 4 ir 5 kambarius, ir dykas 
Jotas šalę, prisodintas puikiais mede
liais, metinė randa $276.00, kaina už 
viską kartu $3500.00. Kreipkitės į 

CJ. Bfcgdžiuno Banką, 2334. S. Oakley 
Ave.^ Chicago,.. III.

Jūsų Namuose
visados turėtą rastis zopostos geres
nes degtines, kaip del priėmimo savo 
pažystamą arba draugą ir del apsi
saugojimo nuo ligą kiekvienas gydy
tojas velija Handmesome Bourbon. 
Riebus, skanus, švelnus. Labai tin* 
kauti arielka šeimynom. Pasimkil 
butelį namo šendie. Gaunamas visudS , 
geresniuos saliunuos ir pas: D

National Wine & Liquor Co. i
2927-29 Archer Ave. Chicago, 1114 II

GATAVAS PINIGAS

Administracija dp-stės bv. 
. MATEUŽO APAŠTALO. , 
Tttr.Andre jauckoa,„Piriu^

- 918s..^.33rd, §t.
Antanas Mazelauskis, Pagebininkas,

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

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

3416 Auburn Ave.
Kazimieras P. Sirus, Išdininkas, 

918 — 33rd Street.
Ignacas Brazaeskiš,' Knygius, 

3220 Illinois Court.

MITINGAS.
Susivienijimas Lietuvių Namų Sa

vininkų. Chicagoje, turės savo mitin
gą utarninke, 21 dieną gegužio t. m. 
8-tą vai. vakare salėje J. Ridiko po. 

%-.-- 3253 Dlniois jUt, ■ ' j J v jįj 
: Kiekvienas sąnaris.. yra . kviečiamas 

pribūti ant Šio mitingo, nes daūg' 
svarbių dalykų turime del .apsvarstymo. 
Atsiveskite naujų sąnarių'ant prisira
šymo.

M. Z. Kadzievskis, Sekr., 
3118 W. 20 St.

BV. MYKOLO DH-STSS WILKJQS- 
BABRE. PA. ADMINISTRACIJA.

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

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

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

Kazim. Deltuvą, Finansų Sekr. 1-mu, 
96 Logan St.

tfW Liaukus, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 8. Grant £u

1 _ Juozas finipac, Kasierius,
386 New Gro.e Si

MITINGAS.
šv. Mateušo draugija turės mitingą 

ateinantį nedėldienį, gegužio 26 dieną, 
šv. Jurgio parapijos bažnytinėje sa
lėje.

Kiekvienas narys privalo , ateiti, nes 
daug svarbių dalykų bus.

N. Overlingas — sekr.'

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTES 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

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

425 S. Grant . t.;
f. Staneika, Vice-prezid., 

57 Oak Lane. t
8. Pieekis, Prot. Sekr., 

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

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

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

New Grove St.

SUSIRINKIMAS.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vy

tauto Gvardija, lmos divizijos rate
lis Town of Lake, turės susirinkimą 
ateinantį nedėldienį, gegužio 26 dieną, 
šv. Kryžiaus parapijos svetainėje, 2 
valandą po pietų. ,'

Kiekvienas draugas privalo ateiti į 
tą susirinkimą ir pamatyti visą Gvar
dijos stovį. Daugumas .nąrių nežino 
suvis kas dedasi ir kaip Gvardijoje, 
dalykai stovi, tad reikia tankiau į 
susirinkimus ateiti, o viskas bus žino
ma. . . ’ .

B. J. Keperša — nutarimų raštin.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.,

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, ■ 
843 — 33rd St.

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

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

Vine. Grigaliūnas, Finansų Raštinink..
’ 1906 Sb. Union St.

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

KETVIRTAS DIDELIS BALIUS SU 
PRAKALBOMIS.

Namų Savininkų Kliubas rengia di
delį balių su prakalbomis seredoj, 29 
d. gegužio (May) 1912. 8v. 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.

VYRIAUSYBĖ GVARDIJOS DIDŽ.
L. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
RAITELIŲ ANT TOWN OP LAKĘ.

J. Klimas, Pirinsedis, 
1853 W. ,45 St.

P. Ciapas, 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.

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ.

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

J. Ridikas, Kasierius,
3200 Illinois Ct.

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

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
SV. JURGIO R. ir K.

Kaz. Naugžemis, Pirmsėdis, 
3202 Auburn Ave.

Joe. Gurinskas, Pagelbininkas, 
3347 Auburn Ave.

Ign. Mateliunas, Prot. Raštin., 
1424 So. 49 Ave., Cicero Ill. 
J/43. Palyanskas, Fin. Raštin., 
i \ i 8325i S. Morgan: St.■■ 

tise. /■tankus, Tšdinlnkac. 
f ąa$ — 29 st.

PIRMU KARTU CHIOAGOJ.
Puikus Teatras "DU BROLIAI’’. 

Drama 4 veiksmuose, paimta iš'gy
venimo Lietuvių, parašytą J. ;J. 
Zolp. Parengtas Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos No. 1, ant Town of Lake. 
Nedėlioję, Gegužio (May) 26, 1912, 
Šv. Jurgio svetainėje, Auburn Ave. ir 
32nd Plaee. Pradžia 7 vai. vakare. 
Inžanga 25c ir augščiau. Spėkos Liet. 
Jaunimo Ratelio.

Šita drama yra viena iš puikiausių 
ir geriausių ir kiekvienam bus žin- 
geidu ją pamatyti, nes ji parašyta ži
nomo jauno autoriaus ir gabaus artis
to p. J. J. Zolp. Veikimas paimtas 
iš Lietuvių gyvenimo Amerikoje. — 
Atsilankyk, nesigailėsi.

