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® Politiškos Žinios. S
Siunčiama jūreiviai ant salos 

Kubos.
ANT SUV. VALSTIJŲ IR 
MEKSIKO SIENOS AT

SITIKIMAS. ;
Iš Fabens, Tex. prane

ša, kad tenai be mažko ne
susikovę Suvienytų Valsti
jų raiteliai su Meksiko, re
voliucionierių buriu, tečiau 
tam viskam užbėgo Suv. 
Valstijų oficierio šaltas 
atsinešimas.

Pasienyj bepatroliuojant 
poručninkas C. A. Daugh
erty su 35 raiteliais sutiko 
Meksiko revoliucionierių 
būrį, susidedantį iš 200 
žmonių. Meksikonai be 
jokios priežasties norėjo 
šaudyti į raitelius, bet po
ručninkas greitai tą meksi- 
konų sumanymą suprato ir 
į juos pasiuntė savo porą 
kareivių pranešti jiems, 
kad Suv. Valstijų raiteliai 
esanti ant pačios sienos ir, 

_ . kad meksikonų visoks pra
sižengimas smarkiai butų 
baudžiamas. Tuo budu re
voliucionierius pergalėjo 
ir tie nieko nepešę pasi
traukė šalin.

Tarpe generolo Orozco 
paprasti)jų kareivių randa
si keli žymesni miesto Chi
huahua piliečiai, būtent 
miesto majoras, keli teisliai 
ir kiti, kurie buvę apskus
ti už suokalbį prieš revo
liucionierius. Dabar jie 
savo ta tarnysta privalan
ti prirodyti, kad esą Oroz- 
cui lojaliai.

Paskutinė nusprendžia
moji kova revoliucionierių 
su valdžios kariuomenė 
jau prasidėjus. Abidvi ar- 
moji kova revoliucionierių 
musios. Valdžios armija 
pirmiau užpuolus revoliu
cionierius. Kovos prieša- 
kis tęsiasi ligi Rellano. Ne
žinia, katros pusės bus vir
šus.

Tiek tik yra žinoma, kad 
visas revoliucionierių liki
mas bus išrinktas ties 
miestu Juarez, kuris randa
si revoliucionierių rankose. 
Kadangi šis miestas guli 
ties S. Valstijų siena, rasi,- 
gims nesutikimai, nes su le- 

. klojančiomis kulipkomis 
meksikonams bus sunku 
išsisaugoti.

ITALAI UŽIMA SALAS.
Italijos pusiauvaldiškoji 

agencija praneša, kad Ita
lijos karo laivynas vado
vaujant admirolui Viale ga
lutinai užėmė turkų salą 
Rhodus ir tenai liko pasta
tyta italų ingula skaitliuje 
8.000 kareivių. Turkų ka
riuomenė ten buvus per- 
silpna, todėl visai nei nesi- 
gynus.

Italijos viešoji opinija 
tuo karo laivyno aktu yra 
užganėdinta ir. mano, 
kad dabar Turkija nupul- 
jSianti. dvasioje, pamany
sianti kuoveikiausiąi ita

lams paduoti ranką ir atsy- 
prašyti. Bet kaip Kons
tantinopoly j, taip ir Euro
pos politiniuose rateliuose 
su italų tokia keista opini
ja visai nesutinkama. Sa
lą Rhodus ir kitas tokias 
Graikijos archipelage yra 
apgyvenę daugiausiai grai
kai, taigi turkams nuosto
liai pasirodo maži, bet ta
sai italų pasidrąsinimas 
pasisavinti tas salas tegali 
sukelti kaip Graikijoje, 
taip ir Anglijoje didžiau
sius neužganėdinimus. Ita
lams suparaližavus Egejos 
jurą, susimažina ten kuone 
visų Europos viešpatysčių 
prekyba.

Iš to atžvilgio ir sakoma, 
kad italai su tų salų laimė
jimu tegu nesidžiaugia, 
kad jie ką nors turėtų lai
mėti šiame kare, 
tenka už 
viešpatysčių 
mai.

Bet italai 
jų karo laivynas užblokuo
siąs Dardanelius ir štai vi
sas Konstantinopolis busiąs 
suparaližuotas.

Iš kitų šaltinių sužino
ma, kad turkai netik be
maną italams pasiduoti, 
bet kariausią kuoilgiausius 
metus, kad Italiją nuslopi
nus.

Italams 
tai tik kitų 

nepasikakini-

dar sako, kad

BELGIJOS KARALIUS 
IR “ŠMEIŽIKAI”.

Belgijos karalius Alber
tas sumanęs žengti Angli
jos karaliaus Jurgio pėdo
mis. Kaip Jurgis kitados, 
taip ir Albertas sumanęs 
patraukti atsakomybėn 
šmeižikus idant tuo budu 
apsivalius nuo neteisingų 
kalbų. Belgijos sostinėj 
Brukselyj kadangi nuo se
nai pasklydęs gandas, pa- 
liečiąs karaliaus ii’ karalie
nės šlovę.

Viena h is t ori j a skelbia, 
kad karalienė savu laiku 
užtikus besimylaujantį ka
ralių su mergina-tarnaite ir 
iš piktumo merginą ant vie
tos nušovus. Dabar kara
lius tą dalyką pavedęs teis
mui, tvirtindamas, kad pas 
karalių rūmuose panašių 
atsitikimų nei nesapnuota.

Dienraštis “Le Peuple” 
tvirtina, kad už tai atsako
mybėn patraukta trįs as- 
menįs, kurių pavardės lai
koma didžiausioj paslapty j. 
Tame reikale trijų rųšių 
historijos praplatinta 
Brukselyj; viena historija 
skamba, kaip jau augščiau 
paminėta; sulyg antrosios 
historijos, karalienė ‘ šovus 
į karalių; trečiagi, kad ka
ralienė tik pagrasinus 
šauti rūmų merginą.;

Karaliaus; privatinis 
kretorius tvirtiną; kad 
paskalai . esą melagingi 
(mat, jam- liepta taip1 tvir-| svarsto valstybės;-sąmatą.

-k-• • . . . . ■

nu-

se- 
visi

tinti), kadangi karalius su 
karaliene sugyvenančiu di
džiausioj meilėj. Tos vi
sos apkalbos, žinoma, pa
gimdžiusios didelę .sensaci
ją ir nūdien viešoji opinija 
jau tuos šmeižikus Savu ke
liu yra pasmerkusi.

. Y; V;,V
Na, kaip; ten nebuįų,; btd 

ir patįs valdovai nęra liuo- 
si nuo prasižengimų irki jei: 
tokios kalbos atsirado, tai 
visgi 'tūri"savo šaltinį. Kad 
karalius teisme bus išteisin
tas, drgi negali but daug 
įstabu.

TIKRAI RUSIŠKAI.
Iš Peterburgo rašo, kaęl- 

Rusijos durna jau baigia 
savo gyvenimą... Tą faktą 
patvirtina visi Rusijos lai
kraščiai, apkalbėdami dū
mos atstovų nepaprastą ap
sileidimą, kokio dar nepa- 
tėmyta niekui’ parlamenta^ 
rizmo historijoje. . Taj nej- 
girdėtas daiktas, kad žmo- 
nių parinktieji žmonės ne
pildytų savo paprasčiausių 
priderysčių. '' -r''

Po švenčių durnos posė
džiai prasidėjo gegužio pir
momis dienomis. Iš 442 
atstovų pribuvo viso tik. 
30. Be to daugiau kaip 
trečioji dalis atstovų.— 156 
naudojasi legalinių; ‘ ‘ urloi 
pu”, kurian juos leido pa
ti durna, tie patįs žmonių; 
parinktieji. Paskui kiti atį 
stovai dar “nesuspėję” po 
švenčių kaip reikiant atsil
sėti, prisivalgius per Vely
kas Dievo dovanų. Ir pa
čiame . Peterburge, apsigy- 
venusieji atstovai . nemyli 
lankyti durnos.

Tokiame stovy j durna

Kapu lankymo ir puošimo atminčiai.

Žinomas 
priimama

dalykas viskas 
be pašipriešini-

savo 
itfqpabaigs 

birželio pabaigoje.(.
Tikrai rusįšgįi pasielgia

mai

SOCIALIST 
JAVOKH

’ ' VokietijošY^ 
sesijos pabaigi 
tai atstovai ašt: 
lę ant kaizerį^V^^&s.

Vienas so« flffsijfea 
/) dr. Ledebourį 

tarp „ kitko^Ji 
jer VokietijoBp. ~ 
tų savo stovp|sa^o į teises 
ir daugiau kilnotųsavo 
vertę, tai. kaizeris -negalėtų 
pliurpti tokiup nonsensų.' 
kaip yra padaręsYixesenai 
Strassburge. 
pasakė, “jei

cialis-

kad

i putųuzh 
is iri suma
išai simai-žinta alga, . t; 

šdntų -konstit^iją”.
Su tais žodžiais^'parla- 

mento vedėjas pertraukė 
atstovui kalbą, patemyda- 
mas, kad jis perdaug val
dovo autoriteto neužgau
liotų. ;

Kilo didis 't£Ūk.šmas, ku
rį sukėlė dešinieji atstovai. 
O kanclierhiš^kaizerį gin
damas tarė: -ri'
'; ‘ ‘Gal ;: man^ butų - labai 

kaizerį pa- 
burget | be|

sunku Leisir 
čiamę / ^tTi , __ a
lengva man tas padaryk ■’ 
ti, kgT turių^sūvo šaliniu^ 3.000 savo žmonių. Po pas- 

• -- ----- 1’”
tąi lailyoei; s' 
savo įįbnsti 
tuęijų^\:Y

•/•c ft

MEKSIKO RE VOLIŲ- 
OIONIERIAI PRARADO

DAUG ŽMONIŲ, ■
Valdiškasis generolas 

Huert rašo, kad andai jo 
armija perėjus dešimts my
lių, traukdama į šiaurius 
paskui pabėgusius; revoliu
cionierius. ' Diena buvus 
labai karšta. Kareiviai 
keliaudami surinkę labai 
daug revoliucionierių lavo- 
■nW-kurie nesenai kruvina
me susirėmime kritę. Tuo
se tyrimuose tarp lavonų 
daug rasta pusgyvių su
žeistų, kurie kelias dienas 
nebuvo gavę pagalbos ir 
maisto. Jų daugumas iš 
troškulio buvo išėję iš pro
to. Tiesiog pasibaisėtini 
dalykai susekta.

Generolas Huerta su sa
vo armija keliaudamas pa
taisęs daug sugadintų tiltų 
ir telegrafinių linijų. .

Kaip žinoma, dabar 
Huerto armija revoliucio
nierius šiauriuose pasivijus 
ir išnaujo anuos pradėjus 
skinti. Gal čionai viskas 
bus ir pabaigta, išblaškius į 
visas šalis neramiuosius 
gaivalus.

Meksiko revoliucionierių 
armija po vadovyste gen. 
Orozco andai vėl skaudžiai 
sumušta. Pražūta arti 800 
revoliucionierių ties Rella- 
no. Valdiškoji armiją 
krykštaujanti. Paskutinė
mis dienomis revoliucionie
riai mūšiuose praradę į

ps tauta tvįr-įkariniam mušiui ; revoliu- 
Y kaizerį, iš čemeriai pasitraukę į šiau
dinių iauti- riųs ir, regis, - jiems nebus 

(fair pasprusti.

Suvienytos Valst jos nori įvesti 
ten tvarką.

Nugabenta ginklai amunicij 
ir valgis.

Philadelphia, Pa. Įsa
kius karo ministeriui 
transportinis laivas “Prai
rie” tomis dienomis aplei
do vietinį uostą ir nuplau
kė į Kubos pakraščius.

Tuo garlaiviu nukeliavo 
750 jūreivių, kurie su savi
mi pasiėmė tris lengvas 
lauko kanuoles, 6 automa
tines kanuoles, 400.000 šo
vinių šautuvams ir revolve
riams, taippat pakaktinai 
valgio, anglies ir kitokius 
kariškus daiktus.

Laivo kapitonas ir jūrei
vių viršininkas gavę užda
rytus įsakymus, kuriuos 
tegalėsią perskaityti tik 
ant juros. Jūreivių virši
ninku yra pulkininkas Kar- 
mhąny.

Kadangi* ant salos Ku
ba sukilo nigeriai, kurių 
ligšiol tenaitinei valdžiai 
nepasisekė numalšinti, tai
gi Suvienytų Valstijų vy
riausybė suskubo pagalbon, 
juo labiau del to, idant te
nai perdaug nenukentėtų 
Amerikos kapitalistų rei
kalai.' Kai kur naikinama 
plantacijos ir tiems ameri
konams grasia pavojus.

Tam tikslui pasiųsta ir 
jurininkai. Laivas “Prai
rie”, regis sustos uoste 
Guatanamo, kur jau randa
si kanonierės “Paducah” 
ir “Nashville”. Ar jūrei
viai ims malšinti sukilu
sius nigerius, nežinia. O 
gal jie saugos tik ameriko
nus nuo užpuolimų.

Nigeriu sukilimas 
nantis.

didi-

SA-

Sagua

SUKILIMAI ANT 
LOS KUBOS.

Ant salos Kubos, 
La Grande, Kubos vyriau
sybė susekė priešvaldišką 
nigerių suokalbį. Greitai 
keli jų žymesni vadai su
imta o priešai kitus pasiųs
ta kariuomenė.

Padėjimas esąs vyriausy
bei labai pavojingas, ka
dangi jai suėmus kelis ni
gerius, visi nigeriai gyven
tojai prieš vyriausybę ir 
baltuosius gyventojus su
kilę.

Maišiai prasiplatinę tri
jose provincijose: Matauzas, 
Santa Clara ir Oriente. Į 
visas tas provincijas vyriau
sybė . išsiuntė kariuomenę. 
Pastaroji gabenama karo 
laivais.

Kiek vėliau pranešta, 
kad nigerių maištai tikrai 
įvarė vyriausybei baimę ir 
ji energiškiau su tuomi pra
dėjo - skaitytine. Sakoma, 
tie maištai nebus galima 

taip greit nuslopinti. Ka
dangi tose provincijose di
duma gyventojų yra nige
riai, bus sunku juos apveik
ti paklusnybėr.

Tie visi sukilimai randa
si rytuose ir į ten vyriau
sybė pasiunčius kuone visą 
savo kariuomenę. Taigi 
dabar laukiama tokių pat 
maištų ir vakarinėse pro
vincijose, kur nesama ka
riuomenės.

Maištai jau prasidėję 
provincijose Havana, San
tiago ir Pinal del Rio. Kuo
ne visur uždaryta viešosios 
mokyklos. Pasklydęs gan
das, kad Kubos vyriausy
bei ateis pagalbon Suvieny
tos Valstijos.

Nors tasai sukilimas dar 
tiek daug nėra žymus ir 
trumpas, tečiau nuostoliai 
atjaučiama labai dideli. 
Kuone visi cukraus fabri
kai uždaryti. Nesant 
darbininkų ir kitos įstai
gos privalančios sulaikyti 
darbus. Pramonė sulai
kyta.

Kareiviai tuo tarpu esą 
lojališki, bet kaip ilgai, ne
žinia.

Suvienytų Valstijų įsi
maišymas — tai dienos 
klausimas.

PASKIAUSIOS ŽINIOS.

Ant Kubos sukilimas, ki
taip tariant, revoliucija pa
sibaisėtinai platinasi ir jo- 
kiuo budu nemanoma, kad 
tenaitinė vyriausybė pati 
viena galėtų įvesti šiokią- 
tokią tvarką. Vietomis su
kilę nigeriai viską naikina. 
Vienok Kubos prezidentas 
tomis denomis pranešęs Su
vienytoms Valstijoms, kad 
pastarosios įsimaišymas 
esąs visai bereikalingas, ka
dangi busią galima nigerius 
umu laiku apmalšinti. Tuo 
tarpu Suvienytų Valstijų 
karo žinyba ruošia karo lai
vus ir, regis, tomis dieno
mis pasiųs į Kubos pakraš
čius. Karo laivai koncent
ruojami Key West. Pa
rengta pienas tuoj sumobi
lizuoti dar 15.000 kariuo
menės. Indomu, kad Ku
bos vyriausybė taip daug 
bijosi Suv. Valstijų inter
vencijos. -

Vengrijos sostinėj Bu
dapešte andai butą kruvinų 
demonstracijų straikuojan- 
čių darbininkų. Ant mies
to gatvių kariuomenė nušo
vus kelis, darbininkus. Keli 
desėtkai sužeista.

1



S Žinios iš Lietuvos, g

JONIŠKIO BYLA. 
(Lietuvių su lenkais).

(Pabaiga).
Girtų nebuvo.
Lietuviai nesiskundė ant 

p. Zajančkauskio, 1—2 kaž
ką rodė ant jo, bet be fak
tų.

Joniškio parapijoje lenkų 
daugiau, negu du trečdaliu, 
D lietuvių labai maža.

Kun. Songinas sako, kad 
Joniškyje agitacija buvusi, 
bet iš lietuvių pusės, kad 
lietuviai, ypač kunigai, per
sekioję lenkus, niekinę jų 
kalbą ir tt.

Toliaus kun. Songinas 
kaltina kun. Petrulį už ne
paklusnumą dvasiška j ai
valdžiai: girdi, kun. Petru
lis gavęs iš jo privatiniu 
laišku žinią ir nevažiavęs 
daryti tardymo (kitą kartą). 
Kun. Petrulis atsako, kad 
jis dėlto nevažiavęs, kad ne
gavęs tam tikro oficialio 
rašto iš administratoriaus. 
Tuomet kun. Songinas duo
da teismui privatinį kun. 
Petrulio laišką, kuriame jis 
atsisako važiuoti del laiko 
neturėjimo ir kitų priežas
čių; kun. Songinas prašo 
“pridėti” prie bylos. .

Gaila, kad kun. Songi
nas nesupranta mandagaus 
atsakymo ir privatinius 
laiškus rodo viešai, nors 
Zajančkauskiui palengvinti 
jie negali nei per juodumą 
nago.

Kun. Siemaškevičius.
Kunigas Siemaškevičius 

buvęs Joniškyje per vysku
po vizitaciją., bet nematęs 
ir negirdėjęs jokios agita
cijos iš lenkų pusės. Za
jančkauskis taippat neagi
tavęs ir nekurstęs žmonių. 
Parapijonįs tuomet skundė
si vyskupui ant lietuvių ir 
ant kun. Šlamo.

Kun. Juknevičius.
Dabartinis Joniškio kle

bonas kun. Juknevičius 
taippat sakosi negirdėjęs, 
kad Zajančkauskis agituo
tų. Jis lietuviškus pamok
slus sakąs rytą apie 10 vai., 
žmonių esti per pamokslus 
nuo 50 iki 500. Tiek maža 
esti dėlto, kad lietuviai toli 
gyveną nuo bažnyčios ir 
taip anksti negalį atvykti. 
Lietuvių,lietuviškai kalban
čių, jo parapijoje esą maž
ne pusė, bet su juo (kuni
gu) jie nekalbą lietuviškai.

Išklausinėjus visų liudi
ninkų, kun. Juknevičius bu
vo dar kartą paklaustas, ar 
nebuvęs koks kunigas iš 
Vilniaus Dubingių parapi
jos sodžiuje, netoli nuo Jo
niškio parapijos.

Kun. Juknevičius atsako, 
kad girdėjęs apie tai iš len
kų pusės ir kad tas kuni
gas norėjęs sužinoti apie 
bylos stovį.

— Ar tamsta nežinai to 
kunigo vardo? klausia ad
vokatas.

— Ne, — atsiliepė liudi
ninkas.

— Ar tamsta lietuvis, — 
vėl klausia advokatas.

atsako— Lietuvis, - 
kun. Juknevičius.

60 liudininkų valstiečių 
parodymai.

Po lenkų kunigų parody
mų, teismas išklausinėjo 
dar ihažne 60 liudininkų 
valstiečių ■ iš lenkų pusės. 
Jie visi atsakė beveik per 

dvi valandi, kalbėjo po ne
daug, sakė tik “taip” ar
ba “ne”. Tie visi liudinin
kai rodė labai vienodai, kal
bėjo tartum išanksto susi
tarę. Jų parodymais išei
na, kad p. Zajančkauskis 
geriausias žmogus, niekuo
met nekurstęs, neagitavęs, 
žmonių negirdęs, pinigų 
nedavinėjęs, mušti nieko 
niekuomet nemokęs, bažny
čioje per lietuviškus pa
mokslus lenkiškai giedoti 
neliepęs ir tt.

Ivanauskas taippat nie
ko nedaręs, lietuvių nenie
kinęs, nevadinęs lietuvių 
kalbos pagoniška, nesakęs, 
kad “geriau kortoti, negu 
klausyti lietuviško pamok
slo”, kad kalbėjęs su žmo
nėmis tik apie dalijimąsi į 
viensėdžius. Apie Kazelę, 
Šimėną, Palytą ir kitus 
taippat jie gerai liudijo. 
Jei kurie ir giedoję bažny
čioje lenkiškai pei’ lietuviš
kus pamokslus, tai niekam 
nekliudę, tik Dievui meldę-

Išklausinėjus visų liudi
ninkų, teismo pirmininkas 
praneša, kad tardymas pa
baigtas, ir uždaro posėdį, 
penktai baigiantis.

Balandžio 6 d.
Balandžio 6 d. teismas 

turėjo prasidėti 11 vai. Jau 
apie 10 vai. teismo salė bu
vo pilna, o žmonės vis ėjo 
ir ėjo. Kiekvienas norėjo 
išgirsti, koks bus teismo 
nusprendimas. Del bylos 
svarbumo, žmonių prisirin
ko ne tik iš Vilniaus mies
to, bet ir iš toliau. '* J

Teismo salėje sėdi visas 
tris dienas ir atidžiai klau
sosi vyskupijos kancęleri- 
jos sekretorius kun, Stec- 
kevičius.

Toli 
posėdį 
rakino 
raktą, 
lėtų ineiti. 
žmonių, kaip silkių, daug 
stačių ir po 2 ant vieno 
krėslo. Baisiai trošku, šil
ta. Susirinkusiųjų nervai 
intempti, laukia teismo nu
sprendimo. Teismo nu
sprendimas labai svarbu ir 
lietuviams ir lenkams. Juk 
tai visos Vilniaus endekijos 
teismas... Lygiai 11 
atsidaro posėdis.

dar prieš atidarant 
teismo antstolis už- 
duris ir ištraukė 

kad niekas nebega- 
Salė prikišta

vai.

Prokuroro kalba.
Prokuroras kalba arti va

landos, visi klauso, salėje 
nepaprasta tyla.

Valstybės kaltintojui ne
rupi kokia kalba turi būti 
vartojama Joniškio bažny
čioje, čia ne mano dalykas. 
Bet valstybė negali leisti, 
kad bažnyčioje butų veda
ma politika, kuri grasytų 
visuomenės ir valstybės ra
mybei. Negirdėtas daik
tas, kad vienos parapijos 
žmonės, kurie yra vienos 
tikybos ir tautos, persekio
ti) vieni kitus su tokiuo fa
natizmu. Iš visko matyti, 
kad čia yra iš šalies kieno 
didelė intaka ir baisi agi
tacija. Sunku pasakyti, iš 
kur eina ta intaka : ar nuo 
Vislos krantų, ar iš Kroku- 
vo, ar, pagaliaus, jogailio- 
nių idėja yra jos šaltiniu. 
Bet faktas aiškus, jog agi
tacija vedama tam, kad pa
naikinti lietuvių kalbą baž
nyčioje; tam tikslui varto
jamos pačios barbariškosios 
priemonės.t _

tiems žmonėms 
kultūros buvo 

nežmoniškos 
Buvo daromi 
surašai, bet 

Zajančkauskis

Juk Joniškis — kraštas 
grynai lietuviškas. Pažiū
rėkite tos vietos vardų, pa
žiūrėkite, kad daugybės liu
dininkų pavardės lietuviš
kos. Kun. Golovnia iš 200 
parapij onių, surašytų vie
noje vietoje, rado 80 lietu
vių, kurie patįs pasivadino 
lietuviais. Kiti, kaip pa
aiškėjo per teismą, pasiva
dino “katalikais, kalban
čiais lenkiškai”.

Lenkų agitatoriai inkalbi- 
nėjo nesusipratusiems lie
tuviams, kad katalikai turi 
būtinai kalbėti lenkiškai.

Bet kas per laimė mels- 
ties iškraipytoje lenkų kal
ba? Mes čia girdėjome tą 
lenkų kalbą. Aš rusas ir 
tai, girdėdamas tokį žargo
ną, turėjau susijuokti.

Traukti 
prie lenkų 
vartojamos 
priemonės, 
parapijonių 
dvarininkas
taip suorganizuodavo tuos 
surašus, kad lietuvių pasi
rodydavo labai maža.

Vyskupijos valdytojas, 
atvažiavęs į Joniškį pats, 
iš 3 tūkstančių parapijonių 
lietuvių terado 49. Tai kur 
gi dingo dar tie 40 lietuvių, 
kuriuos rado kun. Golovnia 
tik viename kampelyje?

Liudininkė Klimaitė aiš
kiai pasakė, kad tik tie 49 
žmonės turėję drąsybės pa
sisakyti lietuviais, kiti gi, 
bijodami persekiojmų, pri
sidėjo prie lenkų. Vienas 
lietuvis stačiai pasakė: 
“Lietuva man duonos ne
duos, o vaikščioti su kiau
ru pakaušiu nenoriu”.. Dau
gybė liudininkų patvirtino, 
kad nuo mergaičių draskė 
tautinius rubus ir rašė ant 
nugaros kreida .kryžius., Al
gi tokie lenkų pasielgimai 
neprimena viduramžių? .

Lietuvių kalbą vadino 
“pagoniška” (stabmeldiš
ka). Tokiuo budu, darant 
surašą, kai buvo pasakyta: 
“Katalikai į dešinę, lietu
viai į kairę”, tai žmonėms 
reiškė: “krikščįonįs į deši
nę, stabmeldžiai į kairę!”

Šėtoniškcsnio gudrumo 
sunku išgalvoti.

O užpuldinėjimas ir mu
šimas ar tai ne pats bjau
riausias teroras?

Toliaus agitatoriai len
kai gązdino lietuvius, kad 
tie, kurie bažnyčioje vartos 
lietuvių kalbą, pavirs sta
čiatikiais. K"

Tokios taktikos kitaip aš 
negaliu pavadinti, kaip 
biauriausia provokacija.

Didžiausiu visos, tos his- 
torijos kaltininku aš laikau

Juk Zajančkauskis vadina 
bažnyčią ir parapiją “sa
vo”. Patikęs parapijoms, 
sako: “Sveiki, gyvi, ma
no parapijonįs!” “Nebijo
kite, aš su vyskupu, kaip 
su prastu kunigu”, — drą
sina tuos, kurie bijo baus
mės už skandalus. Jis da
lija pinigus, kad neduoti) 
bažnyčioje meistres lietu
viškai.
Ivanauskas.
Zajančkauskis ir 
kas yra didžiausi 
bylos kaltininkai, 
tik jų akli bernai.

Teisiamųjų kaltybę liu
dininkai išrodė aiškiai. 
Nors jų liudininkų buvo pa
statyta daug, bet nei vie
nas iš jų neparodė, kad lie
tuviai butų ką darę len
kams. Liudininkai kunigai 
lenkai buvo apšmeižę lietu
vių kunigus, bet lietuviai 
kunigai jų negražius praši-

Advokatų. Tarchovskojaus 
h . . u kalba.

Advokatas Tarchovsko
jus sutinka su advokato 
Povofockib nuomone, kad 
tik išteisinimas nuramdy
tų susiki^šinusius parapijo
ms. Kaip kaltintojai taip 
ir kaitinamieji esą lygiai 
katalikai,l. kaip vieni, taip 
ir an tin ri6rį melsties. Nei 
tie, ritei * Mhie nenorėjo ne
duoti melsties;

Tolesnėje kalboje advo
katas visą parapijonių ne
sutikimo priežastį meta ant 
kunigų lietuvių. Jis nau
dojasi lenkų kunigų netik
rais parodymais ir, karto
damas‘juos, gina kaltina
muosius; Jis kaltina Joniš- 

’manymus atmetė jiems at- kio klebenus net už tai, kad

jo tikras sėbras 
Tokiuo budu, 

Ivanaus- 
J oniškio 
kiti gi

gal. Daugumas gynimo 
liudininkų v. kalbėjo, kad 
apie^fed^iličkausldo agitaci
ją “nieko negirdėję”. Tė

rie butų nieko negirdėję, 
galiriia - Jruvo pririnkti ne 
60, 6 160J

Didžiausią bausmę pra
šau ‘ paskirti Zajančkaus
kiui ir-Ivanauskiui, Kond- 
drato atsisakau visai kal
tinti, nes liudininkai prieš 
jį nieko neparodė.

Baigdamas kalbą, proku. 
roras tarė Zajančkauskiui

— Šv. Raštas Sako: “Bė
da tiems, kurie pagundįs 
nors vieną iš tų mažųjų”. 
Bet Tamsta užmiršai tai ir 
pagimdei1 daug. Iš bažny
čios Tamsta padarei karče
mą. ' '

Advokato Povolockio 
kalba.

Pirmas kalba advokatas 
Povolockis.

— Išklausus prokuroro 
kalbos,' man reikia pagal
voti, ar aš neapsirikau, im
damas ginti tą bylą.

P. Povolockis, imdamas 
tą bylą, buvęs įsitikinęs, 
kad jis turėsiąs reikalą su 
paprastų kriminaliniu teis
mu. Bet prokuroras reika
lauja, kad teisėjai teistų 
kaltinamuosius už nusidėji
mą prieš visuomenę. Bet 
teismas nepriverstas taip 
manyti; ’ ‘ Ar šiaip, ar taip 
teismai nuspręstų — ar iš
teisintų; ar nukaitintų —- 
nepataisytų lietuvių santy
kių su lenkais. Kaltinamų-, 
jų tuomet neturi advokatai 
ginti ir neturi teisti valsty
bės teismas.

Teismas neturi ieškoti 
priežasčių, pakėlusių Joniš
kio bylą. -

Teišn^įs " turi pasakyti, i 
kibk k iefcvi eii ii s yra nusi
dėjęs7' prieš kriminalius 
įstatymus,

Prokuroras mano, kad 
Joniškio bylą pakėlusį jo- 
gailionių idėja, kurią plati
nę po Joniškio parapiją, 
bet tai ncišrodyta.

Iš kaikurių liudininkų 
parodymų matyti, kad ‘tos 
bylos priežast’s buvo kai
kurių klebonų nemokėji
mas sutaikinti abiejų pu
sių, kurioms rūpėjo ne baž
nyčia teršti, bet Dievas 
garbinti taip, kaip jie iš
manė. ’ \

Čia advokatas primena 
vyskupijos valdytojo žo
džius, kad tvarkyti pride
damųjų. pamaldų kalbai ne
są jokių bažnyčios įstaty
mų, kad čia laikomasi tik 
vietinių. įstatymų.

Del kaltumo teisiamieji 
taippat ne kalti. Jų kal
tybės liudininkai tikrai ne- 
išrodė;.. / :

Tiktai išteisinimas gali 
padaryti Joniškio parapi
joje1 santaiką ir meilę.