Beto dainuos duetas ir kvartetas gra
žias dainas. Po perstatymui bus šo
kiai. Grajys gabi Latvių orkerstra 
iš 7 muzika uty.

i-
j. Paieškau savo pažįstamo Igno Gra
bausko. Paeina iš Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Maldacanskos valsčiaus, 
jPažukų kaimo. Girdėjau, kad gyvena 
Chicagoje. Jisai pats arba kiti pra
neškite šjmo dresu:
; M. Abukauckas,
2201 Lake Side Ave., Cleveland, Ohio.

į’ Paieškau savo švogerių Aleksandro 
’ir Vincento Stakų. Paeina iš Kau
no gub., Šiaulių pav., Papilės parapi
jos. Girdėjau gyvena kur apie Chi
cago. Malonėkite patįs atsišaukti 
•arba kiti praneškite šiuo adresu:

Kazimieras Joniškis,
E55 Wallace St., New Haven, Conn.

Parsiduoda kampinis lietuviškas sa- 
liunas su svetaine visokiems baliams' 
ir1 ruimais. Biznis eina gerai. Vieta 
.nuo senai išdirbta. Laisniai tik $500 
į metus. Vieta smagi, oras tyras, 
Sveikas, taip kaip kad Lietuvoje. 
Pardavimo priežastis — kitas biznis. 
•Dėlto pasiskubinkite kas norite grei
tu laiku pinigų padaryti. 1346 So. 
56' Avė., Cicero, Grand Works, Ill.

- (19—21)

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

Industrial Savings Bank
2007 Blue Island Ave.

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

f- Paieškau pusbrolių: Zigmanto Bep- 
kaus ir Antano Sepkaus, paeinančių 
Iš Kauno gub., Triškių parapijos. Gal 
įas girdėjote, ar jisai pats tegul at
sišaukia po antrašu:

Jonas Deimontas,
Box 470, Melrose Park, Ill.

(21—23)

Labai pigiai parsiduoda kriaučių So
pa su visąis prie to darbo įrankiais. 
Pardavimo priežastis — jos savinin
ko' mirtis. Norintieji pirkti kreip
kitės šiuo adresu: Anna Juknienė, 
1620 S. Union St., Chicago, Ill.

(19—21)

DU-KART NEDEUNIS LAIKRAŠTIS

METINIS PIKNIKAS. - , .
Chicagos Lietuvių. . Draugija Savi

tarpinės Pašelpos, parengia gražų pik
niką, nedčlioj, Gegužio 26 d. .(May), 
1912, darže Alois Spachman,- 5061, N-s 
40th Avė. Pradžia 9 vai. ryto, • ,įįn-_. 
žanga 25c. porai. Tikietas geras tš- 
laimėjimui sekančių dovanų:, mote--' 
riškas auksinis-Raketas, prenumeratos- 
laikraščiams, knygos; lietsargis „dr tt. 
Nuvažiuot galima už 5č. ‘ iš visų dS*" 
lių miesto, imant bile karus iki 22tos, 
12tos arba Milwaukee avė. karu, o 
šiais iki 40th avė. ir 40th avė; -ka
rais į šiaurę iki; pat dąržuL

Visus lietuvius.; įr liętųy.aites kvie- 
.čiąi^Akąitlinįat, ūūįąpt ty.-,
fb oyoį, prie upes. Cbtc'ągo Ęivė.f kr’aji- 
to, pasižuvaltt . šiam darže dar .nie
kada . lietuviško pikniko nebuvo, toęlėįt. 
gerą proga į ramę vietą . aJši.Hfįkyt.i. 
ir linksmai laiką praleisti. Ųžtikri- 
nam, kad atsilankę bus užganėdinti; 
Kviečia ..... KOMITETAI.,;

Paieškau savo pusbrolio Petro Venc
kaus, Kauno gub., Šiaulių pav. Triš
kių par., StakmiSį ibįlžiaus. Jnu 13 
inetų kaip iš Lietuvos.^- Jei kas apie 
jį žino, arba patsai' meldžiu pranešti 
šiuo adresu: • į : * '

John Buris,
2829 • Malberrg, Pittsburg, Pa.

Parsiduoda mėsinyčia, groserno ir 
pienininkystė su geriausiomis elektri
nėmis mašinomis, mėsai, ir kavai mal
ti, sviestui;-dirbti; arklys, bogė ir ve
žimas, geriausioj lietuvių apgyventoj 
vietoj ant Bridgeporto, arti bažny
čios, biznis pieno 
da 150 galionų ir 
kas parduoda per 
vėnti be biznio. 
3317 Aub rn Avė.

'SAULE

■h

ANT PARD

j Parsiduoda Gros 
labaiSpigiai lietuvių 
toje. Biznis gerai 
•davimo priežastis: t 
•Parsiduoda labai pigia 
kuogtečiausiai žemiau^ 
.948 W. 19th St.

kasdiena parsiduo
da ugiau. Savinin- 
tai, kad gali gy- 
St. Daugelavičius, 

(19—22)

FARMA.
;■ Farma^parsiduodą ' arba galima ant 
iiamp 'įŠhiainyti; .53 akrai su gyvuliais, 
irJuągaaj*;:,laukai gražus; išdirbtos že
mės Att'.akrų; gražus miškas ir Wis
consin "River (upė) per farmą plau- 
)ciaį-':’įĖfiėžaštįs: savininkas turi dvi 
farmi ir.-dvįejų negali gerai apžiūrėtų

’A" ' šiuo-Adresu:
Waisas,

jj^AtcNaughton, Wis|

IMK,-.-'--' Chicago, Ill. 
į(20ų-22) ♦ ?

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS I 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU

ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnlnkas Ir petnycla.
-------------------  PRENUMERATA KAŠTUOJA:---------------------

AMERIKOJ fmeta”s $2-|°,, Epušei matą $1.25
PUPOPOT fRosUoj *r Lietuvoj $3.50, Angli-

A P1; yyf. t joj ir Škotijoj 1S §.• Prusnose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

4-tas DIDELIS PIKNIKAS.
Parengtas Draugystės šv. Mykolo 
Arkaniuolo No. II, atsibus nedalioj,■* 

26 d. Gegužio, 1912 m., Shuths Grove 
(darže) Riverside, Ill. Pradžia 9 .vaL 
ryto. Inžanga 25c porai.

Užprašom visus Lietuvius ir lietu
vaites, senus ir jaunus kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti į musų Ketvir
tų Iškilmingų Pikniką, kur galėsite 
linksmai ant žalios žolės pasivolioti 
ir laiką 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- 
kėlės, kvepiančių cigarų ir kitų sma
gurių. Muzykė partraukta nuo Kirs
nos Tilto kuri visus puikiai palinks- 
mjs. Kviečia KOMITETAS.

Važiuodami imkite Metropolitan 
Elevatorį iki Marshfield Ave., o iš ten 
Garfield Elevatorį iki 48-tai Avė. ar
ba 53-rai Avė., o tada La Grange ka
rą, kuris privež iki daržui. (17-20-21)

DIDELIS METINIS PIKNIKAS.
Parengtas S v. Petro ir Povylo drau

gijos, atsibus nedėlioję, 26 d. Gegu
žio (May), 1912, Antano Zopelio dar
že, Summit, Dlinois. Prasidės 9-tą 
vai. iš ryto. Įžanga 25c. porai.

Maloniai užkviečiamo visus lietuvius 
ir liteuvaites ant musų viršminėto Di
delio Metinio Pikniko, kuris bus - vie
nas iš puikiausių, įdėtuviškų Piknikų. 
Bus visokių t skanių gėrimų, gardžių 
valginių ir bus puiki muzikė.

(20—21) KOMETETAfiį

DIDELIS IŠKILMINGAS PAVASA
RINIS PIKNIKAS.

Chicago Lietuvių Draugijų-c-atsibjls 
“Decoration Day’’, 30 Gegužio,'1912, 
Leafy Grove' darže pri'ė Archer ir 
Kean Avė’s; arti Lietuviškų Tautiškų 
Kapinių.

Kviečiame šiuomi visus Chicagos ir 
aplinkinių miestelių lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti, pamatyti Naujas 
Lietuvių Kapines ir prie šios progbš’’ 
dalyvaut kartu su visais. iškilminga
me atidaryme Lietuviškų Tautiškų' 
Kapinių litą valandą prieš piėt.

Po atidarymo kapinių' prašičtfej 
iškilmingas ‘ ‘ Piknikas ” viršminetamg 
darže. Visas pelnas nuo ,š.ito .Pikniką, 
skiriamas Lietuv. Taut. Kakinių nau
dai. Todėl kiekvienam bus malonų, 
atsikvėpti tyru pavasario oru,, vien-; 
kart dalyvaujant dviejose iškilmėse? 
Su pagarba KOMITETAS.^'

P. S. Važiuojant iš Bridgeporto-.ir, 
West Side, imkite į Archer A v., pas
kui Archer Ave. " City-Limits ’ ’ karus 
iki galui, iš ten Joliet 'karus * iki 
"Leafy Grove”. Nuo Tow.n of Lake, 
ir So. Chicago, 63rd St, iki Argo, 
paskui Joliet karus į vietą kaip augš- 
čiaus minėta. - . -y

. . Parsiduoda namas suj^rčemk 
.proga del lietuvio. :

savininko antrašo: Antanas Užiabalis^ 
546 Morten Ave., Ha-jųmond,- XhcU '?• 

(20—22)^'

Labai puikioj vietojj^fcaigiasį jfc 
pardavimas lotų Grant.- ŠiĖibdiviėion 
nųo$225 ir aukščiaus. ; Visų, gatvių pa
taisymai yra užmokėtą. Ateik greitai 
jaigu nori gauti labai pigiai. 'tJhandler 
Hildreth & Co., N. W. Cor. 12th St. 
A48th Avė. (20—23)

Katastrofija. *
ia-prašymąs apie nuskendimą“ 

pasaulyje TITANIC 
Ąifc'įatsitikimais ir nukentėji-; 
mį.is, .zbųįrilų, taipgi visokių atsitikimų 
paveikslais gulima gauti už 20c. pas 

U:i:-'-'*':-''-;’.įW-FALTANAVIčIA,
MiHbury Street, Worcester, Mass.

Keleivį” pas mane 
'dovanai. (18—21)

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

PAIEŠKOJIMAI.