Du berniuku, kurių tėvas Navratil žuvo ant “Titanico”, o juodu išgelbėtu 
ir atgabentu New Yorkan. Pastarais laikais atsiradus tų vaikučių motina ir at
keliavus iš Italijos juodu pasiimti. Navratil su savo žmona nesugyvenęs ir 
su berniukais keliavęs Amerikon.

jie per atlaidus tekvietę tik 
kunigus lietuvius. Toliau 
Tarchovskojus sako, kad 
teisiamųjų kaltybės liudi
ninkai neišrodę, kad liudi
ninkai teisiamųjų pasielgi
mų patįs nematę, bet apie 
juos tegirdėję iš kitų. Kai- 
kurie liudininkai per tar
dymą kalbėję rusiškai, o 
teisme tik lietuviškai. Teis
mui pareikalavus, du iš jų 
prabilę rusiškai ir šnekėję 
labai gerai. Lietuviai ty
čia norėję demonstruoti sa
vo kalbą. Advokato nuo
mone, nuteisimas kaltina
mųjų nepasieksiąs savo tik
slo, ir jis prašo jų ištei
sinti.

Prokuroro atsakymas.
Po advokatų kalbų pro

kuroras atsako Povoloc- 
kiui, kuris sakė, kad teis
mas neturįs kišties į vi
suomenės reikalus.

— Bet teismas, — sakė 
prokuroras, — organizmas 
gyvas ir surištas su gyveni
mu. Jis turi ginti valsty
bę, bažnyčią ir visuomenę. 
Atimkite iš jo tas funkci
jas, ir jis pavirs negyvu 
mechanizmu. Pažvelgiate 
į minią, susirinkusią teismo 
salėje. Ji visa . suelektri- 
zuota ir laukia nusprendi
mo. O ten Joniškyje taip
pat laukia, ką pasakys teis
mas. Teisėjas turi, nuteis
ti kaltinamuosius; tuomet 
pagerės lietuvių santykiai 
su lenkais. Toks teismo 
nusprendimas vieniems pa
sakytų: “Neklausykite Za
jančkauskio ir kitų tokių 
ponų”, o antriems: “Ne
bijokite Zajaučkauskių, nes 
jus užtaria valstybės val
džia”.

Ad. Povolockio atsakymas.
Teismas neturi teisės 

spręsti, ar gali lenkai gie
doti lenkiškai, bet privalo 
pasakyti, ar jie nusidėjo 
prieš įstatymą, ar ne. Vi
suomenės klausimai bus iš
rišti be teisėjų pagalbos. 
Teismas neturi varyti poli
tikos. Bausmių kodeksas 
liepia tos rųšies nusidėji
mus bažnyčioj e-.risti vidu
rinėmis priemonėmis.

Ad. Tarchovskojaus atsa
kymas.

Jis sako, kad kaltinamų
jų nuteisimas butų dideliu 
smugiu lenkams, savo dva
siškosios valdžios apleis
tiems, o išteisinimas lietu
vių nenuskriaustų, nes jis 
juos pertikrintų, kad to
kius dalykus išrišti gali ne 
kalėjimas, bet • katalikų 
dvasiškoji valdžia.

išro-
esąs

Paskutinis žodis.
• Zajančkauskis nori 
dyti teismui, kad jis 
bešališkas žmogus.

— Nuomuoju, — sako- 
sis, — Seinų apskrityje di
delį dvarą, kuriame dirba 
500 lietuvių darbininkų, 
bet aš su jais gyvenu labai 
gerai. Sereikiškių dvare aš 
taippat jų nepersekioju. Bu
vo atsitikimų, kad aš, numi
rus kokiam darbininkui, 
duodavau lentų karstui da
ryti, nežiūrėdamas to, ar jis 
lenkas, ar lietuvis.

Kiti kaltinamieji atsisa
ko nuo žodžio, tiktai prašo 
išteisinti.

Po to teismas išeina da
ryti nusprendimo.

Po 4 vai. teismas grįšta 
ir skaito nusprendimą.

(Teismo nusprendimas 
buvo jau minėtas “Katali
ke”). “Viltis”.

VALDŽIOS PRASIKAL
TĖLIAI.

Vienas rusas ūkininkas, 
Serdobės kaimo, Petravo 
valsčiaus, įsileido pas save 
už gyventoją (burdingie- 
rių) tūlą policistą. Vėliaus 
susirinko pas tąjį ūkinin
ką svečiai-kaimiečiai, ir 
vienas iš jų pratarė:

— Kam tu čia įsileidai 
svetimus gyventojus, ir 
taip juk pas tave jau ankš
ta!...

Kiti kaimynai norėjo su
laikyti to “laisvamanio” 
kalbą, bet jau pervėlu bu
vo. Žodis ne žvirblis, išlė
kė —• nepagausi.

Atsirado tokių žmonių, 
kurie pranešė tuojaus po-

girdėjosi

minti jj-

septynis

licistui apie taip “laisvama
nišką” kalbą. To tik ir 
reikėjo. Tuojaus kilo klau
simas apie “valdžios prasi
kaltėlius”, tuoj 
išsireiškimai:

— Neištikimas 
mas.

Prasidėjo pas 
aplinkinius ūkininkus kra
tos ir visus juos suarešta
vo. Delko septynis arešta
vo, kuomet tik vienas “lais
vai” išsireiškė, lengva su
žinoti. Juk aišku, jaigu ki
lo klausimas apie valdžios 
prasikaltėlius, tai turi būti 
ir tam tikra tų “prasikaltė
lių” organizacija.

Tris iš jų neužilgo atlei
do, nes neišradę jokio pra
sikaltimų patvirtinimo. Ki- 
tus-gi keturis matyt labiau 
intarė, uždarė į kalėjimą. 
Prasikaltėlių pavardės: 
Pudkov,' Kukaev, K. Balo- 
vincev ir N. Balovincev. 
Vyriausias jų turėjo 65 me
tus, kiti du po- 55 m., o 
jauniausias 35 metus.

Serdobės gyventojai su 
pasigailėjimu ir baime žiu
rėjo, kaip įkinkyti seneliai- 
prasikaltcliai žiema rogutė
mis vežė nuo kiemo sniegą. 
Mat, globos viršininkai ne
norėdami, kad valdžios pra
sikaltėliai dykai duoną val
gytų, privertė juos dirbti.

Patykomis su baime visi 
aplinkiniai gyventojai kal
bėjo:

— Ot tai tau ir duok lie
žuviui valią!

— Prieš vyriausybę ėjo. 
Už tokius dalykus, brolau, 
nepaglostys.

Valdžios prasikaltėliai 
laukė liūdnų prietikių, bet 
pagalios juos išteisino ir at
leido namo, nes per ilgus ir 
didelius tyrinėjimus neras
ta jokio juose prasikaltimo.

Ištikrųjų — vyriausybė, 
nors aštri, bet gailestinga!

Grūmojimas.
Paįs. —- Jaigu nesugrįšiu 

lOtą valandą pakarę, tai 
manęs jau nei nelauk.

Pati. Suvis nemanau 
laukti, bet kaip tik 9tą va- 
landą nepareisi, tai aš patį 
ateisiu pas tave į karčia*
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ną. Harry Martyno dėdė 
mirdamas testamente pažy
mėjo, kad, jaigu jo gimi
naitis Harry Martin į 18 
mėnesių po jo numirimui 
apsipačiuos, gaus iš jo tur
to $10.000. Harry Martin 
buvo jau senas kavalierius 
ir visiškai nenorėjo pačiuo
tis. Nors kaip ugnies pa
čios bijojo, vienok apsirin
ko sau merginą ir, kad gau
ti dėdės užrašytus pinigus, 
apsivedė. r

Geriausias tai būdas se
nus kavalierius apženyti,— 
palikti jiems kokį ,10.000 
dolerių.

Presmanų unijos preziden
to nepalaimos.

St. Louis, Mo. Buvusis 
tarptautinis presmanų uni
jos sekretorius T. Galą- 
zovskis išmetinėja dabarti
nių! prezidentui tos unijos 
George L. Berry, kad jisai 
netinkamai aikvoja unijos 
turtus ir kad, rengdamas 
Chįcagos presmanų straiką, 
pažemino uniją bei pastatė 
Žmonių eilėje, kurie neište
si savo pažadėjimų.

Presmanų unija tad ne 
tik išsižadėjo visokios at
sakomybės už Berry pasiel- 
ginįus, bet rengia dar iš
mesti jį iš unijos perdėti- 

u nių. Taip-gi rengiama mi-
B nėtąjį prezidentą metinia-
* me susirinkime, kuris atsi

bus birželio 10 dieną, 
Springs, Tenn., apskųsti už 
unijos turto aikvojimą bei 
už priėmimą neunijinių 
darbininkų statymui pres
manų namo (pressman’s 
Home) Ropersvilleje, 
Tenn.

Galązovskis išsireiškia, 
kad unija dabar privalėtų 
turėti kasoje $80.000, o da- 
bar-gi turi $30.000 skolos. 
Vadinasi, Berry tikrai bus 
prašalintas nuo prezidenta
vimo.

Garsus viešbutis dings.
Washington. Garsiau

sias Washington© viešbutis 
(hotel) Arlington, kuris 
per pusę šimtmečio taip ar
ti buvo susirišęs su šios ša
lies historija, kaip kad ka
pitelius arba Baltasai Na
mas, nes jame prezidentai, 
dipliomatai, senatoriai ir 
kiti žymus šalies asmenįs 
pietaudavo, ilsėdavęs — ne- 

_iižilgo turės išnykti iš akių 
ir persinėšti tik į svajonių 
kraštą.

Gegužio 20 dieną lieita- 
torius ir jo pagelbininkas 
paims minėtąjį hotelį į sa
vo globą, išparduos daik
tus, o sienas visiškai iš
griaus.

Vietoje 
i engiama 
$5.000.000
būtį, kurį žadama spėti pa
statyti dar prieš užimsiant 
naujam prezidentui savo 
vietą.
Krasos tarnautojas naudo

jasi valdžios pinigais.
Marquette, Mich. Vieti

niame teisme, buvusis kai
mo Raber krasos tarnauto
jas, A. E. Spafford prisi
pažino kad sunaudojęs val
džios pinigų $2.070.18. Tei
sėjas S. W. Sessions nutei
sė jį dviem metams kalė
jimam

A. E. Safford jaunas dar 
vyrukas gaudavo algos į 
mėnesį $20 ir iš tų pinigų 
turėdavo užlaikyti savo pa
čią bei ketvertą vaikų. Aiš
kus dalykas, kad algos ne
galėdavo jam užtekti šei
myną užlaikyti. Dėlto ėmė 
paslaptomis valdžios pini
gų, turėdamas viltį, vėliaus 
atiduoti, bet apsiriko. Pa
teko į valdžias rankas ir 
pasiekė nelaimingasai kalė
jimą.

Kaip sako teisėjas, nie
kad dar tokios apgailėtinos 
bylos neturėjęs. Vienok 
paliuosuoti negalėjęs, tik 
stengėsi, kiek galima, ma
žesnę bausmę duoti.

Vestuvės atnešė $10.000.
Philadelphia, Pa. Har

ry Martin iš Magnolia, N. 
J. gavo 10.000 dolerių, o 
Jaip-gi jauną gražią inergi- tų $10.000.000.

tojo viešbučio 
statyti naują už 
Arlington vieš-

Valdžios šeimininkavimas.
Washington. Senatorius 

McCumber iš North Dako- 
to tvirtina, kad jaigu visi 
valdžios departamentai bu
tų privatinėse rankose, tuo
met išeitų tik pusė tiems 
dalykams pinigų, negu da
bar išeina. Krąsos depar
tamento išlaidas galima bu
tų tuomet sumažinti į 30 
nuošimčių. ;

“Toksai ...netaupus val
džios šeimininkavimas — 
sako senatorius — yra vie
nas iš tvirčiausių prirody
mų prieš valdžios rankose 
laikymą visokių viešų žmo
nių reikalų atlikinėjimui 
įstaigų. Jaigu valdžia pa
imtų į savo rankas telegra
fus ir kitas dar įstaigas, 
priveistų tokią daugybę 
valdininkų, kad net jie ga
lėtų kenkti dabartinei poli
tinei systemai”.

Apsauga ant vandenyno.
Washington. Karo lai

vų sekretorius Meyer iš
siuntė vieną karo laivą 
Birmingham į pietų Grand 
Banks kraštus, idaiit tasai 
laivas, turėdamas smarkius 
telegrafinius aparatus, ga
lėtų perspėti kitus laivus 
nuo ledinių kalnų. Tokiuo 
budu manoma išgelbėti 
plaukiojančius po Atlanti- 
ko vandenyną laivus nuo 
susimušimo su lediniais 
kalnais.

Jaigu šioji praktika nu
sisektų gerai, tai beabejo- 
nės Suvien. Valstijos pasi
rūpintų įsteigti tarptautinį 
tokį laivą, kuris pavojingo
se vietose važinėti? ir pers
pėtų kitus laivus nuo kokių 
nors susidaužimų.

Socialistų konvencija.
Indianapolis. Tautini- 

nėje socialistų konvencijo
je išrinkta socialistų parti
jos kandidatą į Suvienytų 
Valstijų prezidentus Euge
nijų V. Debs, o buvusį bul- 
mistrą Emilių Seidel į vice
prezidentus. Nepirmutinė 
tai Dėbso kandidatūra į 
Suv. Valstijų prezidentus. 
Turbut jisai bus amžinu so
cialistų partijos kandidatu 
į prezidentus, bet tik kandi
datu.

Šioje konvencijoje daug 
išlaimėjo sufragistės; po 
ilgų ginčų joms pasisekė iš
gauti konstitucijos permai
ną, idant moterįs turėtų ly
gias su vyrais politines tei
ses.

Jungtuves $10.000.000.
Boston, Mass. Turtin

gas šio miesto advokatas 
Francis C. Green rengiasi 
pačiuotis su našle James A. 
Gadand, kuriai vyras pir
mutinis mirdamas paliko 
$10.000.000. Tais pinigais 
ji gali naudotis pakolei ne
ištekės. Jaigu-gi eitų už 
kito vyro, tuomet nustoja

James A.
v
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Gadand pasižadėjo eiti už 
minėtojo advokato, šliubas 
paskirtas gegužio 25 dieną, 
tad toje dienoje neteks pa
liktojo turto arba, kitaip 
sakant, jungtuvės šliubas) 
lėšuos 10.000.000 dolerių.

Tikra, mat, meilė nežiūri 
ir į milijonus.

Slaptingi žudymai.
New York. Gegužio 20 

dieną policija rado negyvą 
žmogų, kurį turbut užmušė 
Plėšant ville, N. Yv. prie
miestyje. Tai jau antras į 
dvi savaiti slaptingas nu
žudymas. Per paskutinius- 
gi 15 mėnesių tame,-.West
chester, paviete nužudyta 
17 asmenų. , .

Dauguma iš žudytojų, 
kaip persitikrinta yra vis 
svetimžemiai. Dirbo visi 
jie prie vandeniui traukti 
kanalo, kuris 25 mylias tę
siasi per Westchester pa
vietą, kur tūkstančiai dar
bininkų gyvena, daugiausia 
vis svetimžemiai ir juod- 
veidžiai. Dabar tų gyven
tojų prižiūrėjimui atsiųs
ta 300 iš New Yorko poli- 
cijantų.

Didesnė dalis žmogžudys
čių paeina iš atkeršijimo 
noro, o ne iš turtų apiplė
šimo, nors ir pastarųjų 
taip-gi nemažas yra skait
lius.

“Senas gvardistas” atsi
sakė.

Washington. Senatorius 
Winthrop Murray Coane iš 
Massachusetts pasisakė, 
kad jau atsitrauksiąs iš vie
šo gyvenimo, daugiau ne- 
kandiduosiąs ir, kovo 3 die
ną 1913 m., kuomet jo da
bartinės tarnystes metai 
pasibaigia, apleis ją be jo
kio manymo toliau ją už
imti. ' ,

Senatorius Grane tai tre
čias “senas gvardistas” ar
ba “stand patter”, kuris! 
pasitraukia į privatinį gy
venimą. Iš savo lįuosos 
valios atsisakė seniaus Nel
son ir W. Aldrich.

Senatorius Grane sako, 
kad suvis jo atsisakymo 
nesanti priežastimi naujos 
kaslink rinkimų Mass. ;tei
sės, kur rinkikas perstato 
iš vienos ir kitos pusės kan
didatus, o tuomet jau tik 
ant tų balsuojama.

Toksai Grane atsisakv- 
mas sujudino didžiai jo ša
lininkus ir daugybė kilo 
protestų; bet republikonai- 
progresistai, kurių Crane 
buvo priešu, didžiai iš te
kio atsisakydinimo nusi
džiaugė.

$100.000 potviniui.
St. Louis. Mississippi 

upes komisija nutarė duoti 
$100.000, idant tais pinigais 
galima butų pataisyti van
dens išlaužtą krantą ties 
Hymelia, La., kur daugy
bės žemės užlieta. Reika
lauja minėtoji komisija 
taip-gi kad ir aplinkiniai 
nejudinamųjų turtų valdy
tojai sudėtų tiek pat pini
gų, nes kitaip neapsiima 
leisti vien tik savo pini
gus.

Kranto išlaužimas Hyme
lia pločio turi 600 pėdų. 
Vanduo ten prasimušęs už
liejo tūkstančius akrų ir 
sunaikino baisybiškai daug 
visokių ūkės produktų.
Boan Rouge. Louisianos 

gubernatorius Sanders įsa
kė per ištisus metus neimti 
jokių mokesčių nuo tų, ku
rių turtus vanduo užliejo. 
Tasai palengvinimas yra 
duotas visiems prie Missis
sippi upės gyvenantiems,

Angl^asių straiko nėra.
./ •• - j • ■ h-

Mąįnjerių konvencija. •
' -■>! UfL * ■ “

Wilkes Barr^^Pa., 14ta 
gegužės, 10:30 jV^įl ryte, 
prezidentas Scrąptoųo dis- 
trikto, Dempsey, ; ątidarė 
konvenciją Congąrdią sve
tainėj. Delegatus pasvei
kino miesto vardu, majoras 
Kosėk. Mainierių Centro 
Prezidentas, White, tapo 
išrinktas konvencijos pre
zidentu. Kadangi prezi
dentas White buvo taipgi 
vedėju derybų tarp mainie
rių ir kasyklų, tai išrinki
mas jo prezidentų mainie
rių konvencijos tuoj aus da
vė progą manyti, kad dau
gumas delegatų, .matomai, 
pilnai užsitiki savo prezi
dentu ir todėl projektas su
sitaikinimo, kurį-,-, priėmė 
subkomisija, bet atmetė 
pilna komisija, bus konven
cijos užgirtas. .p

Išrinkus Whiteą. konven
cijos prezidentu 500 dele
gatų karštai paplojo, gi 
prezidentas dėkojo, ir svei
kino mainierius už rimtą ir 
ramų vedimą straiko laike 
praslinkusių šešių nedėlių. 
Trijų distriktų sekretoriai 
buvo išrinkti į komitetą per
žiūrėjimui mandatų, o T. J. 
Richards iš Shamokino iš
rinktas konvencijos sekre
torium.

Prasidėjus sesijai antrą 
dieną tuo jaus .apsireiškė 
tarp delegatų gana stiprus 
pasipriešinimas priėmimui 
tokio pieno santaikos, ko
kį išdirbo subkomisija New 
Yorke ir Philadelphijoj. Iki 
šiol buvo žinoma, jog pre
zidentas White . ir bent 
dviejų distriktų prezidentai 
buvo už priėmimą to. pieno, 
bet didesnė dalis komisijos 
narių buvo tam. priminga.. į

Atidarius rytmetinę sesi
ją, nutarta imti kiekvieną 
projekto punktą skyrium ir 
jį debatuoti. " . 

' r1"' -į ?Pirmas santaikos projek
te punktas buvo apie sutar
ties ilgumą. Projektas re
komendavo, kad mainieriai 
padarytų 4 metų kontraktą 
su kasyklomis.

Delegatas iš Wyomingo 
distrikto tuoj aus tokiam 
sumanymui pasipriešino, 
sakydamas, kad toks ilgas 
kontraktas užmuštų mai
nierių organizacijos gyvy
bę. Jis patarė mainie- 
riams iškovoti geresnes są
lygas. Keli kiti delegatai 
išreiškė tas pačias' mintis. 
Tada pareikalautu, nuo sub- 
komisijos narių, kad jie pa
aiškintų sutarties projektą.

Tas galų galė privertė 
užimti kalbėtojo vietą T. J. 
Kennedy, 7to distrikto pre
zidentą. Jis pranešė, kad 
jie reikalavę sub-komisijoj 
vienų metų kontrakte, bet 
kasyklų atstovai pasiūlijo 
5 metų. Tada reikalauta 2 
metų kontrakto, ant ko ka
syklų atstovai pasiūlijo ar- 
bitraciją 1902 m. straiko 
komisijos. Mainierių at
stovai jokiu būdų, negalėjo 
sutikti ant arbitrąęijųs. Jie 
manė, kad mąjnieriains 
daug geriaus bųtų, jaigu 
mainierių kontraktai visur 
pasibaigtų tuom pačių lai
ku ir todėl, jaigu jie jaegali 
gauti kontrakte: 4yiem Poe
tam, tai jų nuopione ge
riaus turėti 4-metinį kont
raktą, negu 3-mętįnį, nes 
minkštosios anglies darbi
ninkų kontraktai yra 2 me
tiniai ir tokiu budu kas ke
turi metai susibėgtų pabai
gos kontraktų visur : minkš
tų ir kietų anglių kasyklo
se. Todėl mainieriams bu- 

.tų lengviaus visiems sykiu 
kovoti už savo teises.

To paties distrikto vice
prezidentas, Andrew Matti, 
su tokiu aiškinimu nesutiko 
ir sakė, kad kasyklos neturi 
dabar užtektinai anglių ir 
noroms nenoroms turės nu
sileisti.

Debatus apie kontrakto 
ilgumą užbaigta tuom, kad 
nutarta kol kas to klausimo 
nebalsuoti, pakol visų kitų 
punktų konvencija neap- 
svarstys.

Sekantis iš ‘ eilės klausi
mas buvo apie padidinimą 
algų, ’ Kaip žinoma, mai
nieriai reikalavo padidini
mo mokesties ant 20%. 
Sub-komisijos projekto su
sitaikyta ant 10%, prie to 
taip vadinama “sliding 
scale” (arba procentus) 
panaikinta.

Daugeįyj vietų mainie
riai nebuvo tuomi užganė
dinti. “Sliding scale” yra 
toks padavadijimas, sulyg 
kurio mainieriai gauna pa
kėlimą mokesties tada, ka
da kasyklos pakelia anglių 
kainą ant tono. Taigi mai
nieriai tvirtina, kad, panai
kinus šitą “sliding scale”, 
jie nustos “procenčių” ir 
todėl nors jie gaus 10 pro
centais pakeltą mokestį, 
bet tas, panaikinus “pro- 
cenčius”. atneš jiems ne- 
daugiaus, kaip 5% procen
to gryno pelno. Pradėjus 
svarstyti šitą klausimą, 
prezidentas White atidavė 
pirmsėdžio plaktuką savo 
pageįbininkui ir pats išėjo 
su prakalba.

Sulyg raportų pranešimo 
prezidentas White kalbėjęs 
arti 2 valandą. Buvo tai 
bėhte3 ’ vie*ha " i:is ’! geriausių 
prakalbų. Prezidentas 
White išdavė pilną raportą 
apie tai, kaip derėtasi su 
satihinkais ir pranešė, kad 
siib-komisija jokiu budu 
negalėjusi išdeyėti geresnių 
algų ir, anot prezidento žo
džių, šiuom laiku išgauti 
geresnes algas yra stačiai 
negalimas daiktas. Jis pa
aiškino kodėl:

“Jaigu mes turėtume sa
vo parėmimui 100.000 uni- 
jistų vietoj 29.000, kaip da
bar turime, tai gal ir būtu
me galėję daugiaus išgau
ti”. Jis sakė, kad unija 
negali pasekmingai kovoti, 
nes anglekasių vos ketvirta 
dalis priklaus^ prie unijos. 
Unijos išdas todėl taipgi 
silpnokas pervedimui di
desnio straiko ir todėl jis 
karštai pataria . angleka- 
siams priimti išderėtas są
lygas , ir ,pradėti tvirtinti 
uniją, kad vėliaus turėti di
desnę jėgą. , Jis privedė 
visą unijos historiją ir pa
aiškėjo, kad 1901 met. prie 
mainierių.. unijos prigulėjo 
73.437 žmonės; 1902 m, tas 
skaitlius nupuolė iki 32.130, 
o 1911. m. unijoj buvo vos 
13.006 žmonės. Šiuosmet 
yra 29.225. Seniaus angle
kasių unija turėjo savo išde 
vieną milijoną ir šimtą še
šis tūkstančius dolerių, gi 
kovo mėnesyj šių metų bu
vo vos $197.216, — to juk 
straikui gimus neužtenka. 
Unijos silpnumas, anot 
Whiteo, yra svarbiausia 
priežastimi to, kad šiuom 
laiku negalima išgauti di
desnių mokesčių. Kasy
klų savininkai buk stačiai 
pasakę laike derybų New 
Yorke, kad mainierių atsto
vai neturi teisės reikalauti 
didesnių algų, nes jie netu-

ri už savo pečių anglekasių 
organizacijos. f .

tolimesniuose konvenci
jos posėdžiuose daugumo 
delegatų upas ir pažiūra 
greitai persimainė. Kon- 
vericijon atvažiavo daugybė 
delegatų su instrukcijomis 
nuo savo kuopų balsuoti 
prieš projekto priėmimą. 
Vienok po prezidento Whi
te paaiškinimo daugybė 
suprato, kad straikuoti be 
stiprios unijos ir be pini
gų butų tik bereikalingas 
mainierių ir jų šeimynų 
kankinimas. Jau pėtnyčioj 
paaiškėjo kad priešininkų 
skaitlius žymiai sumažėjo 
ir kad galima tikėtis sutar
ties užgirimo. Subatoj tas 
įvyko. Tokiu budu kon
vencija prašalino šmėklą 
didelio anglekasių straikp, 
— šmėklą, kuri baugino per 
ištisas 7 savaites.

Užbaigus ir patvirtinus 
sutartį, anglekasiai, po ilgų 
“vakacijų” vėl įgrįž prie 
darbo.

Čia taipgi reik patėmyt, 
kad šis pusiau-straikas bu
vo pervestas sulyginamai 
gal ramiausiu budu, negu 
koks nors kitas didelis 
straikas praeityj. Teisybė, 
keliose vietose neapsiėjo be 
riaušių, o Minersvillėj kri
to ir kelios aukos, vienok, 
abelnai imant, šitas susirė
mimas tarp darbininkų ir 
kapitalo užsibaigė daug ra
miau ir laimingiau, negu 
tankiai būdavo pirmiaus.

DVASIOS CARO RIT
MUOSE.

Su tokiu už vardijimu til
po gana žingeidus straips
nelis New York American 
laikraštyje, kur grafienė V. 
Broriecka ‘ paduoda * kaiku- 
riuos iš caro gyyęnimo at
siminimus. Autorė visiš
kai patvirtina išsiplatinusią 
Europoje nuomonę, kad ca
rą jr carienę valdo visokie 
magikai, hipnotikai, atei
nančių laikų spėjikai ir 
abelnai visoki apgavikai, 
kurie, taip sakant, valdo vi
sąja Rusija, nes taip caro 
nuomonę pakreipia, kaip 
tik visa artimoji biurokra
tija nori. Jaigu-gi koksai 
apgavikas nustoja vietos, 
tad visi žino, jog bus pra
šalintas žymesnis koksai 
asmuo, kurio artimoji biu
rokratija nekenčia ir, kad 
nuo jo atsikračius, reikia 
pirmiausia caro magikas 
permainyti.

Caras labai mėgstąs kal
bėti apie dvasias. Tai my- 
limiausis jo užsiėmimas. 
“Vieną kartą — rašo au
torė — sėdėjau su juo rū
mų bibliotekoje. Caras il
gą laiką žiurėjo į vieną di
delės salės tamsų kampą, 
pagalios pratarė į mane:

— Ar tamista tiki į dva
sias.

— Tikiu į apgavikus, ku
rie nuduoda, buk turi su 
dvasiomis susinešimus. Tai 
tik niekšai ir prigavikai.

— Ir aš seniau taip ma
nydavau, bet dabar tikiu, 
nes juos matau.

Aš tik prisilenkiau arčiau 
prie knygos, caras-gi tęsė 
toliau:

Vieną vakarą didžiai už
imtas sėdėjau savo kabine
te, iš kurio tik vienos bu
vo durįs į didžiąją salę, kur 
dieną pilna būdavo adiu- 
tantų ir kitų, bet tada tik 
vienas kareivis buvo ant 
sargybos. Visur buvo ty
ku. Staiga išgirdau kokį
tai judėjimą ir yt atsidusę- tracijas. Įsimaišė policija 
jimą. Pribėgau prie sales ir daug studentų sužeidė
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Gydytojas jį apžiurė-

durų ir atidariau. Baisus 
reginys prieš manę. Pačia
me salės viduryje stovi ati
darytas • grabas, kuriame 
guli mano tėvas, lygiai taip 
atrodo, kaip kad atrodė lai
dotuvių dienoje šv. Petro 
ir Povylo cerkvėje. Gra
bas vainikais apdėtas, prie 
galvos dega viena vaškinė 
žvakė. Visoje salėje atsi
davė sunkus kodylų kvapas 
ir tvankus nudegusių knatų 
oras. Tėvas žiurėjo į ma
ne primerktomis akimis, 
žiurėjo supykusiai, įsakmiai 
ir yt rodos norėjo uždraus
ti ką nors daryti, ką nors 
atmainyti. Persigandau, 
atsirėmiau į duris ir jau
čiausi, kad negaliu iš vietos 
pasijudinti. Tėvas vis dar 
toliaus į mane žiurėjo ir ro
dos mano išgąstis vertė jį 
jau švelniau su manimi ap
sieiti. Tuo tarpu kareivis, 
kuris buvo užsnūdęs, pabu
do ir pamatęs prieš save 
tąją regyklą, krito negyvas 
ant žemės. Toji baisi re
gykla prapuolė, išnyko vis
kas, kaip ir kad nieko ne
buvę. Salėje pasidarė tam
su. Sugrįžau į savo kabi
netą ir ilgą laiką skambi
nau, kolei sušaukiau tar
nus. Apšviesta visą salę, 
bet nieko daugiau nerado
me, kaip tik negyvą karei
vį.
jęs ,pasakė, kad turėjęs ji
sai ko nors didžiai išsigąs- 
;i ir nuo to mirti.

Nusijuokiau tik pažiurė
jus į carą, bet jis su pasi
gailėjimu tarė man:

— Žinau ką tamista ma
nai. Haliucinacija! Ner
vų suirimas ir tam panašus 
dalykai. O ką tamistėle 
atsakytume! ant šito. Inei- 
nu vieną kartą į paveikslų 
salę ir štai iš paveikslo išei
na mano protėvis Mikalo
jus I ir grėsja man savo 
lazda. Dieną buvo aiški, 
kambaryje šviesu. Sušau
kiau sargybą ir ji pradėjo 
šaudyti bei badyti pasiror 
džiusią dvasią. Pagalios 
dvasia išpalengvo įžengė į 
savo paveikslą, kurį sargy
ba didžiai subadė; tos sky
lės ir dabar randasi pa
veiksle. Jaigu tamista ne
tiki, galima eiti pažiūrėti, 
o matysi tikro to atsitiki
mo ženklus.

Autorė toliau rašo:
“Carienė išpradžios vi

siškai netikėjo į dvasias ir 
juokdavosi iš visų tų carui 
pasirodymų, bet vėliaus 
ėmė tikėti ir tankiau pra
dėjo jai girdėties kokie tai 
judėjimai ir net mirusių gi
minių balsai. Nuo to laiko 
ir ji tvirtai pradėjo tikėti, 
kad giminių dvasios jai ir 
carui duoda valdyme 
kius paliepimus.

Užklausus vieno iš 
tinių gydytojų, ką 
apie tokius dalykus mano, 
staigiai man atsakė:

— Žieminiuose rūmuose 
daug yra visokių paslaptin
gų durų bei paslėptų sieno
se išėjimų... Galima net 
proto sumišimas nuo tokią 
dalykų gauti!

—Galima proto sumiši
mas gauti — atkartojau sau 
viena.
galima 
gauti.

viso-

vie- 
jisai

O, taip, ištikrųją 
proto sumišimas
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Rusijos durna galutinai 
atskyrė Cholmą nuo Len
kijos. Tarp lenkų tad kilo 
nepaprastas trnkšmas, dau
giausiai užsieniuose. Štai 
Lvove lenkai studentai su
kėlė anti-cariškas demons-
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APIE KŪDIKIŲ PRIE
ŽIŪRĄ.

Pirmutine ir svarbiausia 
motinos pareiga, auklėjant 
kūdikį, yra tai rūpestis ge
ros tvarkos ir švarumo apie 
jį. Nieks taip nekenkia 
jaunam organizmui, kaip 
purvai ir nešvarumas. 
Svarbiausia priežastimi di
delio mirtingumo tarpe vai
kų, kaip nurodo gydytojai, 
yra tai apsileidimas švaru
me auklėjant kūdikius. Ta
me at vėju j e dar daug kas 
yra pas mus pataisyti.

Iki pasibaigiant pir
miems gyvenimo metams 
privaloma kasdien kūdikis 
prausti, kiek galima vie
nodu dienos laiku. Tą ge
riausiai atlikti prieš vaiko 
valgydinimą. Brausiant 
reik nuplauti visą kūnelį, 
labiausiai žemutines jo da
lis, pažastukes ir visokius 
odos susilankstymus.

Prausimas kūdikio gal
vos nesykį sutinka neišmin
tingą pasipriešinimą dau
gelio motinų ir bobučių, 
kad nenugremžus šašų nuo 
kūdikio galvutės.

Šašai ar panašus dalykai 
ant kūdikio galvos atsiran
da nuo purvų ir pleiskanų, 
arba tankiai nuo riebaus 
skystimo išsisunkiančio iš 
galvelės. Galvos nušąsta, 
pradedant nuo antro mėne
sio gyvenimo, tik tokių kū
dikių, kurie yra apleisti 
prežiuroj kas link švarumo. 
Laikyti tą šašų žievę ant 
kūdikio galvos, tai yra 
šlykštus ir bausmės vertas 
prietaras, nemažai kenkian
tis kūdikiui.

Priešingai, kiekviena mo
tina privalėtų rūpintis, kad 
vaiko galvutė nenušaštų. 
Tas neatsitiks tik tąsyk, jei 
motina, maudydama kūdikį, 
kiekvieną kartą rūpestingai 
nupraus galvelę minkštu 
skudurėliu ir glicerino mui
lu.

J aigu kartais atsirastų 
toki šašų žievė ant kūdikio 
galvelės, tai kuoveikiausiai 
reik stengtis ją prašalinti, 
nors tas su didžiu vargu 
duosis atlikti. Tokiam at
sitikime galvelę pirmiausia 
reikia ištepti alyva, arba 
boro vazeliną (iš vaistiny- 
čios), kad suminkštyt ša
šus. Praėjus 12 valandų, 

' atsargiai išmuilinti visą 
galvelę, palikus taip stovėt 
nekurį laiką del geresnio 
tikslo atsiekimo. Pagalios 
reik nuplauti visada drung- 
niu vandeniu ir neaštriomis 
šukomis atsargiai iššukuot 
plaukus.

Tą, jei yra reikalas, ga
lima atkartot kelis sykius.

Jaigu oda ant kūdikio 
kūnelio yra palinkus pašu- 
timui, nusigulėjimui ir len
gvai pasižeidžia nuo drėg
numo, tąsyk patartina mau- 
dyklėn inpilti truputį skys
timo nuo kvietinių klynių 
(sėlenų). Tas darosi taip: 
užrišti į gabalą audimo pu
sę gorčiaus kvietinių kly
nių, indėti karštan vande
nin ir gerai nuspausti — iš 
ko pasidaro glytus skysti
mas, vadinamas kvietiniu 
pienu. Tokio tai skystimo 
ir reik inpilti maudyklėn, 
kurioje manoma prausti 
kūdikį — tas duoda geras 
pasekmes nuo pašutinimo 
kūdikio odos. Priegtam 
reik tėmyti, kad pašutu
sias, ar įžeistas vietas ne

šluostyti, bet duot išdžiūti. 
Po išdžiūvimui apibarstyti 
milteliais rižų, ar tam tik
rais vaikams milteliais 
(pauderiu).

Dar vieną daiktą moti
nos netur užmiršti, kad po 
kiekvienam maitinimui (ar 
krūtimi, ar šiaip maistu) 
kūdikio, nors 2 ar 3 kartus į 
dieną atidžiai išplauti jo 
burnelę. Tam reik vartoti 
gabalas minkšto seno audi
mo, gerai išplauto atvirin- 
tam vandenyj ir, jei gali
ma, kas sykis naują.

NEPAPRASTAS ŠYKŠ
TUOLIS.

Iš Vindabonos praneša, 
kad, nesenai miręs kapita
listas Juozapas Spitzber- 
ger, užrašė visą savo turtą, 
išnešant? 2% milijono ko- 
ronų (korona tai Austrijos 
pinigas, turi vertės apie 20 
centų), Izraeliaus gminai, 
idant pastatytų vaikams 
namus.

Vindabonos laikraščiai 
paduoda dar plačiai, kokiuo 
budu Spitzberger susidėjo 
tiek pinigų. Pasirodo, kad 
čia svarbią rolę lošė jo ne
paprastas šykštumas. Dar 
vaiku būdamas, jisai jautė 
didelį prie pinigų patrauki
mą, o augant tasai patrau
kimas didinosi. Spitzber
ger kilimu buvo iš gana 
turtingos šeimynos, bet iš 
didelio jų daugumo nega
lėjo tikėties gauti didesnio 
turto; tad pasiryžo patsai 
savo jėgomis įgyti didelius 
turtus. ;

Būdamas dar tik 7 metų, 
susišnekėjo su tėvais, kad 
jis neimsiąs prie arbatos cu
kraus, ir už tai gaudavęs po 
6 balerius į savaitę. Vė
liaus Spitzberger įsigavo 
į garinio malūno užveizdas 
ir pagalios gavo kasieriaus 
vietą, kur išbuvo ligi 30 
metų. Per tą visą laiką 
sutaupino jau į 30.000 ko- 
ronų. Maitinosi duona ir 
vandeniu. Kaip-kada var
todavo kiaušinių ir vaisių, 
ko pirkdavo antsyk daugiau, 
tad ir iš to likdavo jam 
šioks-toks nuošimtis. Pe
reito šimtmečio pusėje pa
sisekė jam keletą karti) 
taip puikiai sunaudoti savo 
pinigus, kad trumpam lai
ke visas jo turtas pasidvi- 
gubino. Nuo to laiko tan
kiau panašius bandymus 
ėmė daryti ir taip pasek
mingai, kad jo turtas kas
kart augo vis didyn.

Nors turtas gerokai pasi
didino, vienok Spitzberge- 
rio gyvenimo būdas neatsi
mainė. Rytais svarstyda
vo finansinių įstaigų bilan- 
sus, po pietų mokindavo ki
tus groti ant skripkos, kas 
taip-gi naudą atnešdavo. 
Kad neišleidus pinigų ant 
gazo, eidavo gulti tik sute
mus, o iš ryto keldavo la
bai anksti, ir kad neišlei
dus pinigų ant laikraščių, 
eidavo pasiskaityti redakci
joje iškabintų laikraščių. 
Ant drapanų pinigų taip-gi 
neišleizdavo, nes gaudavo 
nuo turtingų giminių senų 
drapanų, kurias baigdavo 
nešioti. Jaigu-gi kartais 
gaudavo dar suvis gerus 
drabužius, tuoj parduoda
vo, o pirkdavo sau daugiau 
panešiotus, pigesnius. Per 
visą laiką gyveno mažoje, 
sulūžusioje gryčaitėje, ku

rioje net pečiaus nebuvo. 
Karais. niekad ne važinėda
vo. Nors ir tolymiausią su 
kokiais reikalais kelionę, 
vis atlikdavo pėsčias idant 
neleisti tuščiai pinigų!

Taip gyvendamas susi
laukė gilios senatvės, nes 
mirė turėdamas jau 81 me
tus. XX ■;

Vienmečiai.
Sena mergina. —- Afe taip, 

kaip ir tamista, skaitau sau 
25 metus... •

Jaunikaitis. —į '- Labai 
man malonu, kad tamista 
neskaitai tų meti), kuriuos 
pergyvenai dar prieš mano 
užgimimą. ' .

Ir taip ir taip.
— Ar čia lakštingalas ar 

lakštingalė. . . '
— Oi kaip tad galima pa

žinti?
— Jaigu gieda, tai .pats; 

o jaigu ne, tai patelė.
— Na tai vieną sykį 

pats, o kitą sykį vėl pate
lė; nes kartais gieda, o kar
tais suvis tyli.

Tai laimė.
Gydytojas. Hm! La

bai bloga su tavimi, nes tos 
mėlinos plėmos tai pavo
jingos labai.

Ligonis. Esu tepliorius, 
dėlto dirbdamas su mėli- 
nais dažais sutepiau savo 
kūną.

Gydytojas. Tai didelė 
laimė. Jaigu taip, tai aš 
tave lengvai galėsiu išgy
dyti.

Negalimas reikalavimas.
— Ar, tamista, turi ne

matomų špilkų į plaukus??
— O kaip, turiu tamis- 

tėle..
— Tai meldžiu man pa

rodyti. . .

Nevagia.
— Mylimoji giminaite, 

nekuomet . neapsiimčiau 
nuo tavęs vogti bučkį (pa
bučiavimą).

— Taip? o nesenai norė
jai.

— Tai nenorėjau vogti, 
bet tik pabučiuoti.

MAŽAS AUKSO ALTORIUS.
prancūziškos' slidžios skurdės 

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

KATAJK S’.
jviobėlis.
L MALDŲ XNYGE- 
F LIETUVOS KATAc

ŪKIŠKAI JAUNU O MĖ NEI.
Knygelės miera 2%x3% colio. Puą- 

lapiy 140, storis % col. Mažiausia, 
gražiausia ir smagiausia maldaknygė 

.Žnyčion. Mišios, mišparai ir 
yra dviejose kalbose: lie- 

ir._ lotyniškai. Turi visas 
aš žmaldas ir kalendorią, taip 
"Balta, plona, ge- 

Cia yra ji? paveikslėliai

neštis H 
auplikad 
tuviškaį 
reikalinU_ -______
kaip di|‘ėl&:|.nyga. 
ra 
ir

popina, 
kainos: -

Juodi, kie^i, drūti audimo apu<u<u, 
išrodo kaip’skuriniai, gražus išspausti 
išmargiriimai,, lapi? kraštai raudoni. 
Kauna ...TV;.......................... ,;, 30c.

Juodi, kieti, drūti audimo apdarai, 
išrodo lyg' skėtiniai, gražus išspausti 
išmarginiinaf, auksuotas kryžutis ani 
šono, ■ auksuoti tlapp kraštai .... 350

Baltos "celuloidos gražus apdarai, iš
rodo kaip balčiausias sloniaus kaulas, 
eysta slidi, žvilganti popiera; ■ ant 
šono graži kvietkos šakelė su aukso 
ir sidabro . lepeliais, aukso literoms 
knygos vardas .atspaustas, lape kraš
tai apsčiai' auksinti, ant vidurio ka 
Lutė. Kaina ..................   $1.25.

Užsisakant maldaknyges, visuomet 
adresuokite, šitaip:

apdarai,

MALDAKNYGĖS.

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

dimo ir gražesnės už seniau spaudin- 
tas. Popiera balta, slidi, drukas 
stambus, didumas knygelių 3x4% col. 
Maldos: rytmetinės, vakarinės, prie 
spaviednės, komunijos, mišių, mišpa
rų, ir daugybė kitų. Mišių maldos 
su abrozėliais; mišparai lietuviški ir 
lotyniški. Keletas lotyniškų giesmių, 
giedamų prie išstatymo ŠŠ. Sakra
mento, procesijų, pakrapijimo ir tt. 
6 Litanijos, psalmes šv. Marijos P. 
ir Karaliaus Dovydo, aktai, rąžančiai, 
stacijos, karunka, keliolika šventų 
giesmių ir tt;

Prastais, drūtais apdarais, .auksin
tais kraštais, be apkalimo. Kaina 50c.

apvaliais kampais, auksinti kraštai, 
parašai ir auksinta kvietka ant vieno 
šono. Kaina-'/.'i........................   $1.00.

EBEVIOBĖLIS, KATALIKIŠKA 
MALDŲ KNYGELĖ.

Juodos francuziškos saurelės ■. kieti 
lygus apdarai, auksiniai parašai aht 
šono ir nugaros, lapų kraštai apsčiai 
raudonai auksuoti, rundini kampai-. 
Kaina ...H

celuloida, 3 sidabriniai medalikčliai 
kabo ant lenciugęlii?, aksomo nugara, 
apkaustytos briaunos sidabruotomis

Baltos celuloidos apdarai, vieni? or
namentai kaip ant šio paveikslo, ki
tų gi graži aukso šakelė ir aukso li- 
taroms knygos vardas atspaustas, su 
kabute, auksinti kraštai ........... $1.00.

70c:

m

oi

mcykiuxis

lapų ' kraštai, rūridini kampai.
na

Baltos5- skti ės kieti drūti apdarai, 
gražus- (išspausti išmarginimai, auk
suoti lapų kraštai. Kaina .... 45c.

a?'^.'
,v

skurelėsJuodos francuziškos lygios 
minkštąi iškimšti apdarai, kampai išj 
marginti,' auksiniai parašai ant nuga
ros. ir šono, .raudonai apsčiai auksinti 

Kai- 
90c.

i

Baltos celuloidos apdarai, ant vie
no šono kvietkuotas kielikas, su kau
line kabute, auksinti kraštai. *: Kail
ua .......... ĮJJfiį.

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

JONAS M. TANANHVIČIA, . 
324,9-53 ^0., Morgan Stų Chicago, Ill.

ŽYDAS IR DZŪKAS.
LINKSMA KOMEDIJŠLĖL

Sulietuvino. 
c VAIDEVUTIS,

MYLIMAJAM 
DRAUGUI

VINCUI KARKAUSKUL ' 
SKIRIA

- VAIDEVUTIS*

PRAKALBA.
Žydai yra didžiausi lietuvių išnaudo

tojai. Prekyba ir pramonija randasi dau
giausiai žydų rankose. Kuomet lietuvis 
ūkininkas dirba sunkius darbus, prakaitą 
lieja nuo ankstaus ryto lig vėlaus vakaro 
lauke, tai žydas sėdi sau ramiai namie, 
smuklėj bei krautuvėj ir laukia tik atne
šant sunkiai uždirbtą skatiką. Lietuvos 
miesteliai, kaip pav. Rokiškis, Kamajai, 
Pasvalys, Merkinė ir didesnieji, tokie kaip 
Kaunas, Vilnius, Šauliai, Panevėžys, Uk
mergė, Anykščiai, Utenai ir kiti, tik knibž
da žydais. O iš ko jie taip gerai ir turtin
gai gyvena? Egi iš lietuvių triūso. Rei
kia mums turėti daugiau sąmonės, susi
pratimo, apsukrumo. Prekyba ir pramo
nija, kaip žinome, neša didelį pelną, tad 
patįs mes užsiimkime jomis.. Viena ir 
kita tegul pereina į lietuvių rankas. Pir
kime prekes pas savuosius, parduokime 
vien tik saviesiems. Lietuva ir tai kas 
Lietuvoje yra, lietuviams tebūna!

Antra, žydus lietuviai labai palaiko 
savo girtuokliavimu. Didesnė lietuvių da
lis temoką linksminties vien tik prie deg
tinės stiklelio. Laikas jau, broliai ir se- 
serįs, susiprasti, kad degtinė, tai nuodai, 
kad kenkia musų sveikatai, kad per deg
tinę prarandame daug pinigų, kitus dary
dami turtingais, patįs nustojame doros ir 
užsitraukiame ant savo giminės didžiau
sias nelaimes.

Galima yra žmogui po sunkiam dar
bui pasilinksminti, to niekas nedraudė ir 
nedraudžia, bet tasai pasilinksminimas, 
tebūna doras, naudingas, nenaikinantis 
kūno bei sielos jėgų.

■ Geriausiai šiame dalyke, mano nuo
mone, galėtų patarnauti geri, linksmus, 
morališkai — pamokinantieji teatrėliai ir 
sceniškieji perstatymai, kurių parengimui 
nereikia nei didelių iškaščių, nei daug ar- 
tizmo, kad net patįs miklesnieji sodiečiai 
Sugebėtų parengti pas save namie ir visa 
ką atlikti. Bet, deja, pas mus, sodžiuose, 
Sceniškieji perstatymai — tai ^retenybė. 
Ant galo ir tinkamų komedijėlių, tokių 
perstatymų parengimui, dar nedaug te
turime.

Tatai aš, turėdamas tai savo omeny
je, norėdamas patarnauti tėvynei, suma
niau pagaminti keletą tokių komedijėlių. 
Pirmiausiai gi, pradedant vykdinti tą sa
vo sumanymą faktan, parašau tą komedi- 
jėlę, prisilaikydamas lenkiško teksto arba, 
kitaip tariant, vieną-kitą eilutę išverzda- 
hias, kitą savo dadėdamas, sulietuvinu.

Kas link šios komedijėlės, tai prie pro
gos turiu priminti, kad aš nesu Dzūkas ir 
mano bandymas šioj komedijėlėj “dzukuo- 
ti’,’ Dzūko rolėj yra gal nevykęs. Bet juk 
ne tame josios svarba. Lietuvių visuo
menė teiksis už tai dovanoti.

Vaidevutis.
Orchard Lake, Mieli., 

„Vasario 16 d. 1912 m.

i 60 ŽYDAS IR DZŪKAS.
v Linksma komedijėlė.

Mį.. .
ibfci.i:.' VEIKĖJAI:
ŽYDAS -LEIBA, smuklininkas, ir DZŪ

KAS. (Atsitinka smuklėje).

SCENAI.
LEIBA. Ny, turbut jau niekas nebeateis. 

Ai vai mir, sunkus laikai! Toji 
lietuvių tauta kaskart vis ma
žiau geria degtinės (žiuri į stal
čių). Menkas gešeftas — išviso 
įeigų tik 4 rubliai. Ką mano sau 
tie kvaili lietuviški klopai, kad 
taip mažai eina į mano smuklę. 
Yra tai gojai, ganefai; gojus — 
tai kaipir galvijas, o ganefas — 
tai razbaininkas. Jie mane ap
vagia, kad negeria pas mane deg
tinės. O-o kad tai galima butų 

. juos kam nors apskusti (girdisi 
beldimas). Aut laimės dar kas- 
žinkas ateina, gal . išgers už porą 
auksinų, Prašom ineit.

SCENA II.
LEIBA, DZŪKAS (su krepšeliu 

, pajuostyje).
DZŪKAS. Labu vakaru, žydpalaiki, o an 

galėčiau čia parnakvoc?
LEIBA (į šalį). Tas klopas turi didelę 

mašną, pinigų, reikia būti deli- 
katnu. (Balsiai) Labą vakarą po
nui gaspadoriui! Galite pernak
voti. Pas mane dideli ponai at
važiuoja, valgo, geria ir nakvoja* 
Gausite kulį šiaudų, bet kokių 
šiaudų? Tokie minkšti ir deli- 
katni, kad net baisu! O ponas 
ištoli eina?

DZŪKAS. Ar tai tu nepažįsei, žydpalai
ki, kad esu Dzūkas. Iš Dzūkų 
žamialės ainu; o ar žinai tu, kur 
ta Dzūkų žamialė arba kitaip 
vadzinama Dzūkija ir kas tai yra 
Dzūkai?

LEIBA. Ny, aš girdėjau apie Dzukus. Tai 
yra, tur but ten, kur labai netiku
sį alų parduoda.

DZŪKAS. Durnas tu, žydpalaiki! Kuri 
tau necikusį alų parduoda? Sa
kyk graiciau, ba kap trauksiu! 
(mojuoja lazda).

LEIBA. Ai vai, gevalt! Ne taip arti su 
ta lazda, nes man galva skaudės. 
Žydas nekvailas. Aš girdėjau jū
sų giesmėj, kurią pas mane vakar 
pasigėrę klopai giedojo, kad Tra
kuose alutis negeras.

DZŪKAS. Negiaras alucis, negiaras alu- 
cis, ba jus žydpalaikiai parkos 
alucį ir arielką (degtinę) pagadzi- 
not, tai dabar raikia gere pa
mazgos. Ale kų čia niekus 
pliaukše, gerau paklausyk, žydei, 
aš tau uždainuosiu šitų dzūkiškų 
dainelį (gieda).

Oi kur aš gėrau, 
Kur ulevojau, 
Tį sau mergialį 
Pas’dabojau.

Oi tu mergiala 
Jaunoji, 
Ar aisi jauna 
Už manį?

Pas mus kalnialiai
Alo viniai, 
O akmenėliai 
Sidabriniai;

O akmenėliai 
Sidabriniai, 
Teka upialė 
Žalio vyno; 

Teka upialė 
Žalio vyno, .
Iš kraštų tyso
Žali šilkai; Į

Iš kraštų tyso ’
Žali šilkai, f
Iš vidures verčias 
Balci perlai.

Žiūrėk, žydpalaiki, ba Dzukui 
daug neraikia, kad užmušei žmo 
gų, a dar labiau žydų, ba kajj 
žydas, tai ir sukčius.

LEIBA. Ai vai, gevalt! Aš gal jus už 
tokias kalbas apskusti teisman, 
nes tai yra žydiškos garbės nu- 
plėšiinas, kad pavadinti biedną 
žydelį sukčium.

DZŪKAS. Kų čia žydziška kvola, tai dar 
ciek žanklina, kiek packavos po 
mano čebatais. O gi vėl, kad čia 
pradėjai išmislinėci niekus ant 
Dzūkų. Bet paklausyk, aš tau 
dar uždainuosiu kitų dainelį. 
(Gieda).

Graži, placi mus Lietuva, 
Graži, derli, visko turi: 
Čia tuoj Nemunas, Dauguva, 
Ir tautiečių gerų būrį.

Čia Augštaiciai — Augštaicija 
Čia Žemaičiai — Žemaicija: 
Visur gamta ramiu sielą, 
Visur linksma, visur miela. 
Bet meilesnė ir gražesnė 2 K 
Yra žmogui toj Dzūkija. 2 k

LEIBA. Gana, fain dainuojate, ny!... 
DZŪKAS. Tai cikra dzūkiška dainelė.

Kadir aniolas jų girdėtų ir tai ga
lėtų apsidžiaugė.

LEIBA. Mano tėvas Ickus tankiai kal
bėdavo apie Vilnių. Ar tamsta 
buvai Vilniuj?

DZŪKAS. O žinoma, kad buvau. Yra 
tai dzidelis miestas ant Vilijos 
kranto, musų tautos stalyčiai

(Tollaus hnsiV
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Is Lietuviškų Dirvų
Wilkes-Barre, Pa.V-x

Lietuvių bažnyčioje pra
sidėjo gegužio 14 dieną, mi
sijos, o pasibaigė gegužio 
22 dieną,. Kiekvieną dieną 
buvo mišios ir pamokslai. 
Šitame bedarbės laike ge
rai galėjo kiekvienas tomis 
misijomis pasinaudoti, nes 
daug naudingo ir išganingo 
Tėvas Kazimieras papasa
kojo ir pamokino.

Lietuviai šičia labai pras
tai užsilaiko bažnyčioje ir 
prie bažnyčios. Apstoję 
bažnyčią ruko kiek galėda
mi, brauko degtukus į mū
rą, į gražiai nutepliotas vie
tas, neatsižiurėdami suvis, 
kad tai gadina muro grožę. 
Bažnyčioje spiaudo, eina 
nepasibaigus pamaldoms 
laukan, augščiau kalbasi. 
Laikas butų suprasti, kaip 
reikia bažnyčioje elgtis.

Visokį bizniai prastai da
bar eina; ypatingai saliu- 
ninkai dejuoja. Darbai nei
na, pinigų nėra, tad ir ne
galima norėti, kad koks 
nors biznis eitų.

Kun. Šupšinskas gražiai 
sako pamokslus, gražiai pa
mokina, ragina naudingų 
knygų ir laikraščių £_‘Drau
gą”, “Kataliką” ir 
“Žvaigždę”) skaityti. Tik 
reikia lietuviams naudotis.

nok yra ir tokių, kur dir
bama ilgesnis laikas.

Jaigu ilgesnį laiką neno
rės darbdaviai pasiduoti, 
tai gali kilti nemažas strai- 
kas. Darbininkai rašosi 
gana smarkiai į unijas.

Vienas iš darbininkų.

E. St. Louis, Ill.
Gegužio 9 dieną, vakare, 

ėjo iš darbo Mykolas Skir
tas. Beeinant nepastebėjo 
ateinančiojo traukinio, ku
ris tad jį ant vietos užmu
šė.

Skirtas neprigulėjo nei 
prie jokios draugijos, nes 
visus pinigus siuntė į Lie
tuvą, tad vargingas jo butų 
buvęs palaidojimas, jaigu 
ne giminės, kurie gražiai 
jojo laidotuvėmis apsirūpi
no.

A. a. Skirtas buvo geras 
katalikas ir doras žmogus. 
Lietuvoje paliko keturis 
vaikus ir pačią, Amerikoje- 
gi du: vaikiną ir mergaitę. 
Lai buna lengva jam sveti
mos šalies žemelė.

J. Mačiulis.

nok ant Valiaus ne! akių ne
parodė! £fal pyko, kad jo 
saliukėjė nelaikė baliaus.

Gegužio 5 d. š. m. vieti
nės lietuvių šv. Mykolo Ar- 
kaniuolo parapijos vargo
nininkas atsisakė nuo vie
tos. Jis reikalavo pakelti 
$5.00 daugiau mokesties į 
mėnesį vienok vietinis kle
bonas atsisakė tą padaryti; 
tatai vargonininkas ir ne
benorėjo ilgiau dirbti. Mat 
jis gavo $45 už dvi parapi- 
ji: Bayonne ir Jersey City. 
Turėjo du choru mokyti ir 
viską valyti. Tatai ir tu
rėjo teisę algos pakėlimo 
•reikalauti.

Tamošiaus Sūnūs.
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D. L. K. Vytauto Kliu- 
bas laikosi gerai. Bedar
bės laike nutarė nemokėti
mėnesinių mokesčių ir ne
duoti ligos laike pašalpos. 
Mitingus laikyti perėjo į 

salę, nors keletas 
Iikučiu didžiai protesfa-

Rochester, N. Y.
^BB^^Ršis miestelis visiškai pri- 

B^na Lietuvą savo daugy
be medžių. Beveik visi ša-
lygatviai medžiais nusodin
ti. Žmonės čia daugiausia 
gyvena nuosavuose namuo
se, nes nusipirkti beveik 
lengviau negu nusisamdyti.

Darbai eina gerokai ir 
iš kitur atvažiavęs gali 
greitu laiku darbelį gauti. 
Daugiausiai reikalaujami 
darbininkai apautuvų dirb
tuvėse, kur kaikurie lietu
viai uždirba į $25 arba $30 
per savaitę.

Nevienas gal yra girdėjęs 
apie Bausch Lomb Optical 
Co. arba Eastman Kodak
Co. dirbtuves, kur beveik 
visam svietui dirba kratan
tiems paveikslams apara
tus. Čia daug dirba ir iš 
lietuvių. Lietuvių esama 
tame mieste į 1600 asme
nų. Apie keturias lietuvių 
karčemas galima pastebėti, 
viena grosernė yra, viena 
mėsinė. Agentūrą laiva
korčių laiko Jos. Rickis. 
Norėdami pirkti namą arba 
lotą ar laivakortę, kreipki
tės prie jo, o busite užganė
dinti. Tiesanešys.

Holyoke, Mass.
Lietuvių čia yra nedidelis 

būrelis. Nuo 1905 metų 
gyvuoja šv. Kazimiero 
draugija. Visi lietuviai, 
rodos, gerai užsilaiko, skai
to kaikurie laikraščius. 
Darbas šiuom tarpu eina 
gerai. Daugiausia dirba čia 
poperų dirbtuvėse. Nese
nai darbininkai pareikalavo 
tik 8 valandas į dieną dirb
ti, bet darbdaviai nenorėjo 
sutikti, pakėlė tik algas. 
Kaikurie-gi darbdaviai Jau 
susitaikė ir leido tik 8 va

landas į dieną dirbti, vie-

Beawes Dam, Wis.
Darbai pas mumis eina 

gana gerai. Lietuvių dar
bininkų ir-gi yra pusėtinas 
būrelis. Atvažiavęs iš ki-
iur darbininkas gali greitai 
darbą gauti, kur. paprastai 
mokama 1 dol. 65c. už de
šimts valandų darbą į . die
ną.

Gaila kad mūsiškiai ne
labai kabinasi į laikraščius, 
o tankiausia maloniau laiką 
leidžia smuklėse.

Lietuvis.

Bayonne, N. J.
Užsibaigus šilkinėje dirb

tuvėje straikui, visos mer
ginos, kurios pirmiaus dir
bo, sugrįžo prie savo se
iliaus dirbamų mašinų. Vi
sos manė, kad viskas bus 
gerai, bet didžiai apsiriko: 
pribuvusios į dirbtuvę, at
rado skebes bedirbant ant 
jų mašinų. Bosai davė 
straikerėms mažiausias, ir 
prasčiausias mašinas, ant 
kurių mažai ką galima už
dirbti. Kai kurios ėmė ko
kias gavo, kitos-gi metė vi
siškai tose dirbtuvėse dar
bą ir išėjo kitur darbo ieš
koti. Mat net moterįs ėjo 
straiklaužiauti, palikusios 
savo vaikus prie kokios 
mergaitės. Kada tie tam
sus žmoneliai apsišvies! 
Patįs sau gyvenimą sunki
na. Kįla gandas, jog neuž
ilgo vėl bus straikas. Kas 
iš to išeis — ateitis paro
dys.