Parsiduoda 4 Jotai Roseland, Ill, 
priešais lietuvišką bažnyčią, labai ge
roj vietoj. Gera proga del lietuvio 
pasibudavoti namą ir užsidėti biznį. 
Kas norėtu pirkti tegul atsišaukia į 
J. M. Tananevičio Banka, 3249-53 So. 
Morgan St., Chicago, I1L

Parsiduoda pigiai fafma šu budin- 
kais 40 akerių Michigan State. Far- 
tna randasi labai gražioj pozicijoj ar
ti vandens.. Atsišaukite į *. M. Ta
nanevičio Banka, 3249-53 So. Mor
gan St., Chicago, Ill,, . r__.
m____ ___________

PRANEŠIMAS.
Pranešu visiems lietuviams, jog aš 

atidarau puikų daržą del laikymo pik
nikų draugijoms, kliubams ir tt. Dar
žas randasi puikioje vietoje su dide
liais medžiais ir puikią žolę. Buvu
siojo savininko Pov. Karecko, West 
Pv.llmau ir 123 gatvė. Iš Chicagos 
galima labai lengvai davažiuoti iki 
63čios gąt., paskui iki White City ir 
West Pullman. Norinčios draugijos 
laikyti piknikus, tegul atsilanko del 
apsižiuręjimo. Su visokiomis informa- 
ciįbmiS ’kreiokitės pas daržo savininką.

ADOMAS BENEVIčE, 
658 W. J23rtl St. W. Pullman, HI.

(21-26)

VoitWn & Sieinbacli
ARCHITEKTAI

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

CHICAGO, ILLINOIS

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617

r Ant išraudavojimo fliatas su 5 kam
bariais pagal modemišką pabudavoji- 
mą. Atsišaukite j Jono. Ml“’-Tatfaae-’ 
Vičio Banką.

Reikalauju siuvėjų (kriančių) '-Vy
riškų ir moteriškų drapanų siuvimui. 
Geras užmokestis geram darbininkui: 
ir darbas ant visados. Taipgi mo
lai: kirpti moteriškas -.- ir vyriškas 
drapanas sulyg naujausios systemos 
už mažą kainą. Atsišaukite ; tuęjaus 
šiuo adresu: L. Geležinis 4601 Hermi-- 
tage Ave., Chicago, Ill. " (19—21).

Turiu gerus ir didėlius forndčius, ga
lima gyventi- astuonioms šeimynoms. 
Parduodu už pigią kainą. "Kas nori', 
pirkti, teatsišaukia šiuo adresu: Fr. 
Puodžiūnas, 1721 S. Halsted St., Chi
cago, UI. .'‘t: i . '-(19—21)

Paieškau savo brolio Martyno Kni- 
čiuno; paeina iš Kauno gub., Rasei
nių pav., šidlavos valsčiaus, Regiai- 
Čių kaimo; jau ketveri .metai . kaip 
Amerikoje. Jis pats arba kas apję 
jį žino meldžiu pranešti šiuo adresą:

Julijonas Kničiunas,
439 Box, Millinocket, Me.

(20—22)

Aš Vincentas Šimkus, iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Lūki vai., Vaišlaukų so
džiaus, paieškau Antano ir Alberto 
Rupšų, iš šaukinų pavieto, Sinnenų 
sodžiaus. Bučiau didžiai dėkingas 
tiems, kurie žinodami anų. adresus duo
tų man žinią, 
atsišauktų ant

C.
1504 So. Main

Labai norėčiau,. kad 
šito adreso:

V. Puckel,
Str., Rockford,

(19—21)

Parsiduoda — ant 23 Street arti 
Oakley Ave., 3 augštų mūrinis namas, 

•3- pagyvenimai po 4 kambarius, mau
dynės, gazas, augšta pastogė džiauti 
drapanom ir taip abelnam susidėjimui, 
skalinis stogas, metinėj randa $468.00, 
kaina $4500.00. Kreipkitės į Bagdžiu
no Banką, 2334 SJ‘ Oatfley Ave., Chi
cago, Ill. x lb’ sc '?
------------------ -— K --------------

Parsiduoda — ątjt įOakley Avė. arti 
23 Place, 4 augštų; mūrinis namas,, 4 
pagyvenimai po 6 kambarius, koge- 
■riaušiam padėjime“ gatre išcementuota 
ir užmokėta, namas vertas $8000.00, 

- metinė randa $720.00, kaina tik 
$6500.00, lengvos i^lygw. Kreipkitės 
į Bagdžiuno Banką, 2834 S. Oakley 
Ave., Chicago, HL 

:---- ------------------- L--------------------------
Parsiduoda — Sot 231 Street ir 22 

Place, tarp Western ir Oakley Ave., 
platus ir ilgi lotai'už numažintą kai
ną, Ant labai lengvių išlygų, $100.00 
ant syk, o paskui po $10.00 ant mė
nesio. Kreipkitės j -J: Bagdžiuno Ban
ką, 2334 S. Oakley Ave., Chicago, Ill.

IM. 23 AKMENŲ

LAIKRODĖLIS.
. Vyriškas arba 

Moteriškas laik
rodėlis gvarantuo- 
t*s ant 20 metų, 
paauksuotas du- 
eeltavi lukštai 
(nikiai visaip iš- 
Barginti, >' gerai 
laiką laikanti, la- 

. ... p- j,, ; ., blausiai naudoja
mi keliauninkų, kciia turi daboti lai
ką*- Spocijališkas pasiulijimas. Mes 
nusiųsime šitą laikrodėlį kiekvienam 
C.' O'.7I>. 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.

EXOELSIOR watch co, 
904 Athsnaeum Bldg, Chicago, HL

! 20 metų senas laikraštis g

“LIETUVA I
Išeina kas Pėtnyčia Chicago, Ill,

hl

Paieškau švogerio Antano Marozo if 
.brolio Jono Sudeikio, abudu Kauno 
gub., Reseinių pav., Žvingių parapijos. 
Gyveno 3 metai atgal Chicagoje, bet 
dabar nežinau ksr buna. Gal kas gir
dėjote ar jie patįs tegul atsišaukia 
tuoj&ua po antrašui

4634
Fraa. Sudeikis, . ...

S. Paulina St., Chicago, 11L

Ant parandavojimo 6 ruimai. Atsi
šaukite pas: J. Rashinską, 3200 So. Hal
sted St., Chicago, Ill. ’' * ?-'•

Parsiduoda labai pigiai ir geroje 
vietoje del biznio, nanras.^ir lotas. 
Vieta apgyventa lietuvių ir lenkų, 
taipgi ir čekų. Priežastis pardavimo
— savininkai, . išvažūtMa r# ; JS*n»pų. 
AtsišauŪite**•' KatMiko Redakciją 
depąrtamcntan Real Estate 3249 So. 
Morgan St. (21—23)

KOLIEKOS IR SUŽEISTIEJI 
SKAITYKITE!

Aš esu lietuviškas advokatas ir 
priimu provas iš visų kraštų už sužei
dimus: mainose, dirbtuvėse, ant gele
žinkelių arba trainų. Vedžiau pro
vas ui 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 desėtkua. tūkstančių išlaimėt:. 
Bet kompanijos šuneliai už kelis de- 
sėtkns dolerių sumulkina. Apznai- 
minu lietuviams, kad kompanijos sam
do lietuvius ne tikrus advokatus, kad 
save apsigarsiutų ir jūsų provas pri
imtų ir tokius budu tęsia ir vilkina 
lig laikas skundimo išsibaigia ir dau
giau skųsti negali. Rodas doudu už 
dyką, prisiunčiant markę atsakymui.

Rašykit pas advokatą Tankaus 
ji uoga ndrosty.

(W-MI

Laikraštis, "Lietuva”, 8 praslaįiių, didelio B 
formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tai- R 
pina raštus geriausių raštininkų ir visuomet pib « 
nas naujausių ir tikriausių žinių iŠ Lietuvos, A. Ig 
merikos ir viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie
te miesto Chicagos, kuriame gyvena apie 60.000 
lietuvių ir turi šimtus visokių pašelpinių, teatra
liškų, bizniškų ir kitokių draugysčių.

"Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Vai- 
stijuose Šiaurines Amerikos: — 
Metams $2.00, pusei metų $1.00.

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

Rossijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinžse vieš- 
patystčse: — Metams $3.00, pusei metų $1.50.

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

pašto Money Orderi arba pinigais registruotame laiške ant išleisto
je rankų, adresuojant Kteip:

A. OLSZEWSKI,
32S2 So. Halsted St., Chicago, Ill

<aSyK taaJaM. o gaud vieną “Lieta v.,” ana»r| aat naUuroe dykai.

11
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L. Pardavėjų S. vakaras.
Pereitą nedėldienį Lietu

vių Pardavėjų. Sąjunga su
rengė pasilinksminimui va
karą. Buvo ten prakalbos, 
įvairios dainos, deklėmaci- 
jos ir šiaip vFoki juokingi 
perstatymai. Abelnai imant 
viskas nusisekė gerąjį Po’ 
teisybei nebuvo ten ko taip 
labai prakilnaus, moksliš
ko,I bet titiyo tai pasijuoki- 
ufių,’ pasilinksm ininiui 
straipsneliai, ką, kaip bu-’ 
V07.T matyti, kiekvienas da
lyvaujantis stengėsi pasiek
ti;

Kaip paaiškėjo iš p. Z; 
Mickevičiaus kalbos ir pir
mininko išsireiškimų, toji 
Sąjunga turi . prakilnus 
mintis, prakilnus idealus. 
Sąjungos rūpestis yra vie
nytis visiems lietuviams 
pardavėjams ir veikti del 
ieituvių labo. Aiškus daly
kas, kad tik suvienytomis 
jėgomis galima šis bei tas 
atsiekti; kur vienas negali 
—du, trįs galės. Mes, lie

tuviai, kaip sako p. Micke
vičius, neesame žemesni už 
kitas tautas, bet dar aukš
tesni, tik reikia mums vie
nybės, suvienytomis jėgo
mis dirbti, o atsieksime 
daug ką, iš ko džiaugsis 
Lietuva ir visa musų tauta. 
Dėlto visi lietuviai parda
vėjai privalėtų jungtis į tą 
Sąjungą ir suvienytomis jė
gomis dirbti, o tuomet kiek- 
vienas ras sau naudą ir už
sipelnys viešo darbo garbės 
vainiką.

Dar vienas dalykas ant 
to vakaro paaiškėjo, kad 
vieni drabnojasi apie save 
ir apie kitus, kiti-gi net 
apie save apsirūpinti ne
gali. Taip paimkime to va
karo publiką. Visą laiką 
užsilaikė kuoaršiausiai. 
Jiems nerūpėjo prakalbos, 
dainos, deklemacijos; vien 
tik šnekos, juokai ir kliudy
mai kitiems naudoties. Ka
da mes, lietuviai, suprasime 
gero užsilaikymo viešose 
vietose reikalingumą? Ar
gi mes negalėsime jau iš to 
purvyno atsikelti? Ar-gi 
sunku valandėlę ramiai už
silaikyti? Tik žmogau, jai- 
gu turi protą, pagalvok ge
rai, o suprasi, kad tavo ne
ramus viešose vietose užsi
laikymas yra didžiai pa- 
peiktinas, neinteligentiš
kas ir net tiesiog nežmoniš
kas, nes žmogus visame ga
li susivaldyti, gali elgties 
taip, kad ir pačiam butų 
nauda ir kitiems nekliudy
tų.