Panedelyj, 6 d. Gegužio 
š. m. Susiv. L. R. K. A. 60 
kuopa turėjo savo balių p. 
J. Majidošo svetainėje, 94 
E. 21 st. Buvo užsikvietę 
“Aušros” chorą iš Jersey 
City, po vadovyste p. J. Zu- 
jaus, vietinio vargonininko. 
Sudainavo keturias tautiš
kas dainas, kurios visai pui
kiai nusisekė. Tatai “Auš
ros” choras vertas yra pa
gyrimo ir paguodojimo, nes 
jau antrą kartą bayon- 
niečius palinksmino malo
niomis lietuviškomis daine
lėmis.

Minėta kuopa girdėjau 
turėjo pelno iš to baliaus 
apie $40.

Vienas lietuvis smukli
ninkas yra minėtos kuopos 
prezidentu ir kasininku. 
Pas jį visada mitingai mi
nėtos kuopos atsibuna; vie

London (Anglija).
Gegužio 5' dieną buvo su

šauktas “Rūtos” draugijos 
susirinkimas. Žmonių ne- 
perdaug susirinko, nes dė
lei atlydėtos kokios tai na- 
bašninkės mišparai susivė
lino ir žmonės negalėjo spė
ti. Nors “Rūtos” buvo su
sirinkimas, bet apie ją nie
ko nekalbėta, tik keletą žo
džių kun. Matulaitis primi
nė, palygindamas su kviet- 
kelėmis bei žolynais.

Kun. Matulaitis perstatė 
už kalbėtoją dr. V. A. Mar
tišių, kuris «eniau buvo 
Amerikoje, dabar-gi sugrįžo 
Londonan darbuotis. Dr. 
V. A. Martišius kalbėjo 
apie žmogaus sveikatą: 
kaip ją užlaikyti, kokius 
valgius vartoti.

Kalbėjo apie žmogaus 
kūno sudėjimą, ragino šva
riai gyventi, švariai kūną 
užlaikyti ir tt. Žmonėms jo 
kalba didžiai patiko.

Pagalios kalbėjo kun. 
Matulaitis apie turtų ingi- 
jimą ir kad lietuviai priva
lėtų tinkamesniuose namuo
se gyventi. Buvo kalbėta 
taįp-gi apie duonos keptu
vę “Birutę”, kuri nekaip 
gyvuoja. Ragino imti pa
jus, remti savąją draugiją 
ir neduoti jai pakrikti.

Duonos keptuvė turi pas 
mumis didesnę net už kliu- 
bą vertę. Vertėtų ji palai
kyti.

Galijotas.

' .. g

metu. Daug pasipriešinu
sių apkulta ir areštuota. 
Policijos teisės mat visur 
vienodos.

*

Vokietijos Cumberland 
kunigaikščio vyriausias sū
nūs Jurgis Vilhelmas už
simušęs automobiliumi be
važiuodamas į Danijos ka
raliaus laidotuves. Kaize
ris į užsimušusio kuni
gaikščio laidotuves neleidęs 
nei vienam iš saviškių da
lyvauti. Mat, su jo tėvu 
gyvenąs nesantaikoje.

Popežius išleidęs encikli
ką į visus svieto vyskupus 
reikale rinkinio aukų, ūž 
kurias butų galima pasta
tyti x bažnyčia paminklas, 
kuris amžinai liudytų Kon
stantino kovą su Maksenci- 
jum ir pastarojo pralaimėji
mą. Nuo to laiko kadan
gi paskui leista krikščio-, 
nims viešai išpažinti Kris
taus mokslas. Norima tam 
tikslui surinkti penki mili
jonai dolerių.

RED. ATSAKYMAI.

P. J. A. Tur. iš Cam
bridge, Mass. Jaigu nieko 
svarbaus korespondencijoje 
nėra, tai redakcija sutrum
pina. Apie merginą įvyko 
klaida — atsiprašome. Pa
kariame biskį aiškiau rašy
ti, tuomet klaidų nebus.

Į VISOKIOS ŽINIOS?]
Danijos karalienė-našlė 

mirus vyrui Friderikui 
VIII mirtinai susirgus iš 
gailesčio.

*
Londono uostuose sus

treikavę darbininkai ir 
straikas pasibaisėtinai 
ėmęs platinties ir kituose 
Anglijos uostuose. Pertan- 
kųs dideli streikai Anglijai 
atneša milžiniškus nuosto
lius.

* ■
Medyolane vienas darbi

ninkas gatvėje užpuolęs 
ant katalikiško kunigo Del
la Valle ir peiliu perpjovęs 
gerklę. Kuomet praei
viai tą piktadarį ėmę gy- 
ties, jis kelis sykius į besi- 
vijančius šovęs ir jų kelis 
sužeidęs. Tečiau žmogžu- 
dis suimtas. Jis tai pada
ręs iš skurdo.

rįkpjsf t ___________
Kadaisia dųr*|ėbrai, o dabar didžiausi vienas kito priešininkai. '

Nesenai didis^jnfigis pa
tiko Ahgli j os sufragistes, 
kuomet Londonuiteismas jų 
tris vadoves pasmerkė ka
lėj iman po 9 mėnesius kiek
vieną.

*
Anglijoje č^Įjy^matoma 

naujas anglęk|įjm strai
kas, ;kąda^£^^^Okasiai 
dalimis nesiitiiSfc^Fštt-parla- 
mentO . užgiftu Aniniinufti 
mokesčių. »/ '

Iš tikrų šaltinių sužino
ta, kad Morokko sultanas 
nusprendęs iš savo vietos 
p i i raukti, ty. abd ikuoti, 
kadangi jį Francija per
daug apribavus, ?

Pereitais metais Austri
joje sūbankrutijo 26 teat
rai delei kinematografų 
konkurencijos, kadangi pa
staruose teatrėliuose publi
kai atsieina daug pigiau 
lankyties. Be to pasako
jama, kad kinematografai 
jaunuomenę labai tvirkina.

-pyiemiestyj 
Westminsterio 
už įpergreitą 

važiavimą.

Londono 
areštuota 
kunigaikštis 
automobiliumi
Kunig. už tai teisme tu
rėjo užsimokėti 30 šilingų 
pabaudos.

Švecijoj 
liga garsus 
tininkas, 
berg, švedas, 
metus. Jo 
dalyvumą 
žmonių.

pasimirė vėžio 
i dramatinis raš- 
August Strind- 

turintis 63 
laidotuvėse ėmė 
daugiau 30.000

areštuota 
kurie surengę

Genevoj 
anarchistai, 
ėjimą su juodomis vėlu vo
rais ] 
chistų atminčiai 
kad ir pačio® 
laisvė jau šiaurį

- *
Pereitoj petį 

penhage palaių

nukentėjusių dpar- 
S, Pasirodė, 
į2‘* sįšveicarijoj 
iiama.

Vienoj pasimirė nekok- 
sai Juozas Spitzberger, gy
venęs visas laikas išmaldo
mis. J am mirus atrasta 
testamentas, kuriuomį pa
likta pusė milijono dolerių 
pastatymui naujo ligonbu- 
čio del vaikų.

♦

Pirmutinį atlyginimo rei
kalavimą už vieną “Titani
co” auką, Wtate Star kom
panija išmokėjo $1.500 nu
skendusio laivo tarno liku
siai našlei. O tokių reika
lavimų bus dar daugiau.

»

Čekijoj dabar gyvuojan
čios ir veikiančios 232 pri
vatinės mokyklos. Iš tų 
182 mokyklos turinčios vie
šųjų mokyklų teises. Če
kai savo kultūra paviję nū
dien kultūringiausias tau
tas.

Teherane susekta platus 
suokalbis prieš dabartinį 
Persijps regentą ir minis- 
terių T kabinetą. Delei to 
daug ; . asmenų .. areštuota. 
Ne dyyai taigi, kad regen
tas sumanęs atsistatydinti.

Tyčioj Ko- 
;ą, nesenai

karalius, Fri<Į 
Laidotuvėse 
didžiausios žiu 
nes nabašnini 
buvęs visų labai pylimas.

yvavusios 
minios,

• karalius

'i' ■. 'A/M. M
Iš Ma<h*i4d) rašų, kad ne

trukus Ispanijos kabinetas 
turėsiąs rezignuoti, * kadan
gi tarpe premiero Cahale- 
jas ir kitų ministerių-Išėję 
kokie r ’ tai uešupratitaaii

Meksiko, ‘ valdžia Vokie
tijos valdžiai išmokėjus 
$100.000 atlyginimo už už
muštus pernai metais vo
kiečius gimdytojus, po ku
rių likę keturi vaikai. Tas 
atsitiko revoliucijos metu. 
Žinoma, tie pinigai bus pa
likti vaikams.

, C- '.-. -■
■ ■t,

KonstąntinopoĮyj į lai
ką susekta suokalbis kurio 
tikslu.-;; butą iškelti oran 
tra ūkinį,^kuinuomi: važiavęs 
kąro ministeris su kitais 
žymesniais . valdininkais. 
"Ties Kerną po geležinkelio

Londone valdiškoji komi
sija nagrinėja garlaivio 
“Titanico” nugrimzdimo 
priežastis. . Už tą nelaimę 
kaltinamas - nuskendęs ka
pitonas, kuris buk nors ge
rai žinojęs laivui pavojų, 
bet į tai visai neatkreipęs 
domos. Žinoma, patogiau
sia numirėlius kaltinti.

Vokietijos “raudonojo 
kryžiaus” nariai, kurie iš
važiavo į Tripolį globėti su
žeistus turkų kareivius, iš 
tenai visi susirgę sugrįžo 
ir, sakoma, ten jų keli mi
rę. Sugrįžę ir iš kitų Eu
ropos viešpatysčių turkų 
sužeistųjįj globėjai. Euro- 
pėnams tenai nepatinka 
oras.

•
Portugalijos mieste 

Oporto piliečių laisvė esan
ti labai suvaržyta. Taigi 
jie nusprendę kreipėsi par- 
lamentan reikalaudami, 
idant miesto Oporto vi
siems piliečiams butų . su
teikta toki pati laisvė, ko
kia naudojasi Lizbonos gy
ventojai.

Vengrijos vyskupai Bu
dapešte atlaikę konferenci
ją reikale švenčių skait- 
liaus sumažinimo sulyg pa
ties popežiaus įsakymo. Ta
me dalyke paklausta Vati
kano patarimo, bet pasako
jama,’ kad visos šventės 
senoviškai pasiliksiančios, 
nes to reikalaujanti patįs 
tikintieji.

«

Pasklydęs gandas, kad 
Anglijos dabartinis minis- 
terių pirmininkas Asquith 
pasitrauksiąs iš savo uži
mamos vietos, gangreit par
lamentas apsidirbsiąs su 
Irlandijos autonomija. Pre- 
mieru regis paliksiąs da
bartinis užsienio reikalų se
kretorius Grey.

•
Mieste Panama (Pana

mos respublika) andai po
licija turėjus susirėmimą 
su politinės antivaldiškos

Premieras daug intriguoja- tiltu susekta bomba, 
mas. tuota 8 asmenįs.

Areš- partijos nekuriais nariais. 
Tas atsitiko registracijos

Rusijos vyriausybė žada 
kasti didžiausią sviete tu
nelį, turintį 15 mylių ilgio, 
kuris per Kaukazo kalnus 
sujungtų Tiflisą su Vladi- 
kaukazu. Tiesa linija vie
nas miestas nuo kito guli 
už 125 mylių, bet nūdien 
aplinkui kalnus keliaujant 
reikia padaryti 950 mylių. 
Toksai tunelis labai daug 
kainuosiąs. Ne vienas biu
rokratas galės puikiai pa
sipelnyti, jei tik tasai su- 
ihanymas įvyktų.

*

Hamburge andai įleista 
vandenin linijos Hamburg - 
American transatlantinis 
laivas “Imperator”. Šis 
laivas po nugrimzdusiam 
“Titanicui” yra didžiau
sias sviete. * Laivą “krikš- 
tino” pats Vokietijos kai
zeris, tatai ir iškilmybė bu
vus nepaprasta. Kalbėjęs 
Hamburgo bulmistras. Ant 
“Imperatoriaus” busią tiek 
pagelbinių valčių, kad jų 
pakaksią kiekvienam žinc- 
gui.

♦

Netoli Rymo vietovėj Al- 
cano delei didelės sausumos 
ir vandens stokos butą kru
vinų riaušių. Gyventojai 
norėję sunaikinti vanden
traukį, einantį į Trapani ir 
paskui paleisti vandenį į 
savo miestą. Gyventojus 
nuo to • sumanymo sulaikė 
policija ir tokiuo budu aš
triai susiremta. Policija 
palei džius kelis šuvius į su
sirinkusius ir daug anų 
mirtinai sužeidžius.

* a

Italijos laikraščiai pilni 
aštrių užsipuldinėjimų ir 
atakų ant Turkų vyriausy
bės, kad pastaroji sumanius 
visus italus iš visos Turki
jos išvyti.

Dienraštis “Messagero” 
tą turkų pasielgimą pava
dina “barbariniu keršiji
mu” ir dar priduria, kad 
toksai darbas priešinasi 
tarptautiniams įstatymams.

Dienraštis “Vita” sako, 
kad turkai daug klįstą ma
nydami tuo budu italus 
pabauginti. Tai negalimas 
daiktas. Italai nepabugs, 
bet dar narsiau griebsis 
užiminėti turkų nuosavy
bes.

Dabartiniu karu užsiinte
resavusios viešpatystės mė
gina įšnaujo kariaujanti 
pusi sutaikinti, bet vargiai 
tas greitai galės įvykti, ka
dangi Turkija toli gražu 
nenori atsižadėti Tripolio.

5
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Redakcijos Patemijimai.

galima išteisinti tų senobi
nių liekanų, ty. tų įstaty
mų, sulyg kurių legaliu bu
du atimama žmogui gyvas
tis. Tokie įstatymai juk 
tai barbarinių laikų lieka
na, kurios naudojimas ne
gali išteisinti civilizuotos 
šalies nuo prietarų ir be- 
širdystės, tiesiok sakant, ci
nizmo. Gal tuo budu nori
ma sumažinti piktadarių 
skaitlių, ar gal norima žmo
nes padaryti doresniais? Jei 
taip manoma, tai labai ap
sirinkama, kadangi kiekvie
nos dienos atsitikimai 
mums liudija priešingai. 
Tuo klausimu privalėtų už
siimti patsai kongresas, nes, 
rodos, butų jau laikas pa
našioms-ir kitokioms egze
kucijoms padaryti galas. 
Piktadariams turėtų but 
vieta kalėjimuose, sunkieji 
darbai, pasitaisymo proga. 
Tik reikia prisiminti žmo
gaus pašaukimas, jo gyvas
ties kaina. Turime but 
priešingi mirties bausmei.

*

Socialistų “gerbūvis” 
pasibaigė.

Nesenai Indianapolis, 
Ind. atlaikyta Suv. Valst. 
sodialistų konvencija, kurio
je sutaisyta partijinė plat
forma, žadanti darbininkų 
luomui laimingiausį rojų, 
gangreit socialistai apimtų 
šioj šalyj politinę valdžią.
.“Kaip išrodo išteisybės 

tasai socialistų rojus — ra
šo “Amer.-Echo” — pasa
koja B. K. Miller, vienas 
Milwaukees advokatas, ku
ris dabar sugrįžo nuo salos 
Naujoji Zelandija, kur ke
turis mėnesius studijavo so- 
cialistiškas sąlygas ir kur 
asmeniškai persitikrino, 
kad socialistai savo įvairio
mis praktikomis visai nu- 
puldė tos salos ekonominį 
stovį. "

Ant minėtos salos visi 
geležinkeliai, telegrafai ir 
telefonai priguli valdžiai, 

. socialistiškais žodžiais ta- 
lius, visuomenei. Valdžia 
pasisavinus visokias ap- 
draudos institucijas ir net Jna, apeliuosiąs į augštes- 
bankas.

Dabartiniais laikais visa 
šalis paskendusi skolose, 
kadangi valdžia neturi ga
bumo vesti tuos visus rei
kalus, o jei ir ima ką-nors 
veikti, išleidžia daug pini
gų. Visoj šalyj ant kiek
vienų penkių .* gyventojų 
randasi vienas šalies valdi
ninkas. 
Naujajai 
dar taip 
Socialistų 
systema yra atėmus iš gy
ventojų visus nejudinamus 
turtus, taippat atėmus ini
ciatyvos veikimą. Žmonės 
pavirtę į manekinus, iman
čius valdžios skiriamas al
gas ir nei vienas anų ne
turi noro ir energijos dar- 
buoties šalies labui. Nie
kas su nieku nereikalauja 
konkuruoti, o be to viskas 
ant vietos tuno ir šalį veda 
prie nupuolimo”.

Tasai pavyzdis aiškiai 
parodo, kad teorija su prak
tika nieko neturi bendro.

Socializmas ir natūrali
zacija.

Valstijoje Washington 
federalis teisėjas Hanford 
andai nedavė pilietiškų po
pelių nekokiam tai Leonar
do Olssonui pasiremdamas 
tuo, kad Olsson esąs soci
alistas lankantis socialistiš- 
kus susirinkimus, kuriuose 
turėjęs prakalbas ir agitavęs 
apie radikalį šalies konsti
tucijos pakeitimą.

Nukentėjęs Olsson, sako-

skerdyklų savininkai nelei
džią inspektoriams lanky- 
ties į nekurius įstaigų sky
rius. Pav. įstaigoj firmos 
William Morland & Sons 
jis neįleista “saldžiųjų pi- 
kelių” skyriun, gi Michnero 
ištaigose uždrausta jam 
įeiti skyriun, kur marinuo
jama ir rukinama jautiena.

Per du metu tyrinėjimo 
Philadelphijos skerdyklose 
Burroughs susekė, kad tau
kuose nerši kirmėlės, deš
ros dirbama iš sugedusios 
mėsos ir abelnai iš likučių, 
nuo grindų sušlavinėjamų, 
užlaikoma mėsa yra susmir
dusi.

Cumberlande irgi ne ge
riau butą; be to šitos įstai
gos savo darbui naudojusios 
vandenį, kuris bakteriologų 
pripažintas už netikusį. ’

Burroughs tvirtina, kad 
pažymėjimas “IT. S. In
spected and passed” (Su
vienytų Valstijų vyriausy
bės ištirta ir pripažintą šva
rumas), kuris atsirandą ant 
mėsos, neturintis jokios 
reikšmės ir konsųmentai to
kiais ženklais negali pasiti
kėti.

Iš to visko aiškiai pasiro
do, kad Suvienytų Valstijų 
gyventojai negali turėti nu
sitikėjimo nei valdžiai, nei 
jos valdininkams, nei pas
tarųjų nusprendimams, 
nors gyventojai mielai pini
gus moka tos valdžios pa
laikymui.

*

lo”, kas reiškia, kad jis pa
sirodęs imažai svarbus ir, 
regis, šiemet ( jis nebus jau 
sugrąžintas J but an, juo lar 
biau, kadikomitetas po ran
ka turįs* svarbesnius reika
lus.”. z ■' G

Gal tekilto budu immi- 
gracija ir nebus nuskriaus
ta. > ’ -

Lietuviai eina stipryn.
Iš “Vilties” tenka mums 

patirti, kad Suvalkų guber
nijos lietuvių valstiečių dr- 
ja “Žagrė” seniau buvo su
manius pirkti žemdirbystės 
mokyklai ūkį. Dabar ra
šoma, kad tokiai mokyklai 
jau_ nupirkta Gižų dvaras 
už 115.000 rublių.

Didžiojoj Lietuvoj lietu
viai nors skurdžiai gyvena, 
bet nesigaili tikriems kul
tūros reikalams nei pas
kutinio cento. Kad tuo 
tarpu pas mus, Amerikoje, 
perkama tik “tautinės” ka
pinės... Iri tas vadinama 
“pažangumu”...

prašomi pranešti, 
yra išversta lie-

kalbon G. V.

Nauja komedija.
Mes 

kad 
tuvių
Mosero komedija 4 veik- 
smių. Iš vokiečių kalbos 
vertė “Mariutė”.

Bankrutinimas
Zelandijai nėra 
blogas daiktas, 
šeimininkavimo

Pastorius Richeson nu
žudytas.

Massachusetts valstijos 
kalėjime, m. Charlestown, 
andai sulyg teismo nu
sprendimo elektros kresėj 
nužudyta pastorius Riche- 
sori, apie kurį plačiai bu
vom rašę pereitame “Kata
liko” numery. Egzekucija 
atsibuvus nakčia, tuoj po 12 
vai. Per pastoriaus kūną 
paleista 1.900 elektros vol
tų ir tasai nelaimingasis į 7 
minutes sustingęs. Pasto
riaus lavoną paėmęs jo bro
lis ir nugabenęs į valstiją 
Virginia, kur buvusi jo 
gimtinė. Po egzekucijai 
daktarai lavoną išdarinėję 
ir nusprendę, kad jis buvęs 
sveiko proto, ty. turėjęs 
normalius smegenis.

Tai toksai epilogas žmog
žudžio, kuris savu laiku nu
nuodijo savo mylimąją.

Piktadarių negalima tei
sinti, juos už panašius dar
bus reikia aštriai bausti, 
bet jokiuo budu nūdien ne-

nius teismus ir indomu 
šiandie žinoti, ar tie augš- 
tesnieji teismai Hanfordo 
ištarmę atmainysią.

Natūralizacija nėra jokis 
įstatymas, kuris palytėtų 
kiekvieną ateivį, bet tik 
paprastoji vyriausybės pri
vilegija, teikiama atei
viams. Natūralizacijos da
lykuose vyriausybė turi ne
apribotą ir laisvą valdžią. 
Jei vyriausybė nori, tai su
teikia ateiviui pilietiškas 
poperas, nenori — tai tada 
nei neklausk. Bet išdavi
mo tokių poperių išlygos 
visgi nėra slaptingos, bet 
aiškiai apibrėžtos. Iš ap- 
likanto svarbiausiai reika
laujama, idant jis priimtų 
šios šalies konstituciją ir 
aną palaikytų, viešai atsisa
kytų nuo kitų šalių paval
dinystės ir kad sudėtų de- 
kleraciją, jogei nesąs anar
chistu ir daugpatystės šali
ninku.

Teisėjas patyręs, kad Ols
son norįs pakeisti konstitu
ciją tuoj nusprendė, kad-tai 
esąs konstitucijos priešinin
kas.

Tokie apsireiškimai labai 
neteisingi ir pavojingi juo 
labiau, kad ir dabartinis 
kandidatas į prezidentus, p. 
Roosevelt, savo prakalbose 
reikalauja konstitucijoje 
žymių pakeitimų, kad soci
alistai yra politinė šios ša
lies partija ir kongrese tu
ri savo atstovą. Tai kodėl 
tokiam Olssonui atsakoma 
pilietiškos poperos?

** *
dirbama amerikoniš

kos dešros.
Washingtone kongreso 

tam tikram komitetui nese
nai sudėjęs asmeniškus liu
dijimus J. W. Burroughs, 
buvęs federalis inspekto
rius, tyrinėjęs mėsos svei
kumą ir sanitarines sąlygas 
gyvulių skerdyklose Phila- 
delphijoj ir Cumberland, 
Md.

Visupirmu jis patyręs, 
kad Philadelphijos gyyC

Iš ko

kurio 
drau- 
fabri- 
pikie-
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Š.L. A. seimas.
Brooklynė, N. Y. birželio 
d. š. m. prasidės S. L. A. 

seimas. Iš Chicago neku
riu kuopų delegatai išvažia
vo utarninke. Podraug 
ten pat bus atlaikytas ir T. 
M. D. seimas. Centro ko
mitetas visuotinuoju kuopų 
balsavimu jau išrinktas, tik, 
seimas išrinktuosius centro 
narius turės patvirtinti. 
Velijama kuogeriausio pa
sisekimo.

“Injunction” reforma.
Washingtone gegužio 15 d. 

kongresmanų (reprezentan
tų) butas didžiuma balsų 
priėmė įstatymams projek
tą apie sutvarkymą “in
junction” (teismo uždrau
dimo) lengvą išdavinėjimą. 
Tas daugiausiai lytėjosi už
gimus kur-nors streikams. 
Daug sykių pav. pasitaiky
davo, kad fabrikantas, pa
sitaikius jo fabriko j strei
kui, nueidavo pas teisėją 
kadir nakčia ir iš pastarojo 
labai lengvai išgaudavo 
‘ ‘ in j unction ’ ’, sulyg 
streikininkams buvo 
džiama artinties prie 
ko, laikyti ten savo
tus ir atkalbinėti streiklau
žius nuo darbo.

Naujais įstatymais tokių 
“uždraudimų” išdavinėji
mai pramatoma tik nepa
prastuose atsitikimuose ir 
tai tik tuomet kuomet fa
brikantas sudės raštu to 
reikalavimą, kuomet bus 
pirmiau sakmiai ištirta, ar 
tasai “injunction” tikrai 
yra reikalingas. Tik iš
klausius fabrikantus ir 
streikininkus, tik išklausi- 
nėjus abiejų pusių parody
mus “injunction” tegalįs 
but išduotas.

Tasai bilius dabar paves
ta senatui, kur, sakoma, 
lengvai pereisiąs, gausiąs 
sankciją.

Ar tie nauji įstatymai at
neš kokią naudą darbiniu- . 
kams, tai kitas klausimas, . 
ateities klausimas.

* *
Dillinghamo bilius atidėta.

Pereitą savaitę iš Wa- 
shingtono pranešta sekanti 
žinia:

“Du kongresmanai, karš
tai remianti Dillinghamo bi- 
lių, labai prisitarnavo tuo- 
mi, kad jiedviem pareikala
vus minėtas bilius tuoj aus 
buvo pasiųstas iš pildomo
sios buto sesijos imm i graci
jos ir natūralizacijos komi
tetui ir pastarasis ėmė svar
styti. Praėjus porai vąlan- 
dų 7 balsais .priešėnutar

tų ’ta bilius ‘‘padėti ant sta-

ŽODELIS APIE TE
ATRUS.

dojimaš, išplėšimas doros, 
vedimas prie gyvuliško gy
venimo ir visasvietines 
tvarkos ardymo. Papras
tai tokius teatrus rengia 
musų “ei c ii i k učiai”; nes 
tokios 'teatrų pasekmės pil
nai sutinka su jų ideomis, 
su jų principais, garsina
mais žodžiu ir raštu, nors 
delei užtrynimo žmonėms 
akių kartais išsitaria apie 
žmonių gerą, bet tai tik 
tuščias rėkimas, kad visiš
kai nuo savęs neatbaidžius 
žmonių ir pasirodžius buk 
it jiems rupi geras, o po 
teisybei yra tai tik sušvel- 
nytas išsisukimas ir blogo 
kartu pervedimas. tTokių 
teatrų-, su tokiomis pasek
mėmis geistina butų' lietu* 
vių tarpe neregėti, idant 
negadinus kelią žengti žmo
nėms pirmyn. Apie blogus 
teatrus kalbant, stovi akyse 
nemorališkumas, kuris ap
sireiškia pačiame perstaty
me arba to veikalėlio min
tyje.

Cicilikai turi didelį pa
mėgimą šmeišti kitus, ne
teisingai juos išjuokti; 
žmogui-gi veikiančiam, no
rinčiam atnešti žmonėms 
naudą neteisingas išnieki
nimas atima energiją, ir ne 
tik jam atima, bet ir* ki
tiems norintiems ką gero 
nuveikti, tik ne sulyg cici- 
likų beprotiškų ideų. Rei
kia žinoti, kad cicilikų ego
izmas neapkenčia sveikų 
kitų idėų.

Nėra ką daug kalbėti 
apie tuos blogą žmonyše sė
jančius, laikas gal juos at
ves į protą, bet geriaus pa
žvelgsime į naudingus te
atrus ir darykime juos dar 
naudingesniais.

Geras teatras atneša, 
kaip matėme, naudą, tad 
reikia tik tinkamai susinau- 
doti. Paprastai 
nesinaudoja taip, 
tikrųjų turėtų 
Ypatingai kenkia 
gas užsilaikymas,
šia perstatymų laike riks
mas, kalbėjimasis, juokai. 
Toksai užsilaikymas ne tik 
kenkia pačiam, bet ir ki
tiems: negali girdėti žodžių, 
susekti tikros lošimo pras
mės. Jaigu patsai nenori 
naudotis, tai nors nekenk 
kitiems, išeik sau laukan. 
Nėra sunkus dalykas ra
miai užsilaikyti," o nauda vi
siems gera. Tik ir mes, lie
tuviai, nežengiame atgal, 
bet vis pirmyn, apšvieti
mas tarp musų platinasi, 
tad privalome viešai pasi
rodyti, - kad esame ne ko
kiais laukiniais žmonėmis, 
bet tikrai apsišvietusiais, o 
viena iš apsišvietušio žmo
gaus žymių yra tai ramus, 
gražus viešose vietose užsi
laikymas. Prie gražaus už
silaikymo reikia pridurti ir 
nerukymą. Rūkymas teat
ruose ar baliuose viešoje 
salėje ne tik yra ženklu ne- 
apsišvietimo, žemai stovin
čio žmogaus ir žmogaus be 
jokio išauklėjimo, nes žmo
gus gerai išauklėtas nerū
kys viešai prie nerūkančių, 
ypatingai prie moterų ii 
merginų; bet taip-gi reikia 
turėti artymo meilę. Juk 
gerai žino kiekvienas, kad 
rūkymas erzina nerūkantį 
ir jis gerai negali tokiu bu
du naudoties teatruose per
statymu; antra, kenkia tas 
sveikatai, ypatingai per šo
kius; kuomet nuilsę nerū
kantieji kvėpuoja - pilnais 
;plaučįais. Kada mes, lie
tuviai, eisime apsišvietusių 
žmonių pėdomis ? Kada pa
sirodysime esą apsišvietę ir 
'turintieji tikrai žmoniška^

ir ne
savo

O jau 
laikas

lietuviai 
kaip iš- 

naudotis. 
tam blo- 
Pirmiąu-

Jau keletas metų praslin
ko, kuomet lietuviai pradė
jo rengti , teatrus ir taip
jau visokius panašius vie
šus pasilinksminimus. Iš
syk ėjo viskas silpnai, sun
kiai, bet lietuviai nenusto
jo vilties,., dirbo kas-kąrt 
smarkyn iy šiandie tie pasi- 
linksniininųii. didžiai jau iš
siplėtojo., Išsiplėtojo, bet 
netobulybės taip-gi kartu 
išsiplėtoję, kurias laikas 
butų prašalinti ir rimčiau į 
visa pažiūrėti.

Lietuvių teatrus galima 
padalinti į dvi rusi: geri ir 
blogi. Geras teatras (lo
šimas) atneša žmogui 
naudą, nes suteikia jam pa
silsi po nuvargimo, pasi
linksminimą po visokių ne
ramių perėjimų ir dar rodos 
nutraukia nuo širdies visas 
šio gyvenimo sunkenybes. 
Apart Jįjįogui palengvini
mo geras~teatras suteikia ir 
mokslišką._naudą: jis ten 
gali pamatyti gero, gyveni
mo reikalą, blogų dalykų 
vengimą, susipažinti su 
žmogaus psychologija ir 
historiškai taipgi gali susi- 
naudoti. Geras teatras vi
suomet atneš gerą naudą, 
ir tik blogų, norų, žmogus 
gali semti blogą,; bet toksai 
žmogus ir be teatrų, ant 
kiekvieno žingsnio gali at
lysti ir išversti tik blogą.