Kitas niekšiškas dalykas, 
tai viešoje salėje rūkymas. 
Pirmininkas prašė visų ne
rūkyti; prirodč net, kad 
tai negražus dalykas ir kar
tu nerūkantiems kenksmin
gas bei denervuojantis; 
moterįs ir merginos visame 
yra guodojamos, tad ir čia 
reikia atsižvelgti į tą ir prie 
nerūkančių moterį; nustoti 
visiems rūkyti. Pirminin
ko žodžiai nieko negelbėjo. 
Turbut lietuviai reikalauja, 
kad kas su kuolu priverstų 
tinkamai užsilaikyti. Ar-

bas su parašu: “rūkyti už
drausta’’ arba tam panašių. 
Gal tas, į akis svilydamąs. 
parodys kaip geri žmones 
turi elgtis.

Blogus vyrų pasielgimus 
ima sekti ir merginos, bet 
jos tik- ne rūkyme, Jos iš- 
mislyjo naują programą, ty. 
vyrams vedant šokti vie
nam atsakyti, su kitu-gi ei
ti. Mergina dura ir su iš
auklėjimu -to niekuomet nė? 
padarys. Jaigu kartais ne
galėtų tuo kartu eitj. šokti, 
išsiteisinti; ir pasakytų, kad 
galėsime’ biski vėliaus eiti, 
bet. niekuomet , visiškai ne
atsisakytų. Jaigu jau ženg
ti,, tai ■ žengti -visiems pir
myn: vyrams, moterims ir 
merginoms. ' Lai musų pa
sielgime niekas niekuomet 
nemato to, idant galėtų pa
sakyti: be išauklėjimo, ne- 
inteligentas, nedoras ir tt.

Vieno papeikimo užsitar
nauja Sąjunga, kad kvietė 
svetimtaučius muzikantus. 
Juk užtektinai lietuvių yra, 
kurie gerai gali savo už
duotį atlikti ir tinkamiau 
lietuviškus šokius sugroti.

Gelgudas.

Apgavikas.
Simus turtingo advokato 

iš Los Angeles Leonidas 
Saunders, 25 metų amžiaus, 
yra areštuotas už melagin
gą čekių išdavimą.

Apgaviką areštavo mote
rų skrybėlių krautuvėje, 
kur, nupirkęs savo pačiai 
skrybėlę, užmokėjo čekiu. 
Krautuvės užvaizdą telefo- 
navo į banką, klauzdamas, 
ar Saunders turi ten savo 
pinigų, gavęs priešingą ži
nią tuoj jį suareštavo. Vė
liaus policija susekė, kad ir 
daugiau tokių šposų Saun
ders yra iškrėtęs.

L. Saunders tvirtina, kad 
turi turtingą tėvą Los An
geles, kuris tą visą atlygįs, 
nes jau taip kartą jį yra iš
gelbėjęs nuo kalėjimo. Le
onidas Saunders seiliaus 
buvo bepročių namuose, pa- 
sveikus-gi paleido, bet tur
but dabar taip-gi į tą ligą 
ima grįžti.

Tinkamą laiką.
Teisių komitetas pradėjo 

rupinties, kad miesto tary
ba išduotų įstatymą, kuriuo 
butų sutvarkytas laikas 
valgomus dalvkus laikyti 
ledaunėse, ty. paskirti kaip 
ilgai galima laikyti ledau
nėse kokis nors valgomas 
daiktas. Per ištisas dvi 
savaiti apdirbs komitetas 
tokį projektą ir paduos 
miesto tarybai patvirtinti. 
Savo laiku busią taip-gi 
sušaukti visi, kuriuos tas 
dalykas apeina. ' ~ •

Tame įstatyme bus pa
duota ,kad kaikuriuos val
gomus daiktus negalima 
laikyti ilgiaus devynių mė
nesių. Ilgiaus-gi palaikius, 
reikės duoti peržiūrėti tuos 
dalykus tam tikrai komi
sijai.

Juokas ir liūdnumas.

Nesisekė jam New Yor- 
ko provincijoje su uždar
biavimu, tad - pasiryžo/ke
liauti į Chicago, nėš čia 
lengviau esą darbas gauti.

Atsisveikino su savo my
limąja, bet prižadėjo jos 
įnepamesti ir kaip tik dole- 
riukų kiek: susidės, tuoj 
parsikyies .ją. ir amžinu ry
šiu susijungsią. K/.F

Ciriliui Chicągojesekėsi, 
nes nepoilgam laikui jau 
turėjo susidėjęsį 300 do
lerių. Užkvietė tad Mariją 
•atvažiuoti.
'■ Aną dieną Marija atva
žiavo į Chicago - Cirilius 
Riksmas džiaugėsi iš savo 
1 aimė's ir visomis spėkomis 
rengėsi prie tos iškilmingos 
jungtuvių dienos.' Nusi
samdę namelį, pripirko na
mams parėdų ir viską, kas 
tik gyvenime buvo reikalin
ga. Taip-gi už 50 doT.” nu
pirko merginai visoki^/pa- 
grąžinimų, kokių tik jos šir- 
delė geidavo. Pagalios jiu- 
ėjo į restauraciją, idanEpa- 
valgyti skanius ten pietus. 
Prie pietų išsipasakojo sa
vajai kiek kur išleido pini
gų ir kad dar nemiejeį.turįs 
32 doleriu. į,’".. *