Kiek gfero*‘padaro -geras 
teatras, tiek blogo padaro 
blogas. Blogą teatrą gali 
surengti tik blogos valios 
žmonės, kuriems nerupi 
žmppįS „ąpšyįę^nas,,, žmo- 
nių nauda, bet tik jų išnau-

išauklėjimą? Kada turė
sime artymo meilę 
kenksime kitiems 
blogu užsilaikymu? 
laikas ir ištikrųjų
pasirodyti esą apšviestais 
žmonėmis.

Dar yra blogas lietuvių 
papratimas vesties į teat
rus mažus vaikus. Viena, 
jie savo riksmu kenkia ki
tiems; antra, kas tinka su
augusiems žmonėms, gali 
suvis netikti vaikams. Vai
kas, nesuprazdamas trage
dijos ar komedijos prasmės, 
gali paimti sau į galvą vie
ną tik blogą veikmę be tik
ros prasmės ir tuoj jąja pa
sinaudoti. tuomet jis 
turės sau naudą? Nekuo- 
met. Tad tėvai turėtų svei
kiau į tą pažiūrėti ir vaikų 
suvis nesivesti, jaigu nori 
gerai vaikus išauklėti. Kaip 
netinka suaugusiųjų mais
tas kūdikiams, taip lygiai 
netinga teatrai vaikams.

Jaigu tėvai nesusipranta 
vaikų neleisti į teatrus, tad 
turėtų rengėjai tą privalu
mą atlikti. Rengėjams tu
ri rūpėti ne tik biznis, bet 
žmonėms nauda. Vaikams- 
gi teatrai kenkia, jų nera
mus užsilaikymas kitiems 
kenkia, tad reiktų pasirū
pinti tie negerumai praša
linti. Tą - galima atlikti 
vaikų suvis neleidžiant ar
ba, jaigu tėvai taip nori 
vaikus su savimi -vesties, 
reikalauti, kad ir nuo ma
žiausio vaiko pilnai užmo
kėto tikieto.

Teatrų gerumas ar blo
gumas priguli daugiausia 
nuo pačių rengėjų; tad jie 
turėtų didžiai atkreipti į tą 
atidą.

Pirmiausia, išrinkti tin
kamą komediją ar tragedi
ją, kuri ‘atneštų žmonėms 
naudą ir vestų tikrai prie 
gero, o ne prie blogo.

Tankiausia daromos bu
na klaidos lošiant kokią ko
mediją iš lietuvių gyveni
mo. Čia reikia pažvelgti, 
cad kas tinka Lietuvoje, 
Amerikoje gali netikti. To- 
liaus perdaug buna persta
toma karikatūriškai; lietu
vis perstatomas atrodo ne 
kaipo žmogus, bet kaipo 
koksai laukinis gyvulys, 
ko ištikrųjų Lietuvoje su
vis nėra. Ypatingai kari
katūriškos drapanos būva 
renkamos. Lietuviai visuo
met rūpindavosi, eidami 
kur į svečius, švariai apsi
rėdyti, gražiai ten apsieiti, 
nors nė visuomet gerai tą 
mokėdavo atlikti, bet vis 
neatrodydavo į kokią bai- 
dyklą, kas teatruose persta
toma. Reikia turėti sko
nį ir daugiaus naturališku- 
mo lošiančių asmenų apro
dyme.

Kaipo pavyzdį paimkime 
komediją “Trįs mylimos”. 
Čia patsai turinys neturi 
jokios vertės, jokio gyveni
me tikrumo. Dabar aprė
dyti dar veikiančias ypatas, 
kaip paprastai daroma, ka
rikatūriškai, tai išeis tikra 
komedija-baidykla, kuri ne
žinantiems tikro lietuvių 
gyvenimo ,tik suteiks pasi- 
biaurėjimą ir visai keistus 
apie Lietuvą manymus, 
apie ką Lietuvoje suvis net 
nesapnuota. Reiktų tad 
geriau tokius lošimus pri
taikyti prie žiūrėtojų ir 
vengti didžiai netikrų kari
katūrų.

' Amerikoje, manau, ge
riau tiktų perstatymas iš 
dabartinio lietuvių Lietuvo
je gyvenimo,. išskiriant, jai
gu -lošiamas būva koksai 
hištoriškas atsitikimas;
tuomet fimtik-

S. L. R. K. A. SEIMAS. 
(Telegrama).

So. Boston, Mass. Sei
mas prasidėjo tuoj po pie
tų, utarninke, gegužio 28 
dieną, vietinės lietuvių pa
rapijos bažnytinėj salėj. 
Seimo prezidiumu išrinkta: 
M. Kadzievskis pirminin
ku, M. Milukas pirmuoju ’ 
sekretorium ir J. Brazaitis 
antruoju sekretorium.

slą, ty. supažindinti neži
nančius su lietuvių gyveni
mu. Amerikoje gali tikti 
perviršintos karikatūros, iš 
lietuvių gyvenimo Ameri
koje, nes tuomet, matyda
mi tikrą gyvenimą, gali tin-- 
karnai nuspręsti, apsvars
tyti ir pasinaudoti. Suvis- 
gi kitas dalykas su pervir- 
šintomis karikatūromis iš 
Lietuvoje gyvenimo.

Dar teatrų rengėjai turė
tų atkreipti į laiko sutvar
kymą. Tankiai būva gar
sinama, kad teatras prasi
dės 7 valandą, tai ištikrųjų 
jisai prasidės 8 vai. Ar-gi 
tas gerai? Vieną, kad atė
jusiems į laiką nuobodu 
laukti, antra, tas gali daug 
keblumų padaryti. Tan
kiausia kviečiame į teatrus 
atsilankyti ir iš kitų mies
telių. Duokim sau, svečias 
iš kitur, narni e je būdamas, 
apskaitė, kad, žinomą jam 
veikalėlį, pradedant nuo 7 
vai., kaip yra garsinama, 
galės lengvai pabaigti ligi 
9 vai.; penkiolikai-gi minu
čių po devynių išeina pas
kutinis treinas ir jis leng
vai gali sugrįžti namon, 
kad ant rytojaus savo dar^ 
bo negaišinti. '/®

Bet taip nebuvo. Prade® 
jo lošti 8 vai., ir žmogeli® 
piktas turėjo pusiau Josim® 
pasitraukti. Panašių ats® 
tikimų gali būti ir daugiai® 
Nesilaikymas paskirto lai^ 
ko atpratina ir kitus nuo toj 
kas gyvenime daug gali ne
patogumų suteikti. Rei
kia patiems pratinties ir ki
tus platinti prie punktua- 
liškumo. Neduokime ineiti 
priežodžiui: padariau lietu
viškai, ty. pasivėlinau.

Rengėjai visame turi at
kreipti atidą, kas gadina 
tvarką, švarų užsilaikymą. 
Patįs rengėjai turi gerai 
užsilaikyti ir kitus prida
boti. Ypatingai atkreipti 
atidą, kad nesikalbėtų pei 
lošimus ir nelaikytų persta
tomoje arba šokamoje salė
je. Net iškabas reiktų pa
daryti su parašais, kad rū
kyti yra negalima. Nors 
kartą tie nepatogumai reik
tų prašalinti.

O tik tuomet bus viskas 
gerai, kuomet suvienytomis 
jėgomis rupįsimės prašalin
ti blogą. Tuomet nauda 
bus visiems, smagesni bus 
pasilinksminimai ir apšvie- 
stesni žmonės nežiūrės į 
mus, kaipo į kokius lauki 
nius gyvulėlius.

Narkunų Konstantinas.

Aiškus dalykas.
Senas Jaunikaitis. Nesi- 

pačiuosiu nes visos mergi
nos niekam netikusios. Vie* 
ną tik pažinojau gerą. >

— Tai delko su ja neap- 
sipačiavai, — klausia kitas.

— Kad ji manęs nenorė
jo — atsako senas jauni
kis.

Tarp savęs.
A. — Kokius puikius po 

nia N turi plaukus! Kas- 
žin ar tai jos?

B. Žinoma, kad jos, nes 
jau 14 diena kaip už juof

6



vaikams pienas yra geriau
sias maistas; vienu pienu 
ir užaugęs žmogus gali ge
rai maitintis.

Jei į pienų yra įmaišyta 
vandens, tai jis išrodo mels
vas, o pienas geras yra bal
tas arba truputį gelsvas.

Liesas pienas, nuo kurio 
nuimti riebumai (grietinė), 
yra geras maistas ir dar 
geresnis negu žmonės ma
no. Iš jo yra atimta tik 
vieni riebumai, bet kitos vi
sos maistinės dalelės lieka, 
Mažiems vaikams liesas 
pienas netinka.

Maslionkos yra sveikas ir 
geras maistas, jose yra rie
bumų ir daug varškės, bo
to yra ir visos kitos maisti
nės pieno dalelės.

Apie pieno laikymų. Pie
nų reikia laikyti vėsiai, 
ypač šiltu meti; laiku. Be
to, jei norima, kad pienas 
butų geras ir negestų, rei
kia jis laikyti švariai.

J ei indas yra nešvarus, 
jei jame lieka kiek apmigu
sio pieno, tai tas nešvaru
mų truputis pagadina visų 
indų. Todėl indus reikia 
išmazgoti karštu vandeniu. 
Beto, tokius indus reikia 
gerai ore išvėdinti, ir laiky
ti švarioje nepridvisusioje 
vietoje.

Suris. Šviežias suris yra 
geras maistas. Senas kie
tas suris taipogi geras mai
stas, tik jį viduriai sunkiai 
mala. Todėl kieno silpni 
viduriai, senas suris nevi- 
sados gera valgyti.

'Kiaušiniai taipogi labai 
geri maistui. Juose yra 
daug baltymo. Skystus 
kiaušinius viduriai lengvai 
virškina (mala). Kiauši
niai yra vartojami daugu
mo valgių taisymui.

Šviežius kiaušinius gali
ma taip pažinti: žiūrint 
prieš langų jie yra šviesus 
(giedrus), jei šviežius kiau
šinius indėti į sūrų vandenį, 
tai jie skęsta dugnan, o seni 
kiaušiniai plaukia.

Jei norima kiaušinius il
gesniam lakui laikyti, tai 
reikia juos sudėt į pelus ar 
sėlenas arba į pelenus. Bet 
jaigu norima kiaušiniai dar 
ilgesnį laikų išlaikyti, tai 
reikia juos aptepti aliejumi 
arba iškalkiuoti, pasidarius 
kalkių pieno. Tokius kiau
šinius prieš virsiant gerai 
nuvalyti.

Duona. Rugių arba kvie
čių sumaltų miltų (nepikle- 
votų) duona yra skanus ir 
geras maistas. Jei norima, 
kad duona butų sveika, tai 
ji turi būti gerai iškepta, 
nes žalia ir šviežia duona 
nesveika. Kieno silpni vi
duriai, tai rūgšti arba švie
žia duona nesveika. Gera 
duona turi būti išakijus, 
gerai iškepta ir neperrugš- 
ti.

APIE ŽMOGAUS MAIS
TĄ.

Žmogui maistas turi bū
ti taip sutaisytas, kad val
giai butų sveiki ir duotų 
jėgų. Valgiai neturi būti 
persurųs.

Jaigų norima, kad val
gis butų geras, tai reikia 
žiūrėti, kad jame butų bal
tymo ir riebumų. Valgo
muose daiktuose yra visos 
maistinės dalelės, tik ne vi
suose vienodas daugumas, 
todėl reikia juos tinkamai 
sutaikyti. Kaip va: kiau
šiniuose, žirniuose, sūryje 
ir mėsoje yra daug baltymo. 
Nėra kito tokio maisto 
kaip pienas, kuriame butų 
tinkama tokia kiekybė vi
sų maistinių dalelių. Mė
sa, žuvis, suris ir kiaušiniai 
tur^savyje daug baltymo ir 
riebumų, bet maža miltų 
(krakmolo).

Augaluose yra daug mil
tų, bet maža baltymo ir la
bai maža riebumų, kaip an
tai: bulvėse, duonoje ir dar
žovėse. Todėl gaminant 
valgį reikia vienus ir kitus 
tuos daiktus taikyti, kaip 
va: prie mėsos valgyti duo
nos, žirnius sutaisyti alie
jumi, taukais arba lašiniais, 
bulves gaminti su riebu
mais.

Valgis turi būti sutaisy
tas žmogui pagal jo metus, 
darbų ir laikų metų. Kaip 
antai: augančiam žmogui 
valgyje turėtų būti užten
kamai baltymo, o suaugu
siam reikia jo mažiau. Žie
mos metu galima valgyti 
riebiau, kad butų šilta. Va
sarų valgis gali būti kur- 
kas liesesnis. Todėl šituo 

įmetu laiku yra naudinga 
i valgyti daug daržovių.
' Reikia žiūrėti, kad val

gis nebūtų perdaug bran
gus. Butų lengva valgis 
sutaisyti, jei viskas butų 
pigu, bet kaip antai: mėsa, 
kiaušiniai, sviestas yra ga
na brangus, o žirniai, pu
pos, grudai ir daržovės — 
pigus. Pigiausiai atsieina 
maistinės dalelės esančios 
piene ir duonoje.

Labai dideliai naudingi 
maistui yra ankštiniai au
galai: žirniai, pupos, nes 
juose yra daug- baltymo ir 
gana pigus.
Maistinių daiktų vertė ir 

gerumas.
Daugumas daiktų laikant 

pagenda ir valgymui netin
ka. Todėl negana tai, kad 
žinoti, kokie daiktai mais- 
tingesni, bet reikia mokė
ti juos laikyti, kad nepa
gestų ir mokėti sutaisyti 
valgį, kad jis butų gardus.

Pienas yra pilnas mais
tas, nes jame yra visos 
žmogaus maistui reikalin
gos dalelės. Piene beveik 
tokios-pat dalelės yra kaip 
kraujuje. Todėl mažiems

VALSTYBINĖ ŠNIPINĖ
JIMO SYSTEMA.

Kiekviena Europos vals
tybė užlaiko savo tarnys
tėje šnipus, kiekvieną iš jų 
prieš juos saugojasi. Bet 
nekuomet dar nebuvo tie
kos įvairių bylų šnipinėji
mo srityj, kaip pastaruoju 
laiku.

Kokie gaivalai tųjį taip 
pavojingų šnipinėjimo dar
bų pildo?

Plati visuomenė dažniau
siai patiria tik apie niek- 
šiausius šnipus, apie, taip 
sakant, iškrypusius iš gy
venimo vėžių asmenis, ku
rie už tūlų pinigų sumų 
parduoda svetimoms vals
tybėms savo šalies kariškas 
paslaptis. Tie-gi, kurie 
panašios rųšies šnipus ap
moka, laiko pastaruosius 
nužvelgime, neužsitikėjime.

Visai kas kits, kaip rašo 
vienas Berlyno laikraščio 
korespondentas, yra šnipai, 
armijos oficieriai, kurie tai
kos laiku rūpinasi perdėm 
ištirti neprielankios valsty
bės šalyj ir savo krašto ge
neraliniam štabui kuodau- 
giausiai suteikti naudingi} 
žinių. Oficialiai rateliai 
nuo jų šalinasi, bet perdėti- 
piiai ir jų draugai gerbia juos 
kuodidžiau ir visuomet, ka
da, iŠĮiildę šnipinėjimo už
duotį, grįšta armijon, lau
kia juos gausios dovanos ir 
paaugštinimai.

Ištiesų, reik tik stebėtis 
koki puiki šnipinėjimo sys- 
tema gyvuoja Vokietijos ar
mijos užsieniuose. Iki pas
tarųjų laikų dar niekur ne
susekta ir nenubausta šni
pinėjimo dalykuose nei vie
nas vokiečių oficieris, pil
dantis aktyviškų tarnystę. 
Iš to aišku, kad vokiečiai 
nesinaudoja šnipinėjimo 
dalykuose oficieriais, atlie
kančiais- tarnystę veikian- 
čioj armijoj, ir, kad jų šni
pinėjimo darbas atliekamas 
su didžiausiu atsargumu ir 
gudrumu. Tas dalykas pas 
vokiečius atliekama taip: 
štai , tūlam laike karo žiny
ba- iš surašo oficierių iš
braukia kokį vienų, antrų 
asmenį. Tuomet skelbiasi 
viešai, kad Vokietijos ar
mija nusikračius kokių tai 
jai negeistinų asmenų. Su
prantama, kad tik augštes- 
nieji valdininkai tikrai ži
no, kas tatai atsitiko.

Jaigu paskui tolris “indi- 
viduas” bus kur nors su
sektas ~ šnipinėjime, tuomet 
vokiškuose laikraščiuose 
pradeda bubnyti, kad ve, 
Anglija, Francija, ar ko
ki ten Rusija liko per kokį 
tai guvų apgavikų iškelta

Geri miltai yra tie, jėi 
padarius tešlų kįla (pučia
si), o jei tešla skečiasi, plė
tojasi, tai miltai yra neti
kę. V. 

aikštėn su Save paslaptimi, 
apie kurį Vokietija senai 
jau buvo žinojusi ir kurį už 
negrynus (darbelius savo 
laike buvus išnfetus iš tar
nystės. Tuomi dalykas už
sibaigia ir vėl viskas lieka 
tvarkoje. Šnipas, kuris li
ko užsieny j sučiuptas prie 
savo darbelio, nekuomet nė
ra veikliu oficierių ir visų 
atsakomybę prisiima ant 
savęs, kaipo beteisis išma
ta iš tarpo savo tautos. 
Vokietijos armijos šnipinė
jimo systerna nuo senai tu
ri gerų padavimų. Taip, ve, 
kilčiausias poMpltkei vokie
čių strategikas Verdy Du 
Vernois suteikdavo savo 
armijai milžiniškus patar
navimus kaipo šnipas netik 
jaunystėje, bet net būda
mas generolu.

Franci jo j šnipinėjimo
■dalykai pavesta tam tikram 
biurui, karo ministerijos ži
nyboj esančiam, vardu 
“bureau des informations”. 
Užlaikymas pastarojo išne
ša milijonus. Darbavima
sis, puikiai suorganizuotos 
šnipų armijos, stebėtinai 
pasekmingas, nes visi jos 
nariai, kaipo užsieniniai pa
pirktieji agentai, yra uoliai 
apsaugojami ir perspėjami, 
taip vadinamais kontršni- 
pais.

“Valdininkai”, atliekan
ti kontršnipinėjimo tarnys-. 
tę, yra pastatyti daug augš- 
čiau už paprastus šnipus. 
Užimti tokias, yietas dalei- 
džiami tik asmenįs gerai iš
tirti patriotizme, atsižymė
ję su savo priešais tokiais 
darbais, iš kurių apturėta 
geros pasekmės. Agentas, 
papirktas pinigais, nekuo
met negal įsisprausti kontr- 
šnipų biuro, valdininkų ei- 
lėsna. ' ., . . _.; l .Šnipinėj im o srityj ran
dasi paslaptys teisingos ir 
klaidingos. Beveik . visose 
civilizuotose valstybėse ka
riška valdžia užlaiko savo 
žinyboj, sulyg reikalo, tei
singas ir klaidingas paslap
tis šnipų ištyrimui. Su 
klaidingų paslapčių pagal
ba stato išbandymui ir ati
dengimui neištikimus agen
tus ir kitokius abejotinos 
vertės asmenis šnipinėjimo 
dalykuose. Sykiais teisin
gos paslaptys' patarnauja 
už jauklumų, su kurio pa
galba kitų kartų yra--su
gaunamos svarbesnės ži
nios, brangesnes paslaptys. 
Kontršnipai Visuomet nau
dojasi tik teisingomis pas
laptimis, kadangi tik su jų 
pagelba galima kontroliuo
ti visų šnipinėjimo syste- 
mų. ‘

Veik visose Eiiropos val
stybėse slapta politinė po
licija žino šnipus, atsiųstus 
svetimų valstybių ir jų 
“darbus” ir nekliudo 
jiems taikos laike. Ap- 
kalinimas ir nubaudimas 
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Iš Meksiko revoliucijos. Parodoma kaip sukilę gaivalai savo šalį stumia 
skurdan.

užsieninio šnipo liudija tai, 
kad tarp Šioš ir kitos, iš 
kurios atsiųstas šnipas, 
valstybių santykiai yra pa- 
siaršinę.

KAIP ŽMONĖS SVEI
KINASI?

Galima pasakyti, kad 
tiek yra skirtingų pasisvei
kinimų, kiek ant svieto yra 
tautų. Nėra to, ko žmogus 
negalėtų išmislyti, tad ir 
visokių yra išmislytų būdų 
pasveikinti savo- draugų, 
pažystamų arba perdėtinį.

Taip tad susitikę du iš 
giminės Tibbu sustoja vie
nas nuo kito tiek tolumo, 
kad galėtų vienas kito bal
sų girdėti. Tada prasideda 
visokį klausimai apie įvai
rius dalykus: apie kelionės 
tikslų ir vietų iš kur eina, 
apie bobutę, anukus ir tt. 
Toksai klausinėjimas tęsia
si kartais kelias valandas ir 
tuom didesnė yra garbė, kuo 
ilgiau klausinės. Tokį pa
sisveikinimo būdų vartoja 
ir Hererai.

Mossai, sveikindami už 
save vyresnį arba europietį, 
puola ant žemės, apsiberia 
smiltimi galvų ir keletu 
karti; rankomis suduoda į 
žemę. Taippat sveikinasi 
moterįs iš paėjimo Kotokol- 
li šiaurinėje Togo.

Jaigu kuris iš giminės 
Fan (Kongoje) sugrįžta na
mon ilgesnį laikų nebuvęs, 
sėda kiekvienam iš giminių 
ant kelių, o tie širdingai jį 
priglaudžia. Taip lygiai 
sveikinasi žmonės, gyvenan
tieji ant Adamanų salų. 
Šie skiriasi tik tuom, kad 
taip susėdę suglaudžia kru
tinės ir verkia. Rodos tai 
butų juokinga, bet verks
mas, kaipo širdingo pasvei
kinimo ženklas, pasitaiko 
pas daugelio tautų žmones.

Eskimosai sveikinasi ap
sikabindami vienas kitų, 
suglauzdami veidus ir pa- 
trindami nosį į nosį, prie 
to dar ištaria keletu kartų 
žodį “dezvan” (sveikas!). 
Taip trindami nosį į nosį 
sveikinasi visi eskimosai ir 
taip pasveikino jie Kotze- 
buji, kuris važinėjo po 
Grenlandijų. Tokį pat pa
sveikinimų randame Žemo
siose Indijose, nors tiedvi 
šalįs didžiai toli viena nuo 
kitos, dėlto sunku manyti, 
kad tokį paprotį butų ga
lėję paimti indionai nuo 
eskimosų. Indijose biskį, 
teisybė, skiriasi tasai pasi
sveikinimas, nes jie dar 
įtraukia giliai į plaučius 
savo kvapų ir persisveria. 
Toksai pasisveikinimo bū
das matosi biomančikų tar
pe ir net tarpe Naujos Gvi
nėjos bei Fidši gyventojų.

Kuomet du Abisinijos 
gyventojai susitinka, išsi
ima, jau tam tikslui pri
rengtų šmotelį duonos ir 
druskos ir pasiduoda vie
nas kitam palaižyti. Maž
daug tų reiškia, kaip kad 
pas mus susėję suteikia vie
nas kitam papirosų. Pa
duodami duonos su druska 
sako: “meldžiu palaižyk 
gerai mano druskos šmote
lį”.

Žingeidus pasveikinimai 
atsitinka rytų Afrikoje. 
Taip masajus, sutikęs sa-" 
vo gerų draugų iš džiaugs
mo spiauja ant jo; tų pa
tį daro atsisveikinant. Ke
liauninkai Rebmann ir Fi
scher pasakoja, kad masa- 
jai prašę jų, idant įspiautų 
jiems į delnų, nes tai reiš
kia laimę.

Hansų Mayerų gyvento
jai Kilimandžaro kalnų pa
sveikino taip: atsivedė oš- 
kų; Mayer turėjo nutverti 
tai oškai už ragų ir ant jos 
spiauti. Paskui papiovė 

oškų, idant seilės su krauju 
susieitų ir iš skuros padirb- 
dė “sutikimo žiedus”. 
Taip-gi turėjo prisiekti, 
kad jokių blogų minčių 
prieš juos neturi.

Tibenčikai, kaipo pasvei
kinimo reikšmę, iškiša lie
žuvį kiek tik gali.

Europėjiniai pasisveiki
nimai mums gerai yra ži
nomi, tad nėra kų nei kal
bėti. Tiek galima pažymė
ti, kad kitų tautų pasisvei
kinimus nėra kų išjuokti, 
nors ir juokingai atrodytų, 
nes musų pasisveikinimai 
jiems taip-gi juokingai at
rodo. Taip mahometonas 
didžiai už blogų skaito, jai
gu europietis, sutikęs pa
žįstamų, nusiima kepurę. 
Taip-gi kitos tautos didžiai 
stebisi iš pasibučiavimų.

Žmogus apsišvietęs ne
privalo niekinti kitų papro
čius, nors ir netinkamai bei 
mums juokingai atrodytų, 
nes kitų papročiai lygiai su 
musų turi būties teisę.

Tikras atsitikimas.
Laike nesutikimų rymio- 

nų su Sabinais, rymional 
vienų naktį užpuolė ir atė
mė sabini) pačias bei jų 
dukteris. Ant rytojaus vy
rai verkė, gailėjosi savo pa
čių bei dukterų. Ypatin
gai vienas iš jų, Gajus, la
bai didžiai raudojo.

Priėjęs ’ prie jo kitas 
draugas ramina:

— Nusiramink, Gajusai! 
Buk išmintingas! Matai 
juk visi netekome pačių 
ir dukterų.

— Taip! taip! — atsako 
Gajus — lengva tau mane 
raminti! Bet įsivaizdink 
sau, kokia mane nelaimė iš
tiko!... Mano pati pasika- 
vojo ir jos rymionai nera
do, tai ji vėl man liko..

BALTRUS SU SIMU KELIAUJA Į KAPINES. 7
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SĖDĖK,SIMM, 
ANT MANO 

atsakymo

j Simai, šiandieną tai m AMERIKO
NIŠKA ŠVENTĖ "VAINIKU NENA". DAU
GUMAS VAŽIUOS ATLANKYTI KAPINIU 

.TAIGI,BE ABEJONĖS, IR MUMS REIKIA 
važiuoti, o Su Baltruvienę provą 
ATRASIME IR 

Uitą savaitę.

Dar Neviskas Simai. 
VIETOJE TRiOBOS MES . 
PRIRftlME-ZĄSfcKURU 

BlZNlERTOS.JĮįBE SPAUDIMO PATI RĖKS.

tai Giltimai Puikiai sumiisujai,RAViaT? 
NIEKADOS NE SU TUOM 0VTOMOBlUU, MĘS 
DAVANOSIU.
BET MANO GAL
VA SUTRAN
KYTA. BET KAIP 
MĘS GALIME

- JNVVAŽIUOrk 
ANT KAPINIO?

1 Aš IŠMISLYTI
/ NEGALIU.
k TAIGLOABAR
ft TAVO ŽYGIS,
X BE AT5ISAKI-
■ R AULAI.J
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KATALIKAS
i’G DR. T. ZELL.

< GYVULIŲ PROTAS
(Tąsa).

Prie to man dar norėtųsi pridėti tai: vargu bega
lima rasti iškalbesnis pavyzdys, kuris paliudytų šunies 
akių silpnumą. Šunies akys, taip kaip ir arklio akys, 
atskiria tik abelnus ruožus, bet ne smulkmena#. Abu 
gyvuliai atskiria žmones sulyg išvaizda, k< v. karei
vius, krasininkus ir tt. nuo valstiečių, beVvisai nežin- 
geidauja veidrodžiais, paveikslais, kadangi šitie nekal
ba į jų pamatinį pajautimą, užūodimą: Žvėrys su ge
romis akimis elgiasi kitaip ir daro taip kaip žmonės. 
Beždžionės tiesiog yra įsimylėję į veidrodį iirapie.vieną 
jaukią mandrilę pasakojama taip: “Žmonės su ilgo
mis barzdomis varydavo ją didelėn baimėn, oficierų? gi 
uniformas ji labai mėgo. Prie uniformomis apsitaisiu
sių ji tuojaus pribėgdavo ir pradėdavo žaisti blizgan
čiais knypkiais, šlipais ir tt. Taip pat ji labai mėgo 
margus drabužius ir kilimus.”

Apie tai, kaip šunes, arkliai ir buliai eina pagal 
kvapsnį, išsamiaus bus pasakyta toliaus. Čia aš nuro
dysiu tik į šitą. Yra žinoma, kad elgetos, del savo ypa
tingo kvapo, kuris dvelkia nuo jų, yra užpuolami net 
lėtų šunų. Šunagaudžiui užtenka pasirodyti gatvėje, 
arba smuklėje, kad ant jo šunes užpultų. Garsus dai
lininkas pasakoja, kad jam pradėjus dirbti viename' 
kliube, jo kliubo draugų šunes nustojo ant jo loję, ne
žiūrint į tai, kad jis ten pasirodė pirmu kartu. Tas 
išaiškinama tuomi, kad, pradėjus dirbti, jis pradėjo at
siduoti taip kaip ir visi kliubo nariai, dažais ir tar- 

"pūty nu.
Tokiu budu gyvuliai su tokia uosle gali, su šito 

pajautimo pagelba, nuveikti netikėtiniausius .dalykus, 
kurių gyvuliai su silpnai išplatota uosle negali atlikti. 
Prie paskutinių, pagal 
paukščių priklauso dar 
venti gyvuliai, kuriems 
timo? Argi neturėtų
visi gyvėdžiai žvėrys iš kačiij veislės, kadangi jautra- 
uosliai gyvėdžiai atimtų jiems visą grobiui? Mano te
orija duoda aiškų išaiškinimą sulyg šito klausimo. 
Tas neatsitiko dėlto, kad gyvuliai su gerai išplatota 
uosle turi prastas akis?

Gaila, kad vietos trūksta daugiaus apie mano prie
šininkų užmetimus pakalbėti. Pastebėsiu čia tik šitą:

Labai man nesmagu, kad garsus zoologas, profe
sorius G. legeras, laikosi kito žvilgsnio. Jis prisilaiko 
tos nuomonės, kad visi gyvuliai turį gerą uoslę ir kad 
kultūriniai žmonės nužudę šitą sugebumą tik per savo 
pačių apsileidimą. Aš sulyg to laikausi visai prie
šingos nuomonės, kurią nuosekliai pamatuoju trisde
šimts trečiame skyriuje.

Kitame kame aš šitam priešininkui galiu ištarti 
tik gilią pripažintį, kadangi jis priklauso prie skait- 
liaus to nedaugelio mokslininkų, kurie supranta didelę 
uoslinio sugebumo vertę.

Von Wėchman priskaito arkliams geras akis. Man 
nesinori čia perdaug apsistoti ant jo pažiūrų, kurioms 
aš jau pasipriešinau “Taegliche Rundschau” (kasdie
ninė peržvalga). Pasakysiu tik, kad toje polemikoje 
kalba eina daugiausiai apie nesusipratimus.