— Turiu gerą darbą, tąd 
manau laimingai galėsima 
gyventi, — sako Cirilius. *r f

— O žinoma, kad galėsi- 
va puikiai gyventi — atsa
kė mergina. |

Po pietų Cirilius turėjo 
kokį tai mieste reikalą, tad 
su savo mylimąja atsiskyrė 
ant valandėlės. Sugrįžęs 
Cirilius iš miesto nerado hei 
savo merginos, nei namuose 
rakandų. Išsigandęs jauni
kaitis, manydamas, kad kas 
nelaimingo su jo mergele 
atsitiko, davė policijai ži
nią. Detektyvai sugavo 
merginą ant Erie stoties, 
kur jau buvo išsipirkusįti- 
kietą važiuoti atgal į Bing- 
hamtoną, N. Y.

Mat jije daiktus savo 
jaunikaičio pardavė, pini
gus susidėjo į kešenę ir taip 
apsirūpinus važiavo sail į 
kitą kraštą. /

— Paleiskit ją ramybėje 
— meldė detektyvų nėjai- 
mingasai jaunikaitis. A

— Lai važiuoja sau svei
ka. Man geriau būti To
liau jaunikaičiu, negu gy
venti su tokia moterių. Lai 
važiuoja sau su Dievu! jį

Na ir nuvažiavo savais 
keliais Marija, o Ciriliuš^ir 
šiandien dar mislyja, kacįir 
Amerikoje net gali atsiryti 
mylimoji — prigavike. /

____
Bado $400. *

George Shuessler, kazla- 
mas Shifferio namuose 
skiepą, rado variniame puo
de 400 dolerių aukso. Slįif- 
feris atidavė tuos pinigus 
Jokūbui Wraith, kuris jfer 
50 metų gyveno tame na
me ir ten tuos pinigus biuro 
pakavojęs. t

■ A

Aliejus vandens vietoji 
Joliet vietoje iškasta di

delis šulinys, kuris turėsiąs 
tai miesto daliai pakanka
mai duoti vandens. Perei
tą savaitę pradėta imti iš to- 
šulinio vandenį, bet vieloj 
vandens bėga tik aliejus. 
Inžinieriai tvirtina, kad

nuėjo į vidų. . Tuom tarpu 
pasisuko koksal-tai vagilius 
Fred Kellys ir ėmė, kaipo 
savininkas, sukinėtis apie 
tą automobilį. Policija nu
žiūrėjo, kad: jisai turbut .ne 
apie savo automobilį dar
buojasi. Jaųr žutikėlis buvo 
besėdąs važiuoti, kaip vie
nas policistajs užklausė, ar 
tai jo automobilis ir kito
kius panašius klausimus 
ėmė metyti. Įpykęs žulikė- 
lis riktelėjo:

— Ar tai man negalima 
bus savo automobiliu va
žiuoti ?

Jiems besiginčijant, atėjo 
tikrasis automobilio savi
ninkas ir višas dalykas iš
siaiškino. Žulikėlis norėjo 
pabėgti, bet jau pervėlu 
buvo. Nugabeno jį tuoj į 
šaltąją.

Dailidė milijonierium.
Frank A.; Jackson, 413 

North Eastern avė., Joliet, 
dailidė (staliorius) dirbo 
savo paprastą darbą, kuo
met jam atnešta nuo brolio 
laiškas, kuriame praneša-
ma, kad mirė jo teta Mari
ja Jackson ir jam paliko 
visą savo turtą, išnešant; 
$6.000.000.

Marija Jackson mirė ba
landžio 2 dieną, pergyvenus 
103 metus. Mirė nepalik-, 
dama vaikų, tad artymiau- 
siu jos turtų įpėdiniu liko 
vyriausias Fr. A. Jackson.;

Fr. Jaekson yra vedęs ir 
Joliete gyvena nuo 1876 m.

Ligos lėšavimas.
Gydymuos įvairių ligų 

kas metai daugiaus lėšuoja. 
Mūsų senovės vaistai,,atga
bena didžiausia nauda. Mes 
privalome daugiaus at
kreipti atydos kaip vartoti 
gyduoles. Visuomet; pigiau 
išeina.? Vienas už geriausių 
šeimyniško vartojimo vais
tų susideda iš žolių ir natu- 
rališko vyno tai Trinerio 
American Elixir of Gitter 
Wine. Jaigu visuomet pir
miausia vartosi musų gy
duoles nuo visų ligų tai at
rasi atsakančiausia gyduolę. 
Vartojant musų vaistus da
ro gerą veikimą viduriuose 
ir prašalina blogumą. Su
stiprės vidurius ir suteiks 
gerą apetitą ir nustos skau
dėjimas galvos. Galima 
gauti visose aptiekose ir pas 
Jos. Triner, 1333 — 1339 S. 
Ashland avė., Chicago, Ill.

gi jau mes prie to priėjo
me? Atsiminkime, kad rū
kymas viešoje salėje, ypa
tingai prie moterų ir mer
ginų, yra didžiai neinteli
gentiškas ir be išauklėjimo 
darbas. Atkreipkime nors 
kada į tą atidą, o bukime 
tikrai dorais, inteligentais 
ir su tikru išauklėjimu žmo
nėmis. Vakarų vedėjams 
patarčiau padirbdinti iška-

Nesenai Cirilius Koženny 
turėjo su gana liudnu už
baigimu atsitikimą.