Von Stefanitz atkreipė mano atidžią į tai, kad ir 
tarp avinių šunų randasi kiti, su gera uosle. Sulyg 
vieno berlyniškio kliubo žinių, tarp kurtų taipgi atsi
randa šunes su daug geresne uosle negu tas paprastai 
būva.

Aš pilnai sutinku, kad visa tas gali būti. Su vie
nu aš negaliu sutikti, tai su tvirtinimu — ir tas yra 
pamatiniu mano teorijos tašku, — kad aviniai šunes 
ir kurtai turį geresnę uoslę, turi dar ir geras akis.

D-ras Fabritius skaito laimingu tą medžiotoją, ku
rio šuo turi tokias jau geras akis, kaip ir uoslė. Visai 
priešingą nuomonę išreiškė pašnekoje su manim vie
nas senas girininkas, su kuriuo aš apie tai kalbėjau. 
Jis, besužiniai patvirtino mano ginamo čia pamatinio 
dėsnio teisingumą, sakydamas: “eikite šalin nuo ma
nęs su šunim, kuris gerai mato”. — Iš savo ilgameti- 
nio prityrimo jis žinojo, kad regėjimas platojasi tik su 
užuodimo nuoskauda.

Brėmą, Horną ir kitus, be 
ir katės. Kaip gi gali gy- 
truksta tokio svarbaus pajau- 
pražuti badu kovoje už būvį

SKYRIUS XIX.
Dieniniai ir naktiniai gyvuliai.

Jei net tokis garsus poetas kaip Schilleris, kuriam 
nieko negalime užmesti apie gyvulių pasaulio suprati
mą, netik priverčia buldogus stenėti akyvaizdoje įvaiz- 
dinamojo slibino, bet ir Melchaleo burnon indeda 
džius:

“O eine edle Himmelsgabe ist.
“Das Licht des Augės — Alle Wesen liben. — 
“Vom Lichte, jedes glueckliche Geschoept — 
“Die Pflanze selbst Kehrt Trending sich zum Lichte! 
(E, kokia išnaši dangaus dovana akių šviesa. Vi

sos esybės šviesa tegyvuos; kiekvienas laimingas sutva- 
ras, net augalas linksmai kreipiasi šviesos linkui).

Ir šitos eilės tolydžio yra cituojamos, kaipo didelė 
tiesa, bet aš pripažinsiu, kad aš kartais pradedu abe
joti, ar galima, apskritai, prasimušti per tokius užkie
tėjusius burtus. Ir kaip tas galėjo atsitikti, kad visi 
medžioklininkai, visi gyvulių savininkai neprotestuo
ja prieš visai klaidingus tvirtinimus. ’ - * -

(Toliaus bus).

ZO-

12, ANTRAS ŽUĮLKŠTAS. šių laikų apysaka. Parašė. Br. Vargšas. 
Labųj Žingeidi apysaka apie padėjimų šių dienų Rusijoje ir buvusių 
revoliucijų. Pusk 83. Kaina ......    25c.
Ta pati apdaryta ...............    50c.

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

14. APSAKYMĖLIĄI. Keturi puikus apsakymėliai: 1) Teismas. 2) 
Neišmiegbtas Motiejienės miegas. ' 3) Iš senovės Egypto padavimų.
4) Ar atsimeni f Pusi. 75. Kaina...................    15c.

15. APSIRIKIMU KOMEDIJA. Atsitikimas iš amerikoniško gyvenimo. 
H. Sienkįevič. Išguldė Lapšaus Vaikas. Antra laida. Labai juo
kingas 1 aprašymas apie užsidejimų vieno Amerikos miestelio. Pusi.
32. Kaina ....................................................................... *.................................... 15c,

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

17. CIECORIUS D O MIC I JONAS IR KASĖJAI KATAKUMBOSE. Isto
riškas apsakymas Laikuose Krikščionių Persekiojimo. Pagal lenkų 
kalbų P. B. Labai puikus aprašymas apie persekiojimų pirmutinių 
krikščionių Ryme, viešpataujant ciesoriui Domicijonui. Aprašyta, 
kaip pirmiejie katalikai, vengdami persekiojimų, susirinkdavo ant 
pamaldų į požeminius urvus, katakUmbomis vadinamus, kurie ir 
šiandie dar tebrandasi Ryme. Pusi. 217. Kaina ................................. 35c.
Ta patį apdaryta ................................................................................................... 65c.

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

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

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

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

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

23. GYVENIMO GABALĖLIAI. Joje telpa 13 įvairių puikių pasiskai
tymų ypatingai apie Lietuvos vargus ir visokias nelaimes. Skaity
tojas atras labai daug genijališkų minčių apie vargdienių padėjimą. 
Rusi. 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.

Laikas musų žmoniems 
gauti kas geriausia.

Nebo, naujausi cigaretai, už- 
čėdys jums pinigus ir pri

duos geriausią rukimą.

20.

21,

geriausius 
parduoda 

prieinamesnes kainas 
Iš- 

Nebo eigaretus. 
mieris

“KATALIKO” IŠLEISTOS KNYGOS 
ARBA KNYGOS SAVOS SPAUDOS.

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

RANKVEDŽIAI.
SVEIKATA ARBA TIESUS IR TRUMPAS KELIAS Į SVEIKATĄ. 

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

VIENATINIS SAVO RŲŠIES LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKOS KALBOS 
BANKVEDIS 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-Angį iškas su fonetiškų ištarimu. čionais 
surinkta svarbiausi žodžiai, kokie tik naudojami kasdieninėje kal
boje. Prie galo telpa pamokimas tiems, kurie nori pasilikti 
“Jungtinių Amerikos, Valstybių Piliečiais’! i- “Lessons in 
Reading”, prie dabartinio apsunkinimo gavime pilietiškų poperų, 
atneš didelę naudų kiekvienam, norinčiam - palikti piliečiu. Pusi.
240. Kaina ............. ....................... ........................................ $1.25
Drūtuose apdaruose ...s.................................................. ...... ....... $1.50.

PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS KALBOS RANKVEDĖLIS, Pasimoky- 
mui Skaityti, Rašyti* įr Kalbėti angliškai. Sutaisė S. P. Tanane- 
vįčia šis pradinis Rankvedėlis parengtas naudai tų, kurie nori 
trumpu laiku pramokti angliškų, 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. 
Tananevičia. Pusi. 102., Kaina ............... .. Ą-........... 35c.

5. NAUJAUSIAS LIETUVIŲ LEMENTORIUS arba Skaitmuo ir Ra

šymo Pradžiamokslis Lietuvių Parapijų Mokykloms šiaurinėje Ame
rikoje. Pagal Damijonaitį- -ir kitus parengė S. Tananevičia. 
Pusi:-84. Kaina drūtuose audekliniuose apdaruosei =*•.*• • -”• • • 25c.

RYMO-KATALIKIŠKAS DIDESNYSIS KATEKIždlš ^ėl Lietu

viškų Mokslainių Amerikoje. Parašė kun. J-. DcbtriieįD. J. Ge
riausias, nes labai suprantamas, kad ir mažiems vaikams' Katekiz
mas, parankiausias lietuvių -pradinėms mokykloms. Pusi. 199.
Kaina drūtuose apdaruose ..........   v* SS * ■&€••• • • • 35c.

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

8. NAUJA KNYGA dėl Lietuviškų Mokslainių Amerilgųje. £ Dalis JT.
Parengė P. Brandukas. Yra tai antra dalis Chrestomatijos la
bai paranki mokimui jau pramokusių skaityti ir raSįsti vaikų. 
Telpa joje apysakėlės ir eilės. Pusi. 212. Kaina drūtuose ap
daruose ...................       35c.

9. NAUJA SKAITYMUI KNYGA Lietuviškoms Mokslainėms Amerikoje.
Dalis III. Su paveikslais. Tdi yra trečia Chrestomatijos dalis, 
arba tolesnis lavinimasis jau mokantiems skaityti yaįkams arba įr 
suaugusiems. Joje telpa daugiau moksliškų apsakymų ir eilių". 
Pusi. 138. Kainų drūtuose apdaruose ...................... ■į.įj-.į.ū.... 50c.

10. ŠVENTA ISTORIJA. Senojo ir Naujojo Įstatymo. .į^.t’firašė Vys
kupas Motiejus Valančailskas,' • Trečias su pataisymu išdavimais. 
Su daugel paveikslėlių.. Yra tai aiškiai ir •kiekviOham supranta
mai aprašyta visa istorija, nuo. sutvėrimo pasaulio ligi pradžiai krikš
čionybės. . Pusi. 180. Kaina drūtuose apdaruose ..........    40c.

BBĮ.ĘTRISTIKA. v------•

11. AMALUNGA ABBA TYSO DVKTfi. "Dabai graži apysaka apie
baltveidžius ir indijonus, kurie Amerikoje mušėsi už savo tėvynę. 
Pusk 91. Kaina .................  25c.

....> »u. audeklo apdarais ................. 60c.

25. KAIP ATSIRADO JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBĖS. Aiš
kiai parodo, kokios kolionijos buvo pirma ir kaip 15 jų susitvėrė 
šiandieninės Jungtinės Valstybės. Pusi. 35.

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

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

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

29. LIETUVAITĖ. Apysaka Juozapo Kvietkovskio. Guldė P. G.
Labai puiki apysaka iš gyvenimo Lietuvių Lietuvoje apie pusėje de-

3 vyniolikto amžiaus. Skaitydamas šią knygą ne tiktai ką smagiai 
! praleisi laikų, bet dar įgysi sau naudų 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 viešpatybėje. Verta kiekvienam perskaityti. Pusi.
74. Kaina .......................    25c.

31. MAGDALĖS MABIJA. Labai puikus aprašymas. Pusi. 75. Kaina 15c.

MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE. Juokingas aprašymas kelionės į Pary- 
žių-ir atgal Mikalojaus ir Glapiros Ivanovų. Parašė N. A. Leikin. 
Išguldė Magnus Parvalkietis. Labai juokingai aprašyta prietikiai 
jaunos rusų poros, keliaujančios užsienyje, o nežinančios svetimų 
kalbų. Labai užimanti knyga. Pusi. 216. Kaina ............................
Ta pati apdaryta ..................................... ............ ................................

MYLĖK SAVO ARTYMĄ. Pagal F. Hoffmonų parašė P. B. Pui
kus aprašymas iš laikų Napoleono. Labai užimanti ir pamoki
nanti apysaka, verta perskaitymo kiekvienam. Pusi. 131. Kaina 30c.

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.

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

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

Kaina

Kaina

1.

2.

3.

4.

32.

33.

34.

35.

36.

10e.

15c.

50c.
75c.

37. PAJAUTA Lizdeikos Duktė arba Lietuva XIV Metašimtyj, Isto
riškas Romanas. Sulietuvino Jonas Montvila. Pusi. 468. Kaina $1.00. 
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. PŪSČIOS DVASIA. Puikus apsakymas iš Amerikonišku Miškų. 
Pagal D-rų Bird parašė A. L. Ančyc. Lietuviškai išguldė • P. B. 
Puikus' aprašymas apie amerikoniškus miškus, pirmutinius jų gy
ventojus baltveidžius ir jų kares su Indijonais. Labai užimantis 
ir pamokinanti apysaka, verta perskaityti kiekvienam. Pusi. 330. 
Kaina  .......................    50c.
Ta pati apdaryta.................................................................................................  75c.

25c.

6.

40. ŠIAPUS IR ANAPUS GRABO. Parašė J. Gerutis. Toji knyga
parašyta labai dailia kalba. Atsižymi ji tuomi, kad jų gali skaityti 
kaip dievotas, taip ir laisvamanis, kaip mokslinčiuj, taip ir pras
čiokėlis, kaip turčius, taip ir pavargėlis — kiekvienas joje ras tikrų 
teisybę daduotų šv. Rašto ir giliai apmąstęs supras ar jis teisingu 
ar blogu keliu skubinasi prie amžinojo grabo. Supratęs viskų kiek
vienas skaitytojas ant valandėlės pažvelgs į savo būvį ir tuokart 
gal kitaip manys apie amžinastįi Viskas parodyta ant paveikslė
lių labai aiškiai. Pusi. 184. Kaina ........................................................... 50c.
Ta pati apdaryta ............  75c.

41. TRIS KELEIVIAI. Krikščionis, Žydas .ai. Turkas. Pamokinanti
apysaka. T. Višniauckas. Vertė P. B. Antra laida. Morališ
kas apsakymas. Pusi. 92. Kaina ............................................................... 25c.
Ta pati apdaryta .............................................................'..... 45c.

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

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

44. VĖJINIS MALŪNAS. Pagal lenkiškų parašė P. B Apysaka apie
žydų, kuris nupirko malūnų dėl “gešefto”, bet vėtra malnnų su
laužė. Pataria tat jisai savo vaikams, kad žydas negali turėti jo
kios savasties, bet tik grynus pinigus. Labai juokingas aprašymas. 
Pusi. 64, Kaina ..........................

45. ŽVAIGŽDĖ. — Pusi. 17. Kaina

Kainos beveik ant kiek
vieno gyvenimui reikalin
go dalyko žymiai pasikėlė 
per paskutinius kelius me
tus, taip, kad redaktorius 
atkriepia atydą į savo skai
tytojus į nepaprastą apgar
sinimą, kuris randasi šiame 
numeryj laikraščio. Mes 
kalbam apie didelį trijų ko- 
lumnų apgarsinimą P. Lo- 
rillad kompanijos, kurį 
dabar pirmu sykiu persta
ta visuomenei ant pardavi
mo, naujo išdirbinio ciga- 
retus žinomus kaipo “Ne
bo” Cork Tip.

P. Lorillard kompanija 
yra didžiausi ir geriausi 
išdirbėjai cigar etų sviete. 
Jie padirba 
eigaretus ir 

-už
negu kiti išdirbėjai, 
dirbant ±:cuv 
svarbiausias. mieris tos 
kompanijos yra, kad paga
minti žmonijai galimu 
daiktu rūkyti geriausią ta
baką, o mokėti pigiau. Ne
bo cigaretuose jus 
ypatybę tabako iš 
Turkiško išdirbinio.
vienas rūkymas yra 
užganėdinimu ir palinksmi
nimu. Kompanija ir re
daktorius tikrai jaučiasi, 
kad jus pabandę vieną 
skrynutę Nebo cigaretų, jus 
norėsite pirkti juos kiek
vieną dieną.

Ne vien kad Nebo cigare
tai trumpu laiku ingys po- 
puliariškumą, kad jie yra 
augštos rųšies, bet faktas 
tame, kad jie parduodami 
daug pigiau už kitokios rų
šies eigaretus. Paprastas 
rūkytojas, jaigu jis pirks 
Nebo eigaretus, sutaupys 
pusėtiną sumą pinigų į ke
letą mėnesių laiko, o tuom 
tarpu gaus daugiau tikro 
užganėdinimo iš tų cigare
tų negu kada prieš tai.

Kiekvienam bakselyj 
bo cigaretų pirkėjas 
puikų šilkinį išsiuvinį 
lių, paukščių, naturališkose 
spalvose . Iš tų stebuklin
gų išsiuvinių jus galite pa
daryti puikias pagalves ir 
kitokius stubai padailini
mus naujausio stiliaus.

Pirk Nebo eigaretus da
bar ir tapk rūkytoju ge
riausių cigaretų. Jus ga
lite pirkti Nebo eigaretus. 
pas visus pardavėjus. Kai
nuoja tiktai 5c. už 10. Ne
užmirškite vavdo—“Nebo” 
Cigaretai, korko galiukais.

rasite 
gryno 
Kiek- 
pilnu

Ne
ras 
gė-

35c.

10c.

TEATRALIŠKOS KNYGOS.
46. BETLĘJAUS STONELĖ, arba Kristaus Užgimimas. Drama tri- k 

juose aktuose. Parašė K. Puiki knygelė dėl perstatymų apie Ka
lėdas. Pusi. 31. Kaina ..........................................................    15c.

J. M. TANANEVIČIA, 
3249-53 SO. MORGAN ST., CHICAGO, TT.T.

PLUMBER'S
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

' atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
3852 Emerald Avenue . Chicago, Ill.

Telephone Yards 4527.

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 už sužeidimus daugelį metų. Ku
rie esat sužeisti šaukitės pas mane, 
o busit man dėkingi. Tūkstančius 
provų išlaimėjau tiems, kurie buvo 
pražudę rankas, arba kojas. Pranešu, 
jogei žmonės su didelėm koliestvom 
gali desėtkus ' tūkstančių išlaimėti. 
Bet kompanijos šuneliai už kelis de-

• sėtkuB dolerių sumulkina. Apznai- 
minu lietuviams, kad kompanijos sam
do lietuvius ne tikrus advokatus, kad 
save apsigarsintų ir jūsų provas pri
imtų ir .tokiuo budu tęsia ir vilkina 
lig laikas skundimo išsibaigia ir dau
giau skųsti negali. - Rodas doudu už 
dykų, prisiunčiant markę atsakymui.

Rašykit pas advokatų Tankaus 
šiuom adresu:

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

\ (13—27)

J. W. Zacharewicz 
NOTARAS

Ištiną abstraktus perkantiems 
namus ir padirba visus kitokius 
legališkus dokumentus, Ameriko
niškus ir Europiškus, Asekuruoja 
namus nup ugnies ir ciklono atsa
kančiose kompanijose ir skolina 
pinigus ant' pirmo mergišiaus.

Kreipkitės prie tantleceio kuris yra ai lakantis o visados gausit teisinga pa
tarnavimą. Priessai Baa. Jurgio barn. 
911 W. 53rd St. Tel Yard 5423

8



KATALIKAS

Real Estate 
eoartamentas

MOSPRATT STREET.
Ant 2 lubų medinis namas, arti naujSs.', $3.600.00.
Ant 2 lubų mūrinis namas su Storu ir staiue/ ,, įžyna $4.800.00.
Ant 2 lubų muro-ir medžio namas, G randoSr—$5.200.00.

- ■ ■: ’• į

? ■ PARNELL AVENUE. ..
_ ,_ Ant 2 lubų medinis namas, 19 ruimų, reifiįi(|įj5.00 ant , mėnesio;,
Kaina • w$2.057.50>.j

Ant 2 lubų muro ir medžionamas, 4 randos, AĮ|maįpadėjimė. $2.900.0&
Ant 1 lubų mūrinis namas su skiepu, puikuK|^afca 4...',*' $2.700.06: -

25th STREET.
Ant 2 lubų medinis namas, 9 ruimai, tik ai

Mes perkamo ir parduodame namus, lotus ir farmas. Mes turime 
daugybę gerų ir nebrangių namų ir lotų pardavimui ant Bridgeporto, visoj 
Chicagoj ir jo apielinkėse. Todėl norėdami pirkti namų/ lotų ar farmų 
kreipkitės pas mus, o mes stengsimės kiekvienų užganėdinti. Jei norite 
parduoti savo namų, lotų ar farmų, kreipkitės prie musų, o mes jums 
surasime pirkikų. Todėl atsišaukite į musų Bankų, o mes suteiksime visas 
reikalingas informacijas delei pirkimo namo, loto arbo farmos.

Musų Banke taipgi randasi skyrius:

REJENTALIšKAS DEPARTAMENTAS.
Mes padarome visokius REJENTALIŠKUS dokumentus paveizdan: 

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

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

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

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

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

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

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

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

syje tiktai .................................................     $3.500.00.
• . t—

Ant 2 lubų medinis namas, 9 ruimai, tik ant trjpį 
Ant 2 lubų mūrinis namas, labai pukus, 4 ratįdos'r
-Ant 1 lubų mūrinis namas su skiepu, puikuiL

MORGAN STREET. F
7 ruimų mūrinis namas su piukiu įtaisymu.

$

[o Taiko. $1.200.00.
Kaina ii $3.500.00.
[na- .***- $2.300.00.

7 ruimų marinis namas su piukiu įtaisymu. Kaina $2.500.00.
~~ 9 ruimų mūrinis iš pryšakio ir ant 2 lubų, medinis namas nuo užpa

kalio, ant mėnesio randos $46.00. Kaina .....$4.800.00.
Ant 2 lubų mūrinis namas su Storu, Kainą i.«...••.? $6.700.00. 
Ant 2 lubų mūrinis namas, 16 ruimų, ant -trumpb laiko už $3.000.00. 
Del stokos vietos čia tik paduodame kelis namus, bet mes turime 

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

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

Jono M. Tananeviczio Banką
T iCHICtaO, ILL

gazu, 
laiko 
ir už

3249-53 S. Morgan Street

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 familijų, geroj tvarkoj, tiktai.. $1.500.00.
Geroj vietoj, 3 ruimų mūrinis namas, viskas įtaisyta puikiai. šio 

namo kaina .........................................................   $2.150.00. 858 W.

’ K. J. FILLIPOVICH
General Agentas

Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. 
Apsaugoju namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir 
Gary, ind. už labai žemas kainas, taipogi parsiduodu 

’ farmas labai pigei. Kolektuoju bilas visokios notu- 
ros/ taipogi prisiunčiu kamarninkus del išmieravimo 
lotij ir farmų. Imu visokias provas civilnas ir kri- 
minališkas ir priduodu geriau sienų advokatams. Rei
kalauju agentų Chicagoj. Mokantiems vyrams 
raštą geras uždarbis.

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

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

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

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

36th STREET.

Telefonas Canal 3263

Daktaras S. Wissig
Iš SENO KBAJAUS.

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

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

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

8 rūmų mūrinis namas iš priešakio ir ant 2 lubų medinis nuo užpa
kalio, viskas tvarkoje, tur būti tuojaus parduotas, tiktai ............. $2.800.00.

EMERALD AVENUE.
Ant 2 lubų medinis namas, 4 randos. Kaina ............... $4.000.00.
Ant 2 lubų medinis namas su Storu, 19 ruimų. Kaina .... $3,000.00.
Ant 2 lubų medinis namas su Storu. Kaina ......................... $3.000.00.
Ant vienų lubų medinis namas, viena randa. Kaina ......... $1.000.00.

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

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGĖPORTO

Jonas Budrikas
’ Ant

Lotas 25x125.
«uu 2 lubų mūrinis namas, 4 -raudos, 2 metų senas, 

it

$2.800.00. 
... $500.00. 

Kaina $4.000.00.

FISK STREET. ' A
Ant 2 lubų mūrinis namas, štoras iš pryšakio, viskas puikiai įtaisy- 

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

----  $4.500.00.
$3.200.00.

Kaina $9.000.00.
Kaina ...

Ant 
Ant

2 lubų mūrinis ir medinis namas, 4 randos. Kaina
3 lubų mūrinis namas, 2 metų senas, 6 randos.

HALSTED STREET.
1 lubų medinis namas, štoras ir ruimai. 

Kaina .
Ant
2 kampiniai lotai.
Ant 1 lubų murnis namas iš pryšakio ir 

Kaina ............................................................................
Ant 2 lubų medinis namas su Storu. Kaina
Ant 2 lubų medinis namas su Storu ir lotas
Ant vienų lubų medinis namas, 7 ruimai, 

Kaina ...
Ant
Ant

$3.000.00.
____________ $2.100.00.
medinis nuo užpakalio.

..... $3.000.00.
...... $4.000.00.
Kaina $8.000.00.

Kaina

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

šalia.
viskas puikiai jtasyta. ■ 

$2.500.00.
$2.300.00.
$4.500.00.

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

įtaisyta, kas šitų namų nupirks, užeedis 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 štoras iš pryšakio $8.500.00.
Ant 3 lubų mūrinis namas ir lotas Sale diktas, ant trumpo laiko.

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

34th STREET.
Ant 2 lubų mūrinis namas, randos $35.00 ant mėnesio. Kaina $4.000.00. 
Medinis namas su 9 ruimais, prie ulytčlės, tiktai ................. $3.000.00.
Mūrinis namas, 11 ruimų, viskas parėdke ............    $3.500.00.
Ant 3 lubų mūrinis namas,$35.00 randos ant mėnesio ....- $.500.00.

35th STREET.
Ant 2 lubų medinis namas, 4 randos. Kaina ................ $3.000.00.
Ant 3 lubų mūrinis namas, viskas gerai įtaisyta. Kaina $7.000.00.
Mūrinis namas cu 6 ruimais, su skiepu, tiktai už ........ $2.700.00.

INGLE SIDE AVENUE.
Ant 2 lubų mūrinis namas, 4 randos, naujas. Kaina .......... $5.125.00.

MORGAN STREET.
Ant 1 lubų mūrinis namas su skiepu. Kaina ............ $2.500.00.
Ant 2 lubų mūrinis namas, 4 randos. Kaina . —........ $5.600.00.
Ant 2 lubų mūrinis namas su Storu, naujas. Kaina ....-$4.900.00.
Ant 3 lubų mūrinis namas, 8 randos. Kaina ..................... $15.000.00.
2 kampiniai lotai tiktai už ...................... -.............................. $2.100.00.
Puikus medinis namas su skiepu, 2 randos. Kaina .............  $2.600.00.
Ant 2 lubų mūrinis namas su Storu, naujas. Kaina .......... $11.000.00.

38th STREET.
8 ruimų medinis namas su skiepu, ant trumpo laiko .... ^, $1.500.00. 
Kampinis muro namas, 10 ruimų ir 2 lotai tiktai ................. $5.000.00.

35th PLACE.
8 ruimų mūrinis namas ant trumpo laiko ...........    $2.100.00.
Ant 2 lubų medinis namas, tur but tuojaus padruotas. $2.300.00.

LOOMIS STREET.
Ant 2 lubų medinis namas, 2 randos. Kaina ...........  $2.000.00.
Kampinis lotas 31x115. Kaina ........................... . $1.600.00.

/ Ant vienų lubų medinis namas, 2 randos. Kaina .............  $1.300.00.
Ant vienų lubų, naujas muro namas. Lotas 48x125, 2 randos.

Kaina ...............................       $4.500.00.
Ant 2 lubų mūrinis namas, labai puikus, naujas. Kaina $4.300.00.

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

Kaina ...................................................................................................... $4.600.00.

WALL STREET.
4 muro nauji namai, tik ant trumpo liako po ..................... $3.300.00.
Ant 2 lubų mūrinis namas, naujas. Kaina ............................ $4.600.00.

LOW AVENUE.
Medinis namas su basementu, viskas tvarkei" Raina . 
4 mediniai namai po 2 randas kiekvįę^ae, po ......... 
Ant 2 lubų mūrinis namas, 4 randos, puikus. Kaina ...

.. $1.800.00.

.. $2.500.00.
... $4.500.00.

31st PLACE.
! Ant llubų mūrinis namas su šklepu, puikus. Kaina 
J/ Ant 3 lubų mūrinis namas, labai puikus, 3 randos. 
.( Ant 2 lu'ou mūrinis namas, randos 40.00 ant mėnesio.

$2.100.00.
Kainą $5.800,00.
Kaina $4.000.00.

licago, Ill.k
■fflr:------- —------

Užlaiko krautuvę vyriškų aprėdalą, skĖybelią, čeveryką ir 
batų, dėl moterų,, vyrų, ir vaikų, jįgipg ir vyriškų siutų. Tabsį*. 
ką ir cigaretus išsiunčiame visos|.’ daly^uAiqerit^. į į

Duodame tikietus prie pirkinių. Po išpirkimui už
$15 tavoro; mes duosimęį už 50č t'avoro dykai

—------ ' -><-------.J

Išsiunciamė drabužiu^ ir. j kitu^r^niestus

3252-54 So. Morgan

The American Life 
Insurance Company of Illinois. 
• Po priežiūra Valstijos Tando 

$100.000.00
sudėta Illinois Valstybes kasoje,

TEL. TABBS 1804

ST. ANUČAUSKIĄ 
Karpenderfa

-■ '..iŠ' • 'V ■ - 1

: KontraktoriiiSi r
Budavojų visokius namus, mūriniui 

(r medinius, atlieku darbų greitai, 
stipriai, gražiai ir pigiai. Kreipkitės 
pū eavu.jp po numerių

4559 S. Hermitage Avė., 
- ; Chicago, Illinois.

DR. J. L. ABT
PUekmingiausiai gydo visokias vyii3‘ 

kas, moteriškas ir vaikų Ugas, 
VALANDOS:

Nuo 8 iki 0:30 ryte, nuo 4 iki 5 po 
pietų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakaro, Ne
daliomis nuo 8 iki 10 ryta.

DB. WPB L. ABT, 
18» 80. f ^Sed St. Chicago; HL 

Tetjįkone Canal 87

4012
State Street
T el.Oakland 1441

ARU ir karštu va
ndeniu šildymo 

prietaisą ’vedimas 
ir pataisymas.

d. H. OLSON

;*******4e****************X
Telefonas Yards 153a

DR. J. KULIS
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.---------------------- M

3255 So. Halsted St., Chicago, Illinois. *
PRIĖMIMO VALANDOS: Ž

Nuo o ryto iki 12; 6 iki 9 vakare. 
Nedel. nuo 9iki 12 popiet; nuo6 iki 8vai:.

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

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 H kliasa $50.00 
$65.00 I kliasa $75.00

Kursk — Birželio 8, 1912 
Czar(nauj).—Birželio 15, 1912 
Russia — Birželio 29, 1912

Del smulkesnuių žinių kreipkitės 
prie musų agentų arba prie pačių 
perstatyto jų.

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

IX3XO1. DR. RICHTER’S
Pain Expel I er

Dr. Richter’s galingos externa* 
liškos gyduoles privalėtu 

rastis ktekvlenoje 
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.

F. Ad. Richter & Co.
American House

74*80 Washington St. Naw York

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

$15.00
Lenciūgėlių, laketų, žiedų, špilkų, kolonikų 

šukų ir tt. Yra daug gatunkų iš ko pasiskirti.
S3T Šliubinių žiedų litaras indedu už dyką. "S3

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

**************************
*
*
#***į Ofisas viršuj Aptieltos
* 15 metų vienoje apygardoje.

DR. O. C. HEINE
DENTISTAS

Kamp. 31mos j r Halsted gatvių 
Ofisas viršuj Aptiekos

Telephone f irta 2718,
Ura visi pas

* 
*i

i

TT ^5k*3k**5k*5iok***»************

Church

3253
JUOZAPA RIDIKĄ

i minots Ct, kerte 33-ėlcs gatvA*

Po
THE FALCON CIGAR FACT, 
vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas 

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

4644 So. Marshfield Av^ 
Chicago, Hl.

Tel. Yards 175

Turiu didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt 

3253 Illinois Ct., kertė 33 g.

Visokį apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami.
COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG.

72 West Adams St., kampas Clark gat. 
NETURI NIEKUR FILlĮU.. - \ .

INDIANA.
Puikiausia vieta užeigos del lietuvių; ir 
.kurie..ąįyažiuoja iš kitų miestų sųtęikįu 
'teisingiausias rbdas ir patarimus kono- 
'geriausiai norintiems pirkti prope'rtes, 
kaip tai: Jotus arba namus, prašom pir
ma pasirodavit su manim, nes esmu se
niausias gyventojas iš lietuvių ir locųi- 
ninkas sovo namo

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

FRANK JONAITIS
1109 Madison St., Gary, Ind.
h: ■' Telefonas 1813

Tel. Drover 2266

A. LIEKIS,
Pirmos Klesos Buffetas.
Saitas alus, gardi arielka, kvepenti 

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

Telephone W. Pullman 1739

Lietuviška Registruota 
AKUŠERĖ 

ELEON. S. SUTKUVIENĖ 
148 East 107 Street, 

Roseland, Ill. 4

Tel. Lawndale 3670

W. POLGYN
MJSOHCOHTMCTOR

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

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

Telephony Yards 3547

■7.-7-.\-.wSV;.'i^ntraktieriu8:
Pervežimo ir pakėlimo jiamų. ■ ?
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd Pl. Chicago, III.
— ... . !— • -- n

Kalėdų dovana, kuri turi vertę per' visą metę
j : -r ’--i •■.i-.*’-. •

Aprupinkit savo narną su

Elektros Šviesa
.■■■i;.. J.,.-.'.5 ptr -ĮSA ? r- - . A Bil-'..iž 5-

THE COSMOPOLITAN ELECTRiC CO. sutei
kia šviesą tūkstančiams namų ir ^uk^ančių. arklių., 
pajiegos fabrikams; perdėm visą pietvakarinę dalį 
Chicagos. ' y'

Jus galit turėti Jūsų namą, arba šapą pritaisy
tą su šviesa arba pajiega arba abiem,,i pagal jūsų 
pačių supratimą už mažą mokesti ^ri4iėtą prie mi- 
terio bilos. 1

Pasiųsti Postalcardę, ateiti arba teiefonuoti pas:
THE COSMOPOLITAN ElecW’XJo. pakaks.
Adresas: ’

General Contrąct Agent
General Offices, (Peoples Gas Bldg)' 

122 So. Michigan Blyd.
- (Randolph 3341 

thonea: į AntonL ,,
Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektriką del 

šviesos ir pajiegos. ‘ \ X

y ,'UKA VISI PAS
C J. ZARAMSKI
I.10S6 Wash-'tonst. Gary Ind

Užlaikau šaltą alų, skang oJ 
I ■*degtiDg,,ir suteikiu visokg jH) 

' rodą kožnam naujai pri- i 
■ buvusiam in Gary. Į

? Klauskit
. , - ’ . Ch open 10c
® ci&ar^> nes 

- padirbti iš 
geriausio

— tabako.
JOS. BARTKOWIAK

ndirbėjt-8
<934 So. Paullaa it- Chicago, HL 

Fhone Yards 4154.

Telephone Yards 2750 
PIBMOS KLIA8OS ŠALTUMAS

T. RADAVICZE,
Linksminkis brolau pas mane atėjęs, nes 

'ši Užlaikau šaltą alų, geriausią vyną ir ru
ginę DEGTINI, o cigarai, tai net iš pat 
Turkijos, o prie to turiu didelę Hallę delei 
Mitingų, Veselijų ir kitokių susirinkimų. 
Taipgi užlaikau šokių mokslainę. 
Kuris pas mane atsilankys, tai bus širdin
gai priimtas ir suramintas. Lieku su godone,

T. RADAVICZE,
33rd Street* Chicaga. miaoii

NAUJOS MADOS SIUTAI
DEL SUAUGUSIU IR JAUNU VYRU

JUS rasite daugiau 
įvairią madą čia 

negu kitoj krautuvėje- 
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 
diktų, ploną ir extra. 
Kiti puikus siutai 

510 iki $25

Kampas Blue Island Ave. ir 18tos gatves
ST. KUCZIS Lietuvys Manager's.
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KATALIKAS

STEREOSKOPAI
70.

71.

72.

77.

78.

Daržas išdžiūvusiame79.

paloeiu, Singapore, In-80.

Miestas GARY prasidėjo vos 1906
83.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

93.

94.
pa- 95.

96.

97. Jos. Skinderis,
2. 98.
3. 99.baž-

4.

5.

7. kryžių

8. veidų
9. jo ne-

Mano apginė j as.

28.

31. Patkavinis vandenskri-

32.

33.

37.

38.

44.
45.

46.

teleskopą,

55.

56.
Paryžiuje,

58.

59.
Ville-60.
Ville-61.

Monte62.

34.
35.
36.

81.
82.

gatunko pa- 
Kaina 25c.

ant kalno kalba priešais, 
savo pabučiavimu išduoda

29.
30.

Gali- 
į vy-

ant svodbos, Kanoj 
Permaino vandenį

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

ir Arabų vilija, 
Gbizeh '

84.
85.

Ežeras viešame darže.
City, New Jersey. Fa

Z1U- 
kelio, " Kaire,

47.
48.
49.
50.

CORK TIP

■

PARDUODAMI PAS VISUS PARDAVĖJUS 
PABANDYK BAKSELĮ IR PERSITIKRINK PATE 

Satino paukščiai ir gėlės padaro puikias 
pagalves 

P. LORILLARD CO

Senu patyrusiu ir pasekmingiausiu specijalistu Cb|crfgo]ei kuris 
aplanko savo ligonius ypatiškai

mano

Patinusias G^slas^..Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

mas,

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- 
LESKOPVS. *

Stereoskopai yra dir.bti 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 abrozelio, abrozėlis pavirsta į 
naturališką 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.

66. Skliautas Settinio Severo, Ryme.
Italijoj. ■ - " “

67. Koloseumas, Ryme, Italijoj.
68. Nesenąją atkastas palocius, Pompe;

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

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų 

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

štai ką juose gali pamatyti:
I. Kristaus užgimimas Betlejaus Stai- 

nėlėje.
Trjs Karaliai atlanko gimusį Kris

tų ir dovanas jam kloja.
Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo
kina daktaras Jeruzoliaus 
nyčioje.

Kristus 
lejaus. 
ną.

Kristus
6. Judošius

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

Jėzus ramina moteris, kad 
verktų.

10. Jėzus prie kalno Golgotos, nukry- 
žiavojimo vietos.

II. 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. Regykla šiandieninio Betlejaus.
20. Kaip šiandien išrodo Stainelč, 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 ’
SERIJA n.

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 j di

delį oceaninį laivą.
New York. Pilies daržas (Casttie 
Garden).
Boston.
Atlantic 
maryj. 
Niagara.
tys nuo ožinčs salos. (Horse Shoe 
Falls from Goat Island).
Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.
Kaskados ir pokylinė svetainė. L. 
P. Parodos 1904 m.
Moki indijonas namieje.
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.

39. Magdelenos Kolegija, Oxford, An
glijoj- :

40. Airija. Killarney, pilis Ross.
41. Inėjimas į Muekross Klioštorių, 

Airijoj.
42. šiaurinis miestas, Gibraltar.
43. “ .. .......................... ........

joj-Kelias šv. Juozapo, Venecijoj, Ita
lijoj.
Šėrimas karvelių ant pleciaus San 
Marco, Venecijoj. 
Kejiag ŠV, Andriejaus, Venecijoj, 
Italijoj.

73. Mahometonų bažnyčia Omare.
74. deeaninis pakrastis, parodantis ke

lio užuolanką, Algiere.
75. Gėrymo fontanas ir gatvė Senamff

Kaire, Egipte. 1
76. Besimeldžianti dervišai kieme ma

hometonų bažnyčios Gamoa EI 
Ain. į
Mahometonų bažnyčia Sultano Ha
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- 
tiškij lotus kvietkų pilname žy
dėjime. 
Junitų žinyčia 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. 

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. Trepai 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
čią nuo Piktojo. i ' ’ '

110. Hawaiški mokyklos kūdikiai.
111. Paimu daržas ant kranto .Mono- 

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

lu, Hawai.
113 Hawaiška moteris, gaudanti Pee- 

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

wai. - ' ' ■’
115. Gyvenimas Pretorijoj, Pietinėj

Afrikoj. '
116. Inplauka ir plaukianti laivų tai

symo dirbtuve Valparaiso, Chile.
117. Jamaicos Broorkline gatvė, Port 

Antonio.
118. San Francisco gatvė, Mexico City.
119. Didysis pliacius, Mexico City.
120. “Jojimas šėnimis”.
121. ” 'j
122. Kalėdų rytas.
123. -----

Berlynas. Bondlcr lovis ir Ka
tedra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramži
nės pilies.
Vokietija. Laivas apleidžiantis Ko- 
bleucą. int Rheino upės.
Švedija. Stockholmas nuo vandens 
pusės.
Stockholmas. Karališkas palocius.
Švedija. Ant kelio j Odde.
Švedija. Lejono pilis. Geteborge.
Šveicarija. Mount Blanco žiūrint 

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

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

ryžiuj, Franeijoj.
54. Tullerinų daržas, Paryžiuje, Fran- 

eijoj.
Palociai tautų ant upės Seinaos 
Paryžiaus Paroda, 1900 m.
Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 
Franeijoj.
Des Šhamps Elysees,

Franeijoj.
Didžiosios operas palocius, Pary
žiuje, Franeijoj.
Tvirtynė šv. Jono ir Katedra, Mar
seilles, Franeijoj.
Laivų užplauka ir ežeras, 
france, Franeijoj.
Carniehe kelias ir ežerėlis 
farnche, Franeijoj.
Pajūrinis kraštas Casino, 
Carlo.

63. Vatikano daržas ir šv. Petro ka
tedra, Ryme, Italijoj.

64. Rymas žiūrint nuo bokšto šv. Pet
ro katedros.

65. Didžioji galerija Colona oalociuje, 
Byme, Italijoj.

Ar Mokate Anglišką Kalbą?
...... ' ■ mef om

į Šiomis dienomis* išėjo iš po spaudos1 Mbai nau
dinga knyga, antra laida su pa taisymu į_yįenaUųi§- 
Savo Rųšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos^. Ęąnkvedis 
bei žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su ^tfnętišku Iš
tarimu; Lessons in Reading ir Kaip Tapti Jungtinių 
Amerikos Valstybių Piliečiu. Yra. taiįppraitiškiau- 
siąs Rankvedis del išmokimo gerai skaityti ' “ir ištarti 
angliškus žodžius. Jisai yra parankiausias lietu
viams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, pas
kui angliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištari
mas. Toliaus seka Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su 
Fonetiškų Ištarimu. Čionais surinkta svarbiausi žo
džiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. Pa
galios talpinasi trumpos pasakaitės ir Lessons in Read
ing, delei geresnio išsilavinimo angliškoje kalboje. O 
prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiais. Kiek
vienas lietuvis atvykęs į šitą šalį privalo nors šiek-tiek 
susipažinti su elementariškomis tiesomis šito krašto 
ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taigi šitas suple- 
mentas prie knygos yra labai naudingas delei kiekvie
no lietuvio, kuris norėtų pasilikti Jungtinių Amerikos 
Valstybių Piliečiu. Pusi. 240.

Kaina poperos apdarais $1.25 
Gražiais audimo apdarais $1.50

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

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 CHICAGO, ILL.

Klausk mus Daktaru Dykai
Ar jautiesi pailsusi nuo ryto t Ar sukasi tavo galvai Ar .darosi 
tamsu akyse f Ar slenka karštis ant tavo pečių pradedant nuo vir
šaus žemyn! Ar tavo širdis drebat 'Ar- skauda galvąl ;Ar jautiesi

.... .LV’ Mt^U-PRASMEŽODJS
v:.! . ■ >21.’ . . ' tls-roo V
pailsusiu ir ar negali miegoti-’naktimisf Ar esi liddhasl '
Ar sergi kokioms chroniškomis ligomis kaip tah’Yrąnjo užniodiji
mu, škorfuliu, votimis, uiežąist’į.,išiekėjmu, raUdonaja .gysla, patrū
kimi1, inkstų ir pūslės negerumas arba bile kokioms ligoms. Jaigu 
-sergi toms arba kokioms kitoms ligoms, ateik j The Hot Springs 
‘ “ i-'-gausi* X-Ray egzaminavimą visiškai dykai,

jaigu sergi, mes išgydysim, jaigu nepasakysi-

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.

SESIJA ni.
Susidedanti iš 12 maišyto 

veikslčlių 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 bagetų triobesių paveiks
lai, taipgi ir komiški paveikslėliai, ši 
serija yra gera tiems, kurie nori pi
nigus užčėdyti, nes ji kaštuoja tiktai 
25c., o joje galima tiek daug pama
tyti kaip ir serijoj I.

SERIJA TV.
12 taippat maišyto gatunko paveiks

lėlių pundelyje. Kaina 50c., 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.

Vienas Teleskopas užtenka visokiems 
paveikslams. Kada turi 
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, Ill.

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 reikaluose dalių Lie
tuvoje ir kituose dalykuose.

Kreipkitės į
TANANEVICZ SAVINGS BANK, | 

3249-53 So. Morgan St., Chicago, HL į f

Medical Institui
Musų išsireiškin _ „ _ __ „
me tau. Mės turime' specialistą del kiekvienos ligos,. kurie gydo 
pagal naujausios n) e t odos medicinoj, chirurgijoj ir eleętro-teropijoj.

KIEKVIENAS LIGONIS UŽGANĖDINTAS
Nebūk nusiminęs, jaigu kiti daktarai atsisakė tave išgydyti ir ne
lauk ilgai, tuojaus ateik pas inus, mes išgydysim tave kur kiti 
negalėjo. Nereikalauji važiuoti r šiltus kraštus išsigydyti, ateik 
pas The Hot Springs Medical Institute, nes vartojam tas pačias 
metodas. ' , *

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

HOT SPRINGS MEDICAL INSTITUTE
110-12 South State Street i

Viršuj Orpheum Teatro. Priešai Palmer House. Chicago, Hl. 
Tel. Randolph 5541. Ofiso valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdien 

Nedėliotas. 9 ryto iki 4 vak.
KALBAME LIETUVISZKAI

VYRIU ES Or. ZINS
Aš nonų išgydyti kiekvieną kenčientį vyrą nuo Varicocelės, Strikturoi, Užkrečiamų 

Kraują Nuodų, Nerviškos Negales, 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 yrą parodyti visiems tiems žmonims, kurie gy
dėsi pas tuziną ar daugiau daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vienintelį būdą, ku- 
riuomi tikrai ir ant visada išgydau.

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ 
atsilankykite į mano ofisą ir pasiteiraukite sn manim draugiškai. Kalbame 
bomis. Tatnista gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi- -- 
esant specialistų vyrų ligų. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai 
siu kaip išsigydyti ir

Išgydau visiškai ligas skilvio, plaučių, kepenų iir Inkstų. 
Nemokėk už nepaeekmingų gydymą—NEISZGYDO, NEMOKĖK.

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas VyriSku- 

Ligos Kepenų ir 
Inkstų

išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų Išty- 
simas, Kraujo Užnuodijamas, 
Szlapumo Nubegimai,

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

KRAUJO
UŽNUSDltlIMA
ir visas odosįigąs.iJ^ip Spuo
gus, Piktąją mę, Szun-
yotes. Niež brhoidus.

M oi e r ų
Vidurines Ligos, ^Skausmai 
Strėnose. Baltosios Tekėjimas 
ir kitos ligos išgydomos visiš
kai Užpakalines žaruos, Įsi-

dies iigos.--------------------- (Ištyrimas Dovanai) ^° îr,,er^^toi
VISISZKO ISZGIJIMO kiekvienas įieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie ntano at 

 

sakančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pąsiliuosuok nuo kentė
jimų. (RODĄ DOVANAI./ Kalbamo Lietuviszkai.

Dr.ZINS, 183StGHIM6q
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak? Nedalioms nuo 8 ryto iki 4- po p.

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

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

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

GARY randasi jau sekančios dirbtuvės: American Bridge Co., kur dirba 
jau 5000 darbininkų; American Sheet and Tin Co., kur dirba 7000 darbinin
kų; Portlant Cement Co., kuri išdirba 27.000 bačkų cemento į dieną; Šriubau- 
nė (Nut & Bolt Works) 
gazo ir smalos išdirbystė 
Works, kur dirba 15.000 
10 mill. dol. savo naujas 
bininkų; Danville Scale
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 
metuose, o per tuos kelis metus užaugo į milžinišką dirbtuvių miestą su 35.000 
gyventojų.

Tie, kurie pirmiausiai pirko tenai žemės, liko jau turtingais. Bet miestas 
tuo greičiaus galėsi likti 
turtingu ir uždirbti gerus 
pinigus ant nupirktos že- 

k mės. — Mes darome biznį 
| jau per daugelį metų su 
gį įvairiomis žemėmis ir vie
ptomis ir visi žmonės, kurie 

nuo musų pirko yra pilnai 
užganėdinti. Pirkdami nuo 

y 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

kur dirba 1000 darbininkų vyrų ir moterų; Kokso, 
gamina 5000 tonų kasdieną; American Locomotyve 
darbininkų; American Car & Foundry Co. stato už 
dirbtuves; National Tube Works, kur dirba 6000 dar- 
Co., kur dirbs 5000 darbininkų; Brooks Locomotive

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

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

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

ENTIRELY NEW

CIGARETTES
ĮDOMUS

YPATINGI
CIGARETAI

is
TURKIŠKO

SUMAIŠYMO

TINKA
VISIEMS

RŪKYTOJAMS

5c. už 10

satino

NUOSTEBUMAI

PAUKŠČIAI
it

KVIETKOS 
KIEVIENAM 

BAKSELY J

Cigarettes

Dr. M®. Wisniewski
Ofisas .1268 Milwaukee Av

CHICAGO, ill.
SFEOIJALlSTAS LIGŲ: VTRŲ 

moterų, Vaikų ib fail gim 
DYMO. .

Gydau privatiškaa ligaa vyrų ir mo 
terų, taipgi skausmą skilvio, inkstų 
plauučių, i”-dies, reumatizmo, užnuodi 
jimą kraujo ii ligas akių, ausų, nosįes 
ir gerklės, taipgi pritaikau akinius

VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 9 
valandai vakaro.

ALEKSAIČIO SALIUNAS
, Bandas! po No. 118 E. Main St. 

COLLINSVILLE, ILLINOIS.
Pas mane visados rasite geriausius 

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

' (52-25)

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

■K *| DR. A. LEONARDAS JUŠKA i S „ - Lietuviu Gydytoja, ir Chirurgas. *
* 174# 80. Halsted SU, Chicago, Illinois. * 
t PRIĖMIMO VALANDOS: 5

Nuo 9 ryto iki 11: po plet nuo a iki s ir m 
vakare nuo y iki g. m

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

Telephone Canal zxxS

Telephone Yards 1454

WM. E. FURLONG
FIRE INSURANCE

3502 So. Halsted Street, Chicago, iii.

10
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iatžs bu 5 kam-

PAIEŠKOJIMAI.

Atminkite!

GATAVAS PINIGASGal 
at-

J.
J.

... $4.115.06
.. $1.277.77

PASARGA: "Už korespondencija?, 
apgarsinimus "Kataliko" Redakcija 
neatsako".

mergina arba moteris

Vasiliauskas, raštininkas 
Danielius, iždininkas.

Reikalingas atsakantis žmogus, 
ris kalba lietuviškai. . Darbas 
visados, 
čių. 
of Illinois, 72 W. Adams st., Room 412.

ku- 
ant 

Alga savaitinė be nuošim- 
American Life Insurance Co.

Reikalinga _ 
del naminio darbo (gaspadinystės), 
tegul tuojaus atsišaukia po antrašu: 
A. J. Svilow, 1765 Ogden av., Chica
go, Hl.

Parsiduoda Kimball vargonai. Le- 
šuoja $125, dabar-gi parsiduos už 
$30.00. Atsišaukite, 2613 —21st 
Sir. arti 21 St.

■ Ant išrandavįjWwęiiatda bu 5 kam
bariais pagal modernišką pabūdavoji- 
«hą. Atsišaukfję M. Tanane
vičio Banką. , '

$08.571.58
Pinigai liuosų akcijonierių $103.178.76 
Dividendas 1912 m.
Perviršys .......... .

ADMJ -r. BTRACUA LIET. TEATRAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Petr. Ahdrejauckas, Pirm., 

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

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

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

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

3118 W. 20th St.
REŽISIERIUS TEATRŲ, 
Martinas Z. Kadzievskis, 

3244 S. Mrgan St.

Draugysčių Reikalai.
TETYKITE 

5 LIETUVIAI!

BENDRIJOS TURTAS IB SKOLOS. 
Išleista ant hypotekų...K $136.039.68 
Sumažinta atmokėjimais.. $35.732.68 
.....................   $100.307.00 
Vekselių ineinamų ......... $1.056.10 
Gatavi pinigai Bankoj .... $7.208.49

i Parsiduoda su visu bizniu:]
sįalivnu ir laisuįą -^ttprįeinamą kainą. 
Biznis senai yra išdirbtas. Priežas
tis pardavimų, (į,-^#C8avininkas turi 
nupirkęs kitonišką biznį. Norintieji 
pirkti atsišaukitė: ĮSilv. Kurila, 4300 
Š. Wood St., (^hicagQ, Ill. (22—24)

- DIDŽIAUSIA

J. KRZYWINSKIO, 
3149 S. Morgan St 

Chicago, Ill.

Jūsų Namuose

ADMINISTRACIJA DB-STĖS ŠV. 
STANISLOVO V. IB K. 
Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 

4527 Marshfield Ave. 
Mot. Randis Pagelbininkas, 

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

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

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

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

TAUTO POLITIŠKO KLIUBO. 
VILKE-BARRE, PA.

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

J. Ažis, Pagelbininkas, 
130 Stauton St.

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

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

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

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

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Techery St.

TAUPYKIT PINIGUS!
“Keistuto" 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 Dinois Court, kampas 33čios 
gatvės.

Akcijos kaina 25e. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą ak
ciją. Akcijos užsibaigia už 6įį metą 
ir kiekviena akcija atneša $100.00

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

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

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

Skoliname pinigus ant lengvų išly
gų del pirkimo arba statymo namų, 

’su

Parsiduoda naminiai rakandai, labai 
geri, už. prieinaiią1 kainą.. Priežastis 
pardavimo — savininkas išvažiuoja į 
Lietuvą. Sykių galima pasiimti ant 
išrandavojimo ir 5 ruimai. Pov. 
Yuška, 2058 W.22' St., 3. floor Rear.

KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIC.

J. V. Zacharevice, Prez.,
917 — f 3rd 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.

ant pirmo mergišiaus (Mortgage) 
peržiūrėjimu visi; popierų.

Su guodone,
Ben. Butkus, Prezidentas, . 

843 W. 33rd St.
J. P. Eweldas, Sekre .orius, 

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

Juoz. Ridikas, Kasierius, 
3251-3253 Illinois Court.

Paieškau pusbrolių: Zigmanto šęp- 
kaus ir Antano šepkaus, paeinančių 
iš Kauno gub., Triškių parapijos, 
kas girdėjote, ar jisai pats tegul 
sišaukia po antrašu:

Jonas Deimontas, 
Box 470, Melrose Park,

(21—23)

Parsiduoda bučėrn ir grosernė lie
tuvių ir lenkų apgyventoje vietoje. 
Biznis išdirbtas gerai. Laisniai ant 
keturių metų padaryti. Prie to yra 
dąr trįs kambariai, kas landos atne
ša į mėnesį 22 dol. . Pardavimo prie
žastis — savininkas į Lietuvą va
žiuoja. S. Mažeika, 152 Adams St., 
Newark, N. J. (22—24)

Galvos skaudėjimas, ner
viškumas, akių skaudėji
mas, apsvaigimas ir tt. vis 
tai pasekmės nesveiki; akių, 
kurios gali lengvai būti ati
taisytos, pritaikant gerus 
akinius.

l«tiMMlWineSW»»

visados turėtų rastis zopostos geres
nes degtinės, kaip dėl priėmimo savo 
pažystamų arba draugų ir dėl apsi
saugojimo nuo ligų kiekvienas gydy- r 
tojas velija Handmesome Bourbon.* 
Riebus, skanus, švelnus. Labai tin-* 
kanti arielka šeimynom. Pasimkit 
butelį namo šendie. Gaunamas visuos 
geresniuos saliunuos ir pas:

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

Iii

2200.

TĖMYKIT LIETUVIAI!
TAUPYKITE PINIGUS!

"Lietuva" Paskolijimo ir Namą 
Statymo Draugija (Spulka).

Paieškau Andriaus Jurjono, Vinco 
Dumiko ir Onos Dumikienės. Visi 
paeina iš Kauno gub., Aleksandravo 
pav. Jie patįs arba kas kitas pra
neškite šiuo adresu:

John Nausėda,
544 Myrtelp Str., Grand Rapids, Mich.

’ Kas apsilankys į Gary ir norėsit 
bludavot sau namus, kreipkitės prie 
savo tautiečio, kurią suteiks jums 
prieteliškas rodąs ir pabūdavęs kuo- 
geriausiai. Kontraktorius gyvena sa-< 
vam name:

JONAS MISIŪNAS,
16 Avė. 1600 Adams St., Gary, Ind.

Akiu apžiūrėjimas 
rielėšuoja. Jaigu

F’

ADMINISTRACIJA DĖ STĖS SV.
JUOZAPO • ATM. SM.

Juazapas /alandauckas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

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

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

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

Stan. Anučiauskis, Išdininkas, 
4617 S. Hermitage Ave.

ADMINISTRACIJA L. I-. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, WII KLS-BARRE, PA.
Adomas čikanauskas, Pirnsėdia, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

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

ADMIN ISTR ACI JA. 
EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonus Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.
ADMINISTRACIJA DF-STĖS 

MATEUšO APAŠTALO.
Petr. Andrejauckas, Pirm.,

918 — 33rd St.
Antanas Mazelauskis, Pagebininkas,

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

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

3416 Auburn Avė.
Kazimieras P. Birus, Išdininkas, 

918 — 33rd Street.
Ignacas Brazauskis, Knygius, 

3220 Illinois Court.

ŠV.

ŠV. MYKOLO DK-SXBS WILKES- 
BARRE. PA. ADMINISTRACIJA.

Silvestras riiecaas, Prezidentas, 
462 E. South St.

Antanas šeškevišius, Viceprezidentas, 
501 New Grant St.

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

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

įflMs Liaukas, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 S. Grant Su 

Juozas šnipas, Kasierius,
■' 386 New Grove Si

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
§V. JURGIO KAREIVIO K. 

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

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

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

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

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

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

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

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
843 — 33rd St.

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

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

VYRIAUSYBĖ GVARDIJOS DIDŽ.
L. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
RAITELIŲ ANT TOWN OF LAKE.

J. Klimas, Pirmsėdis, 
1853 W. 45 St.

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

B. J. Keperša, Nutarimą Raštin.
'4644 So. Paulina St.

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

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

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

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ.
J. M. Tananeviče, Pirmininkas, 

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

3200 Illinois Ct.
M. Kadzievskis,

3118 W. 20th St.
ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 

ŠV. JURGIO R. ir K.
Kaz. Naugžemis, Pirmsėdis, 

3202 Auburn Ave.
Joe. Gurintas, Pagelbininkub;

334 7 Auburn Ave. •■■■■ 
Ign. Mateliunas, Prot. Raštin., 
1424 So.' 49 Ave.r Cicero III. 
4. S. Palyanskas, Fin. Raštin., 

3325 S. Morgan St.
Vine. Stankus, Išdininkas, 

iZ 2934 — 29 St.

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

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

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti.

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

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo Na
mų ant Yrmj morgiėiaus (Martgage) 
su peržiūrėjimu visų jopierų.

Si. guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

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

Paieškau savo vyro Damininko .Tu- 
Paeina iš Žvingių parapijos, 

Kauno gub., Raseinių pav. Gyveno 
Chicagoje nekurį laiką, bet paskui 
persikėlė į Danville, Ill., ir tenai, kaip 
girdėjau, permainė savo pavardę, ir 
vadinasi Tam Miller. Gal kas girdė
jote ar jisai pats tegul atsišaukia po 
antrašu:

Mrs. Cicilija Juraškienė,' 
4405 Marshfield Ave., Chicago, Ill.

(21—23)

Parsiduoda ■— ant 23 Place, arti 
Oakley Ave., prieš lietuvišką bažnyčią, 
3 aukšti} 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.

yra

2200.
Mykolas J. Tananevicze, Kasier.

670 W. 18 St.

NARIŲ DOMAI.
Saldžiausios V. ... Jėzaus, širdies 

Draugija turės pusmetinį.; susirinkimą 
Birželio 2 dieną, 12 įvalandą/įky.- Jur
gio-parapijos mokykįoa s^etaii^e.^- ■* 

“ ' Visi nariai privalo' ąįe'iti, neš' '^Taug 
svarbių bus dalykų. “ Už neatėjimą 
$1.00 bausmes. .; >

A. Mosteika — rast.

PERSTATYMAS IR MOVING 
PICTURES.

Mokinių Liet. Mokėt, šv, Jurgio 
parapijos, nedėlioj, 2 d. Birželio, 1912 
m., Bažnytinėj svetainėj;. . 32. PI. ir 
Auburn Av. Prasidės 7 val. vakare. 
Įžanga nuo 25c. ir aukščiau. : .- .-- Po 
perstatymui Balius.

DIDELIS METINIS PIKNIKAS.
Parengtas Draugystės šv. Antano 

iš Padvės, atsibus nedėlioję, 2 d. 
Birželio (June), 1912 m., Bergmann’s 
Grove, Riverside, III. Prasidės 9-tą 
valandą iš ryto. Įžanga 25e. porai.

Maloniai užkviečiam visus lietuvius 
ir lietuvaites ant musą viršminėto di
delio metinio pikniko, kuris bus vie
nas iš puikiausią lietuvišką pikniką. 
Bus visokią skanią gėrimą, gardžią 
valgimą ir bus puiki muzikė.

KOMITETAS.

DIDELIS IR IŠKILMINGAS 4 
PIKNIKAS!

Parengtas Draugystės ‘ ‘ Vienybės ’ ’, 
atsibus, nedėlioję, 9 d. Birželio (June) 
1912 m., Bergmann’s Grove (darže), 
Riverside, Ill. Prasidės 9-tą valandą 
iš ryto. Įžanga 25c. porai.

Užprašome visus lietuvius ir lietu
vaites, be jokio skirtumo, kaip jau
nus taip ir senus, kaip didelius, taip 
ir mažus, visus ant šviežio oro kvie
čiame, nes ten ant žalios žolės pasi- 
voliosim ir linksmai laiką praleisim, 
taipgi ir giedančią^, paukščių balsi} 
pasiklausysim, o kaip pavėsis ■ užeis, 
busit kur raiba gegutė kukuoja ir 
apie pavasarį rokuoja kur,' jai yra 
linksma, visi atsilankę pamirš apie 
savo vargus, bus šalto alaus ir kito
kią gardžią gėrymų. Cigarai net iš 
Turkijos pargabęnti. Taipgi bus ir 
kitokią visokią ' zabovą, kaip visiems 
yra žinoma, o muzikantai, tai bus par
traukti nuo Dunojaus tilto.

Pasiskaitykit šitą, o nepraleiskit 
tos progos, juk jau visiems yra žino
ma, kad Draugystė ‘‘Vienybė’’ yra 
pasirengus kuo gražiau svečius pri
imt ir su jais susivienyt. Kviečia, 

(22—23) KOMITETAS.

METINĖ ATSKAITA PIRMOS LIE
TUVIŠKOS TAUPYMO PASKOLOS 

BANKOS BALTIMORES, ILL.
Nuo Kovo 20 d. 1911 m. iki Kovo 

20 dienai 1912 m.