Kiek laiko atgalios gyve
no Cirilius Binghamtone, 
N .Y., ir ten pažino gražią, 
malonią mergelę Mariją T. 
Graži mergelė, matydama; 
Cirillo prielankumą, sten
gėsi jį kuolabiausia pa
traukti. Nepoilgam Cirilius 
įsimylėjo į ją ©et ligi ausų.

aliejus turėsiąs išsibaigti, 
bet ligi šiolei vis dar neišsi
baigė. Jaigu ir toliaus bėgs 
ne vanduo, bet aliejus, tai 
vasarą miestą turės alieju
mi laistyti. «

----------------------- 4
Norėjo pavogti.

Tūlas La Caunt atvažia
vęs automobiliu prie Buęh 
Temple namų, paliko auto
mobilį ant gatvės, patogi

AB NOBITE Į GYVENTI 
SAVO LOCNAME NAME?

Jaigu norite, tai atsišau
kite prie mus, o mes suteik
sime rodą, kokiu budu su 
mažais pinigais galima in
gyti sau locną namą.

Delko mokate randą? Juk 
tie pinigai pražūva; nesu
grįš. Pirkite sau locną na
mą, o mokėdamas mėnesi
nius raudos pinigus turėsi
te savo, locną namą. Mes 
turime daugelį namų ant 
pardavimo.

Jaigu nesmagu gyvent 
mieste, pirkite farmą. Mes 
turime aute pardavimo far- 
mų visose valstijose.

Nesibijokite; kad turite 
permažai ’pinigų nupirkti 
namą arba ifarmą, mes pa- 
skolįsime, nes j mes skolina
me pinigus: visiems ant pir
mo mortgage. g

Jaigu nori apsaugoti nuo 
ugnies savo namą, forni- 
čius arba kitus kokius daik
tus, atsišauk prie mus, nes 
mes reprezentuojame ge
riausias apsaugojimo (In- 
curance)- kompanijas.

Jk M. TANANEVIČIA,
32*9-53 S. Morgan^.,

Chicago, M -

*Šipkortes ir Pinigų Siuntimas*
Dabartines šipkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti Europon 

yra sekančios:

Čia paduodame kainą kelio per vandenį: • Iš krajaus.
Hamburg American Line iš Hamburgo per New Yorką eina 9 d. $43.00 
Hamburg American Line iš Hamburgo per Philad’a eina 12 d. 
North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Exp. eina 7 d. 
North German Lloyd iš Bremen per New Yorką, regul. eina 9 d. 
North German Lloyd iš Bremen per Baltimore, eina 12 d. 
Red Star Line iš Antverpen per New Yorką, eina 8 d.
Holland American Line iš Rotterdam per New Yorką, eina 9 d. 
Russian American Line Libava per New Yorką, eina 10 d.
Canadian Northern Antv. arba Rotterdam per Montreal eina 8 d. 41.00 
Cunard Line iš Hamburgo per New York eina 7 dienas 
White Star Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas

40.50 
45.50 
43.00 
40.50
43.00 
43.00 
45.00

41.00 
41.00 4 
41.00 
41.00

l krajų.
$35.00
J 33.00

40.00
35.00
33.00
35.00
35.00
35.00
35.00
40.00
35.00
,35.00 American Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas
33.00 Anchor Line iš Antv. arba Rotterdam per New Yorką, eina 9 d.
33.00 White Star Dominion iš Hamburg per Montreal, eina 8 dienas

Apart šitų kainu kiekvienas atvažiuojantis, kuris neturi Amerikonišku C.tizens 
popieru, turi mokėti (4.00 Head Tax.

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

Kainos Europos Geležinkelių:
Tarp ir Tilžės Eydkunų.

Bremen $5.20 $5.25
Hamburg $4.85 $5.00
Antverpen $6.95 $7.10
Rotterdam $6.90 $7.05

RUBLIU KAINOS

O“ Prie kiekvieno siuntinio reik pridėti 25 centus ant pačto kaštu.

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

10 5.25 38 19.95 66 34.65 94 49.38
11 5.78 39 20.48 67 35.18 95 49.83
12 6.30 40 21.00 68 35.70 96 50.40
13 6.83 41 21.53 69 36.23 97 50.93
14 7.35 42 22.05 70 36.75 98 51.45
15 7.88 43 22.58 71 37.28 99 51.98
16 8.40 44 23.10 72 37.80 100 52.25
17 8.93 45 23.63 73 38.33 150 78.38
18 9.45 46 24.15 74 38.85 200 104.50
19 9.98 47 24.68 75 39.38 300 156.75
20 10.50 48 25.20 76 39.90 400 209.00
21 11.03 49 25.73 77 40.43 500 260.00
22 11.55 50 26.25 78 40.95 600 312.00
23 12.08 51 26.78 79 41.48 700 364.00
24 12.60 52 27.30 80 42.00 800 416.00
25 13.13 53 27.83 81 42.53 900 468.00
26 13.65 54 28.35 82 43.05 1000 519.50
27 14.18 55 28.88 83 43.58 20(10 1039.00
28 14.70 56 29.40 84 44.10 3000 1558.50

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

Reikalaujanti šipkorčių į kitus miestus, rašykite mums į kur norite išva
žiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu su vaikais, paduokite mums visų vaikų metus, 
o mes atgal pačta prisiusime jums visų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau 
liniją kokią norėsite, prisiųsti mums pinigus per Money Orderį o mes jūsų 
šipkortes kogreičiausiai išsiųsime.

Adresuokite mums visada šitaip:

J. M. Tananevičia
3249-53 S. Morgan St., Chicago, III
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