Radosi Bankoj kovo 20 1911 $5.996.04 
Pribuvo nuo akcijonierių.. $49.592.79 
Hypotekos atmokėta .... $11.545.32 
Palukų (nuošimčių) .......... $5.193.91
Už akcijas ....................  $239.35
Už knygeles ..........................  $38.00
Vekselių ineinamų ir atmoka

mų ............................... . .; $4.852.68
Duoklių (taksų) už hypotekos 

savastis .............. _■ ~'

Aš Elzbieta Matulienė (iš namų 
Briedžiuke) noriu sužinoti kur yra 
mano vyras Karolius Matulis. Paeina 
iš Linkavos par., Skriabotiškio vals
čiaus. Kas sužinos jo gyvenimo vie
tą meldžiu pranešti šiuo adresu:

Elzbieta Matulienė, 
pačta Linkava, Kauno 

Europe-Russia.

Parsiduoda — ant 23 Street arti 
Oakley Ave., 2 pagyvenimą mūrinis 
namas, po 4 ir 5 kambarius, ir dykas 
lotas šalę, prisodintas puikiais mede
liais, metinė randa $276.00, kaina už 
viską kartu $3500,00. Kreipkitės j 
Jr Bagdžiuno Banką, 2334. S. Oakley 
Aye., Chicago, 111. > -

gub.,

Paieškau savo brolių: Antano--ir 
Povylo Zubką. Paeina iš Kauno 
gub., Panevėžio pav., Remigalos par., 
Naujasodės kaimo. Jie patįs : arba 
kas apie juos žino malonėkite pranešti 
šiuo adresu: - <’r'

M. G. Zubkus,
3304 S. Halsted St., ^Chicago, Ill.

Paieškau _sa,vx> brolio Martyno Kni- 
eig#o;::paeiiį(^iiš< Kauno gub., Rase į. 
nių pav., šidlavos valsčiaus^ Rdglai- 
čių kaimo; jau ketveri metai kaiji 
Amerikoje. Jis pats arba , kas apie 
jį žino meldžiu pranešti šiuo.; adresu:

Julijonas Kničiunas, Ų
439 Box, Millinoeįėt, Mė-

(20-22) .

Paieškau savo sesers, Leosės Anta
navičiūtės, paeina iš Kauno gub., Var
nių parapijos. Girdėjau, kad buna 
Chicagoje, kur fenais .apie Borside, 
III. Gal kas girdėjote ar ji patį, 
meldžiu atsišaukti tuojaus šiuo ad
resu: (22—24)

Antanas Antanavičius,
Box 135, Round Lake, Ill.

ANT PARDAVIMO
Parsiduoda Grosernė ir Bučernė 

labai pigiai lietuvių apgyventoje vie
toje. Biznis gerai išdirbtas. Par
davimo priežastis: turiu kitą biznį. 
Parsiduoda labai pigiai. Atsišaukite 
kuogrečiausiai žemiaus padėtu adresu: 
948 W. 19th St. (20—22)

Parsiduoda namas su karčema. Ge
ra proga del lietuvio. Atsišaukite ąnt 
savininko antrašo: Antanas Užuhalis, 
546 Morten Ave., Hammond, Ind.-;

(20—22)

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

Parsiduoda 4 Ictai 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, Ill. ,

Parsiduoda pigiai farma su budina 
kais 40 akerių Michigan State. . Far
ma randasi labai gražioj pozicijoj ar
ti vandens. Atsišaukite į J. M. Ta- 
nanevičio Banka, 3249-53 So. Mor
gan St., Chicago, Ill.

Ant pardavimo 2 lubą medinis na
mas, labai gražioj apygardoj, netoli 
lietuviškos bažnyčios. Parsiduoda pi
giai, kadangi savininkas išvažiuoja 
Lietuvon. Atsišaukite: K. Mikalai- 
tis, 1411 So. 49th avė., arba į gyveni
mo vietą: 1345 So. 49th avė., Cicero 
Illinois. (22—24)

____ ________ $3.173.64 
IŠEIGOS.

Paskolinta ant hypotekų.. $46.050.00
Paskolinta ant užrašų (notų) $1.716.28
Atmokėta akcijonieriams.. $17.332.86
Vekselių ineinamų ir atmoka

mų ..........'..-.I';'.' $4.245.24 
Duoklių (taksų) už hypotekos :

savastis ........$2.996.72
Išlaidų Bendrijos $1.088.14
Randasi Bankoj Kovo 20 dieną

1912 n> r m* $7.208.49

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, metinė randa $468.00, 
kaina $4500.00. Kreipkitės į Bagdžiu
no Banką, 2334 S. Oakley Ave., Chi
cago, m.

MB63L73

Parsiduoda — ant Oakley Ave. arti 
23 Place, 4 augštų; mūrinis namas,, 4 
pagyvenimai po 6' kambarius, koge- 
riausiam padėjime, gatvė išcęmentuota 
ir užmokėta, namas vertas $8000.00, 
metinė randa $720.00, kaina tik 
$6500.00, lengvos išlygos.* Kreipkitės 
į Bagdžiuno Banką, 2334 8, Oakley 
Ayft, Chisago, JĄ _

Parsiduoda mėsinyčia, grosernė ir 
pienininkystė su- geniausiomis elektri
nėmis mašinomis, mėsai, ir kavai mal
ti, sviestui dirbti; arklys, bogė ir ve
žimas, geriausioj lietuvių apgyventoj 
vietoj ant Bridgčpdrto, arti bažny
čios, biznis pieno kasdiena parsiduo
da 150 galionų irfdąųgiau. Savinin
kas parduoda per tai, kad gali gy
venti be biznio. §t. Daugelavieius, 
3317 Aub rn Avė; f (19—22)
—' i- į '------- . 4- Į- : ’'’ . \

FARMA.
Farma pa.roiiit.oaa*- ^rbi galima ant 

namo išmainyti; 53 'akrai, su gyvuliais, 
ir namais; laukai gražus; išdirbtos že
mės ptO akrų; gražus miškas ir Wis
consin River (upė) per farma jplau- 
k ia. Priežastis: sav ini n^t| 
farm! ir dviejų negali gerai apžiūrėti.

Atsišaukite šiuo-adręsų;. - \ - -
{ < PAUL JOVAIŠAS, 

55 Box McNaughton, Wis.
:■ Arba

T. RADOVICZ, 
936 AV. 33rd St., Chicago, . IU.

(20-22)

nieko 
jums 

skauda akis ,raudonos akįs, 
negerai matote, silpsta ma
tymas, skauda galvą, nelau
kite nieko, o tik ieškokite 
pagelbos. Eikite į Krzy- 
winskio Aptieką ir dykai 
akinius pritaikys. Atmin
kite, kad už akinius gvaran- 
tuojame ir tikrai pritaiko
me. Akiniai po 25c., 50c., 
$1.00 ir brangesni.

Visokius patarimus duo
dame dykai.

Priimame visokius akinių 
pataisymus.

Pasiliekame visų lietuvių 
atsiminimui.

Dr. G. M. Glaser
š-iuom! aprelšklu pagodotal visuo

menini.- jog ėsu
ant Bridgeporto praktikuojant per 20 
m.-tų. perkėliau savo- ofisą ir gyveni
mą

seniausias gydytojas

namą po numeriu

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 met.
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DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS

“SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

išeina kas utarninkas ir petniĮčIa

Parsiduoda — ant 23 Street ir 22 
Place, tarp Western ir Oakley Ave., 
platus ir ilgi lotai už numažintą kai
ną, ant labai lengvių išlygą, $100.00. 
ant syk, o paskui po $10.00 ant mė
nesio, Kreipkitės j J. Bagdžiuno Ban
ką, 2334 S. Oakley lAve., Chicago, Ill.

į savo ’oeną

3149 So. Morgan St.
Kertė 32-ros gatvės.

. Telefonas Yards 6S7.
įf .Mhno' ofisas aprūpinta’: uar austais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip Ir ligšol. Past- 
tikėdamas. Jog gerbiamų publika ir to- 
IL.us inan< rems, estu natnle ant klek- 
vi-no ■'parrikt’ivimo dieną ir naktĮ 
Esi u specialistas ligose vaikų, moterų 
ir yi^rų ir užsendlntose Ilgose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi pagarba

-Dr. G, Glaser
3149 South Morgan Street.

Kertė 32-ros gntvūr

----- ------------- PRENUMERATA KAŠTUOJA:------------------

AMERIKOJ fmetams „^pusei matų $1.25
ETTBOPOT fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- hUliULUJ L joj if škotijoj 15 Š. Prusnose 15 m

t -■ .. . :•

Rašyk tuoj aus, o gausi viena numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Go.
Mahanoy CHy, Pa520-522 W. South Ali

Ant parandavojitno ' G ruimai. Atsi
šaukite pas: J. Rashjnską, 3200 So. Hal
sted St., Chicago. 111.

Parsiduoda labai, pigiai ir geroje 
v ietoje del biznio, namas 
Vieta : ___
taipgi ir čeką. 
— savininkas 
Atsišaukite j 
departamontan 
Morgan St.

> ir lotas, 
apgyventa lietuvių ir ienką, 

Priežastis pardavimo 
išvažiuoja j Europą. 

‘‘Kataliko’’ redakciją. 
Real Estate 3249 So.

„J .;••• (21—23)

Telephone Canal 285

KAZ. KATUTIS
LIE.TUV1SZKAS GRABORIUS

Persamdo kereezius ant 
pagrabų, veselijų ir tt.

710 W. 18th St. Chicago, HI.

WtWn & MM

MAŽA FARMA BEVEIK 
UŽ PYKA!

Perskaitykite numarins;tinOse Jangeliuo-e taii> 
kad sudėtinė suma isz abieju pusiu iszeitu po

į- ' ” . ' . .Zednam, kas szitu pozeli iszrisz ir atsius 
mums, mes duosime kredMa ant S100.00, kuri 
mes priimsime kaipo^aip lizmokėsezio prie nu
pirkimo Mazos Farmin, ko<ri randasi puikiam 
miesto New Jersey Yęlsti^j prie selezinkelio.

Žeme ta yra ^ausin^aj^t&sa ir ir £uli ant ly
gios vietos. Prie tos Farmos yra $149 00; vie
nok po atsiuntimo tikrai iszriszto pozelio, turi
te primokėti uz ta Etafnia*liktai $49.00, mokeda 
mino $5.00 in mene^J 'Į e _

Nereikia inmoketi procentu, nei padotku; dy
kai aktas pirkimo. . T5Mtq|D>uz $49.00 paliksite 
savininku Mazos Farmos.

Atvažiuokite, arfial raižykite, o iszsiusime 
Jums mapa ir infoAaacijdB. Adresas:

LITHUANIAN/pEP’T, C
25 Church St. Rtfdnį Irt New York City

faml 
ką;

. v PRANEŠIMAS.
‘ Pranešu visiems lietuviams, jog aš 
atidarau puikų daržą del laikymo pik
niku draugijoms, kliubams ir tt. Dar
žas randasi puikioje vietoje su dide
liais medžiais ir puikią žolę. Buvu
siojo savininko Pov. Karecko, West 
Pullman ir 123 gatvė. Iš Chicagos 
galima labai lengvai davažiuoti iki 
63čios gaf.Ų paskui iki White City ir 
West Pullman. Norinčios draugijos 
laikyti - piknikus, tegul atsilanko del 
apšižiųrėjimo. Su visokiomis informa- 
ėiiKmds kreinkitės pas daržo savininką.

■; 1; ADOMAS BENE VICE,
658<- W. 123rd St. W. Pullman, DI.

■ (21—26)

1859 W. Chicago Ave.
6235 So. Halsted St.

CHICAGO,

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normal 2617
ILLINOIS

K 20 metų senas laikraštis R 
r LIETUVA” Į

Išeina kas Petnyčia Chicago, Ill.

—ttt .
LM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
Laikrodėlis.

Vyriškas arba 
jSioteriškas laik- 
’ Žodelis gvarantuo- 
“/las ant 20 metų, 
^paauksuotas du- 
^neltavi lukštai 
' paikiai visaip iš- 

. Marginti, gerai
laiką laikanti, la- 

5 blausiai naudoja- 
kurie turi daboti lai- 

pasiulijlmas. Mes 
trodėlį kiekvienam 
ir eipreso kaštus 
tJei nepatiks, ne-

Išgydysiu Jus m K NU0 POSLAPIU UISb TINGU LIGŲ.
Ateik pas ma
ne, o asz iszgy- 
dysiu jus ant 
visados. Asz 
ęvarantuoju 

kiekvienam uz 
gan e d i nima, 
kuris atsilan
kys in mano o- 
fisa. Asz isz- 
gydysiu jus uz 
pigiau i r ge
riau, negu dak
tarai mieste, 

kurie turi mo
kėti auksztas 
randas ir turi 
didelius iszka- 
szczius. Asz 
vartoju ir fab
rikuoju pats 
savo medicinas 
priprovas k u- 
rias asz pats 
importuoju.
Dabar laikas

iszsigydyti Ir būti sveiku. Rodą ir isz- 
egza minavo j imas dykai, ar gydysiesi ar 
ne.- Asz pritaikysiu mano mažauzmo- 
kę$n, pagal jusu istkalėjima. Netruk- 

net atsilankyk szendien.
Asz kalbu lietuvlszkai.

! Western Medical Institute

Dit. KBNFBR, Specialistas.
Vai. 8r. iki 8:30 v., nedel. 8 r. iki 1 po p.

Specialistas kuris Isz- 
gydo ko kiti negali.

nu>ių8nne< šitą įsu 
C. O. D. už $5.75 
del pejžijijėjįino. 
mokefaxnei cento. 
kėtu»^$35« 
gėUs doVaiisf pi’ie 1

EXCELSIOR WATCH CO, 
804 Athtnaeum Bldfr, Chicago, HL

Laikraštis, "Lietuva”, 8 poslapių, didelio 
formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tal
pina raštus geriausių raštininkų iff visuomet pil
nas naujausių ir tikriausių žinių i3 Lietuvos, A- 
merikos ir viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie
te miesto Chicagos, kuriame gyvena apie 60.000 
lietuvių ir turi šimtus visokių pašeBpinių, 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 užrubežinčse vieš
patystėse: — Metams $3.00, pusei metų $1.50.

Užsirašyti “Lietuvą” galima kiekviename laike.
Užsirašant “Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą siusti per 

pašto Money Orderi arba pinigais registruotame laiške ant išleisto
jo raakq, adresuojant šiteip:

« A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted St., Chicago, Ill.

RAŠYK taejM*, o gaaal vieną "UetavM” aaattrf ant pažiuro, dykai.
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t “Du broliai”.
[ Pereitą nedėldienį, gegu
žio 26 d., Tėvynės ^Mylė
tojų Draugija surengė te
atrą. Lošė Lietuvių Jau-

' nimo Ratelio artištai-inylė- 
, tojai dramą “Du broliai”. 
Toji drama paimta iš lietti 
vių gyvenimo Amerikoje, 
Panašių vaizdelių, jaigu tik 
gerai įsižiūrėsime į musų 
tautiečių gyvenimą, atrasi
me gana daug;, gal mažai 
atrasime vyresniųjų brolių, 
kurie tikrai i gyvenimą 
žiuri ir tokiuo budu pasie
kia nors mažą liglaikinę 
laimę, bet jaunesniųjų bro
lių, kurie tik vėjus gaudo-— 
girtuokliauja ir atsiekia jos 
pasekmes, rasime gana 
daug ir net šimtais.

Publikai žiūrėti ir jausti 
toji drama yra gana sunki, 
nes per ištisą laiką nurodo
ma tik blogos ir sujudinan
čios bei denervuojančios 
pusės, vienok yra pamoki
nanti ir musų tarpe pagei
daujanti.

Iš visų pusių gerai ap
svarstę, rasime dramoje 
“Du broliai” visokių sto- 
kumų bei netobulumų, vie
nok drąsiai galime palenk
ti galvą prieš jauną, tos 
dramos tvėrėją, p. J. J. Zol- 
pą. Jisai matomai gilinasi 
į lietuvių gyvenimą, pritai
ko kitų autorių nupieštus 
prietikius ir, rupindamosi 
lietuvių gerove, išveda vie
ną, naudingą, plačios fanta
zijos nupieštą, pamokinimą. 
Galime tikėtis iš to jauno 
veikėjo gana daug ir gerų 
ateityje veikalėlių. Lai ne- 
nuilsta toje pačioje dirvoje 
darbuotis ir toliau.

Kalbant apie patį loši
mą, galima pasakyti, kad 
nusisekė pusėtinai. Stoka 
buvo kaikūriems gyvumo, 
drąsos, dėlto išėjo nenatu- 
rališkai ir sunkiai, bet gal 
tai pirmą kartą pasitaikė 
lošti — sunku tad nuo ar- 
tistų-mylėtojų daug ko rei
kalauti. Taipgi kaikurie 
nemokėjo tinkamai savo ro
lių, truko žodžių, tad kar
tais nemalonus įspūdis pa
sidarydavo. Vienok visą 
paimant į krūvą, išeina ne- 
aršiausia ir verta Jaunimo 
Rateliui suteikti pagyrimas 
už nenuilstantį darbavimosi. 
Iš visų lošikų atsižymi la
biausia p. Zolpas. Jis taip 
moka nuduoti, kad rodos 
matai tikrą atsitikimą tik
ro gyvenimo vaizdelį. Atei
tyje galime jį regėti tikrą 
artistų eilėje. Taipgi tikrų 
artistų garbės vainiką pri
valome suteikti p. Z. Lau- 
rinavičiutei. Jos gyvumas, 
drąsumas ir tikrumas tie
siog visus žavėte žavėja. 
Gaila tik, kad šia
me lošime neturėjo didžiai 
svarbios rolės. Savo loši
mu atsižymi ir p. Barčius. 
Rasime ir daugiau gabių 
J aunimo Ratelio artistų; 
reikia tik jiems linkėti to
liau taip darbuotis, o pa
sekmės bus garbingos,

‘ Publikos prisirinko gana 
apsčiai ir ramiai sau užsi
laikė. Jaigu ne lietus, tai, 
manau, nebūtų tilpę į tą sa
lę. Aršiausias tik dalykas 
su musų vyreliais ir net vy
rais inteligentais (bent taip 
Vadinasi!), kad negali jokiu 
budu suprasti reikalingumo 
nuo rūkymo užsilaikyti. 
Pasibaigė teatras ir musų 
vyreliai tuoj už cigarų. Ne
žinau, ar nors kada susipras 
ir nors šiek tiek gėdos tu-, 
rėš, elgsis kaipo žmonės.

Nieko nereiškia laikraščių 
perspėjimai, balių rengėjų 
raginimai. Ar-gi jau mes 
taip užkiautėję?
.Viso vakaro tvarka bu* 

v.o gera. Vadinasi Tėvynės 
Mylėtojų Draugija darba
vosi tinkamai.

Reporteris/-

aukštį mašiną neteko tąsa: 
lo (atramento) jų . toliau 
jau neberodo kiekpędųkį- 
lą aukštyn- Delei tos prie* 
žasties Fish priverstas l>u- 
yq nusileisti, žemyn.
/ Liepos mėnesyje yra; Vėl 
rengiami lakiojimai irtai
somos aukščiausiai iškilu* 
sįem^į^dpvanos.. Kliubas 
nori surinkti 150.000yMeM 
rių. į Jaigu pasisektų tiek 
surinkti; tai inėjimąąM^U*

> Automobilis karstas.
Baisi nelaimė ištiko ne* 

dėlios į panėdėlį naktį, ge
gužio 19 d., penkis asmenis 
automobiliu važiuojančius.

Nedėlios vakare p. C. F. 
Spauldingienė, kurios auto
mobilis buvo nuosavybė, 
parvažiavo pasivažinėjus 
namon. Jos šoferis Jonas 
Buchanan pasakė, buk au
tomobilio mašinerija esanti 
biskį pagadinta, tad turįs 
važiuoti į Alco Co., idant 
pataisytų. Automobilis vi
siškai buvo sveikas, o tik 
Jonas norėjo pavažinėti. 
Nuvažiavo stačiai pas poli- 
cijantą Tomą Mahoney, pa
siėmė jo dvi dukteri: Fio
rentina, kuri buvo jo su- 
žiedotinė, ir Oną; taip-gi 
paėmė dar du savo draugu 
ir visi penkiese išvažiavo į 
miestą.

Naktį, apie 2:30 valandą, 
jie visi smarkiai važiavo 92 
gatve, linkui Calumet upės 
tilto. Tiltas tuomet buvo 
pakeltas, idant praleisti 
“Mark Hanna” laivą. De
tektyvai ir policijautas, ma
tydami jų nelaimę, rėkė vi
somis pajėgomis, idant juos 
sulaikyti; bet šoferis, ma
nydamas gal nori nubausti 
už smarkų važiavimą, nie
ko neklausė ir lėkė toliau. 
Greitai užvažiavo ant tilto 
ir nusirito tiesiog-į upę.

Jokia pagclba negalėjo 
prispėti, tad visi, draug su 
automobiliu, nuskendo. 
Ant rytojaus išgriebė dali
mis sulaužytą automobilį 
ir negyvus Oną, Mahoney 
bei Joną L. Boydą, kuris, 
važiuojant 92 gatve, valdė 
automobilį; kitų-gi nerado. 
Smarkiai bėgantis vanduo 
turbūt kaž-kur jau nunešė.

Mažas tad neatsargumas 
kiek tai nelaimės padaro ir 
kaip tai sugriauna žmonių 
šią liglaikinę laimę.

f
i

šiolei yra surinkta *$2^00.

-

Gurskiui ir

katrie dalyvavo musų Liet 
Pardavėjų Sąjungos vaka
rę, 5-kių metų .' paminėji
mui, 19 d. gegužio, 1912 .m., 
minėtinai Liet. Jaunimo 
Ratelio nariams, i J. J. Zolp, 
J. Goštautui, ’ F J K. Strzy- 
rieckiui, F. Mišiui ir ki
tiems. Paski i j kvartetui: 
F. Jakutčiui, A. Lauraičiui, 

J, Ch. Pa
kėlei P. Krik iiokiutei, P. 
Sarpaliui, V. prūsokui ir 
kitiems visiems tariu šir
dingą ačių vardas Sąjungos 

į^et. Pardavėjų.
/ Fr. Eismontas, pirmin.Tūkstantis dolerių pabau- 

•’ ’ ’ ' '' dOS.
Vietiniai teismai jau i^ti 

krųjų pradėjo kabintįęs 
prie automobilistų, kurie, 
rodos akis išdegę, važinėja 
be atsižiūrėjimo gatvėmis.

George Scott, greitai va
žiuodamas automobiliu,..
pervažiavo 14 metų mergę* “taimerių”. Minėta įstai- 
lę Onutę Falkenberg ir di
džiai ją sužeidė. Teismas 
nuteisė George Scottą už
mokėti trumpam laike Onu
tės tėvams tūkstantį dole* 
nų.

Toji bausmė gal pamo
kys kitus ir privers per? 
greit gatvėmis nevažinėti. 
Tuomet nebus tokių nelai
mingų atsitikimų. Broku* 
ratorius Wayman išsitarė, 
kad kriminaliniai teismai 
dar smarkiau baus automo
bilistus, kurie sužeidžia ant 
gatvių žmones.

RUBSUVIŲ STRAIKAS.
~______t

Kuppenheimąro rūbų 
siuvimo firmos įstaigose pe
reitą panėdėlį * sustraikavo 
300 rubsiuvių ’ (kirpėjų ir

Pamokino, 
vaisių pardavėją-

žmogžudystė Granto par
ke.

Granto parke rasta ne
gyvas koksai tai II. Cl. 
Cheney iš New Yorko. Prie 
jo rasta taip-gi revolveris. 
Išsyk žiūrint atrodo, kad 
tasai žmogus papildė saužu- 
dystę, vienok policija inta- 
ria, kad turėjo jį kas nors 
užmušti. ' - r .

Gydytojai apžiūrėję ra
do suskaldytą jo kiaušą, 
dėlto negalėjo jisai patsai 
save užmušti, bet turėjo kas 
jį užpulti, sumušti ir vė
liaus peršauti; o kad poli
cijos akis kitur atkreipti, 
palikta prie jo revolveris.

Cheney paeina iš gana 
turtingų tėvų. Pinigų ir 
kitokių brangenybių pas jį 
visiškai nerado, matyt, 
jauzdami plėšikai pas jį pi
gų, užpuolė, užmušė ir at
ėmė visus pinigus. Poli
cija stengiasi surasti užmu
šėjus.

ga randasi po num. 423 So. 
Franklin str. ■Regis minė
tos rųšies siuvėjai visose 
rūbų siuvimo įstaigose pa
mes dirbę. Pasakojama, 
kad jaigu su minėta firma 
nebusią galima rubsiuviams 
susitaikinti, tada busiąs ap
skelbtas generalis rubsiuvių 
straikas, kuriame imtų da- 
lyvumą mažiausiai 40.000 
darbininkų.

Be to užsineša ant strai- 
ko ledų išvežiotojų, jei 
darbdaviai sulyg darbinin
kų reikalavimų bus atšalę

Jo paties skola.
Kiekvienas žmogus turi 

savo pareigas. Jis yra sko
lingas . žmonijai, draugijai, 
šeimynai ir skolingas savo 
kunui ir protui. Jis priva
lo užlaikyti savo kūną šva
riai, saugiai ir apsisaugoti 
ibio nelaiaęėsi Jis -privalo 
pirmoj vietoj ! užlaikyti sa
vo sveikatą -ir pildyti visas 
žmogystės pareigas. Jai
gu liga pasirodo nuo vidu
rių, jis privalo tuo jaus var
toti Trinerio American 
Elixis of Bitter Wine. Iš
valys vidurius, ir galės drą
siai, smagiai dirbti, nes pri
duos daugiavs energijos. 
Gyduolės sutaiso vidurius 
ir išvalo kraują be to padi
dina cirkuliaciją. Šitas 
gyduoles galima gauti vi
sose aptiekose ir pas Jos. 
Triner, 1333—1339 S. Ash
land a v., Chicago, Ill.

fŠipkorles ir Pinigu Siuntimas*
—wnfji WMPMqn uF'ygiWrJV.M AWIa

Dabartines šipkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti Europon 
yra sekančios:

u Į krajų. Čia paduodame kainą kelio per vandenį: Iš krajaus.
$35.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per New Yorką eina 9 d. $43.00 
33.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per Philad’a eina 12 d. 
40.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Exp. eina 7 d. 
35.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką, regul. eina 9 d. 
33.00 
35.00 
35.00 
35.00 
35.00 
40.00 
35.00 
35.00 
33.00 
33.00 White Star Dominion iš Hamburg per Montreal, eina 8 dienas

Apart šitų kainu kiekvienas atvažiuojantis, kuris neturi Amerikonišku CJizens 
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.

40.50
45.50 
43.00 
40.50
43.00 
43.00 
45.00

North German Lloyd iš Bremen per Baltimore, eina 12 d.
Red Star Line iš Ąntverpen 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 
American Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 
Anchor Line iš Antv. arba Rotterdam per New Yorką, etna 9 d.

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

43.00
41.00
41.00 
41.00
41.00

Pas
Petrą Michalskį atėjo kok
sai tai Ferd Schmidt ir pa
ėmė penkias dėžutes že
muogių. Tuom tarpu pini
gų su savimi neturėjo, tad 
prašė Michalskio biskį pa
laukti, o parėjęs namon 
tuoj atneš jam pinigus.

Petras Michalskis laukia 
ir laukia, bet jo pirkėjo su 
pinigais nematyt. Daug 
ko nelaukdamas Michalskis 
padavė Schmidtą į teismą. 
Teisėjas pripažino Schmid
tą kaltu ir nuteisė užmokė
ti už kiekvieną dėžutę po 
vieną dolerį.

Nenorėjo išsyk užmokėti, 
be teismo, prigulinčią už 
uogas kainą, tad vėliaus, 
mat, prisiėjo su gerais nuo
šimčiais atsilyginti.

Nepaprastas atsitikimas.
Nesenai pakliuvo teisman 

net Amerikoje nepaprasta 
byla. Koksai tai Jonas Bo- 
bek reikalauja atsiskyrimo 
su savo pačia.

Jonas Bobek sausio mė
nesyje ant baliaus pažino 
kokią tai merginą, į kurią 
greitai įsimylėjo. Į pen
kias dienas po to susipaži
nimo jaunieji jau susirišo, 
ty. paėmė šliubą. Į dvi die
ni po šliubo Jonas Bobek 
pametė savo mylimąją pa
čią, tvirtindamas, kad ji ne
myli. jo, bet ką kitą. Tąjį 
dalyką nepoilgam svarstys 
teisėjas Dever.

Ištikrųjų tai nepaprastas 
dalykas, taip greit įsimylė
ti, apsipačiuoti ir pasimesti. 
Jau ir Amerikoje toki da
lykai retai pasitaiko.

Išsikėlė 3.300 pėdų.
. Jauniausis Amerikoje 

kiotojas Farnum Fish išsi
kėlė su savo draugu 3.300 
pėdų aukščio.

Yra paskirta dovana 
tiems oro lakiotojams, ku
rie išsikels 3.347 pėdas 
aukščio. Farnum Fish hu
tų gal gavęs paskirtąją do
vaną, bet, išsikėlęs 3.300 pė
dų, pamatė, kad skaitomoji

la- Pereitą ketvergą mirė p. 
A. Olševskio, “Lietuvos” 
leidėjo, sūnelis Algirdas 7 
metų. Subatoj iškilmingai 
palaidotas. Nuliudusiam 
tėvui siunčiama nuoširdus 
užuojautos žodis.

Padėkavonė.
Šiuomi siunčiu širdingą

padėkąvonę visiems., tiems?, ...

AR NORITE GYVENTI 
SAVO LOGNAME 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 randos pinigus turėsi
te savo locną namą. Mes 
turime daugelį namų ant 
pardavimo.

Jaigu nesmagiu gyvent 
mieste, pirkit® ifarmą. Mes 
turime ant pardavimo far- 
mų visose valstijose.

Nesibijokite?i kad turite 
pėrmažai pinigus nupirkti 
namą arba farmą, mes pa- 
skolįsime, nes mes skolina
me pinigus visiems ant pir
mo mortgage.

Jaigu nori apsaugoti nuo 
ugnies savo namą, fomi- 
čiųs arba, kitus kokius daik
tus, atsišauk prie mus, nes 
mes reprezentuojame ge
riausias apsaugojimo (In- 
curance) kompanijas. .

J. M. TANANEVIČIA,
3249 53 3. Morgą* St., 

Chicago, HL ' u

Prie kiekvieno siuntinio reik pridėti 25 centus ant pačto kaštu.

Rublių S c Rublių $ c Rublių $ c Rublių $ c
T .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 2000 1039.00
28 14.70 56 29.40 84 44.10 3000 1558.50

Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo Rosijos konsulio, 
taip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per rubežių policijos netrukdomas.

Reikalaujanti šipkorčių į kitus miestus, rašykite mums į kur norite išva
žiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu Suvalkais, paduokite mums visų vaikų metus, 
o mes atgal pačia prisiusime jums visų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau 
liniją kokią norėsite, prisiųsti mums pinigus per Money Orderį o mes jūsų 
šipkortes kogreičiausiai išsiųsime.

Adresuokite mums visada šitaip:

J. M. Tananevičia
3249=53 S. Morgan St., Chicago, Ill.
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