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Amerikoje,Metai XIV
KAS GIRDĖT MEKSIKE?

Politiškos Žinios. ®
Padėjimas siūbuojantis.

ĮSTATYMO -SUMANY
MAS ATSKIRTI CHOL- 

MĄ NUO LENKIJOS.
117 posėdyje durna pabai

gė paskutinį kartų svarsty
ti tą taip senai., pradėtų, ir’ 
tiek trUkšmo sukčlusį-įsta- 
tymo sumanymų. Dūmos 
dauguma, susidedanti iš vi
durio ir dešiniųjų, nepa
klausė lenkų “kolo” irOpo
zicijos protestų, nepriėmė 
jų siūlomųjų pataisų; įsta
tymo sumanymų patvirtino 
komisijos redakcijoje, pri
dėjus dar kelias nacijonali- 
stų pataisas.

Aname posėdyje durna su 
prievarta patvirtino -pir
muosius 9 skyrius. Antrų 
kartų svarstant . atskirus 
straipsnius, visų X skyrių 
durna buvo išmetusi. Da
bar ep. Eulogijus pasiūlė 

| priimti vėl tų skyrių vy- 
^kriausybes paduotoje redak- 
ĮMB^nie, būtent, kad Cholmo 
jM^Lubeniija išskiriama iš 
^^■jenkijos gubernijų skai- 
S^Bciaus. Del to pasiūlymo ki- 
ll^Blo ginčų ir atsirado kitokių 
gJSpasiulymų: komisijos — iš- 
Sjwkirti Cholmo gubernijų iš 
A® Varšavos gereral-guberna- 
^^torijos ir Antonovo — iš

skirti Cholmo gubernijų ne 
iš Varšavos gen.-guberna- 
torijps, o iš Varšavos gene
ralgubernatoriaus valdžios. 
Žinoma, tuose naujuose pa
siūlymuose tėra tik žodžiai 
permainyti, prasmė gi pa
silieka visuose mažne ta pa
ti. Antonovas savo pasiū
lymų teisino tuo, jog, jų 
priėmus, busiu lenkams pa
rodyta, kad įstatymas ne 
kraštų atskiriųs nuo Lenki
jos, o tik panaikinus Var
šavos gen.-gubernatoriaus 
valdžių į jį. Lenkai ne tik 
pasisakė balsuosiu prieš 
tuos pasiūlymus, bet ir pro
testavo prieš juos. Atme
tus Eulogijaus ir komisijos 
pasiūlymus, durnos daugu
ma X skyrių patvirtino An
tonovo pasiūlytoje redakci- 
joje.

Prie XI skyriaus lenkai 
ir spalininkas Lerche siū
lė pataisų, bet durnos dau
guma jų nepriėmė; užtat ta 
pati dauguma priėmė ep. 
Eulogijaus pasiūlytų patai
sų panaikinti Cholmo gu
bernijoje Lenkijoje vei
kianti viršiausiai patvirtin
tų gegužio 15 d. 1881 m. mi 
nisterių komiteto nutarimų, 

i kuriuo vyriausybės ir val
stybės įstaigose yra šventi
namos katalikų šventės pa
gal naujojo kalendoriaus.

Taippat ir likusius sky-' 
rius lig pat galo durna pa
tvirtino toje pačioje redak
cijoje, kurioje ji juos buvo 
patvirtinusi, antrų kartų 
svarstydama įstatymų su
manymų. Nors kaip len
tai, taip ir kiti opozicijos 

t atstovai norėjo pataisyti į

geresnį įstatymų sumany
mų, bet nacijonalistai su 
spalininkais ii’ dešiniaisiais 
jų pataisų nepraleido. Vos 
nevos bepavyko -apginti ir 
tas menkas lenkams teises, 
kurias durna jiems seniau 
yra palikusi.

Pabaigus atskirus straip
snius, reikia dar balsuoti iš
tisų įstatymo sumanymų. 
Tas paskutinis balsavimas 
yra visų-svarbiausias. Par
tijų frakcijos ir atskiri du
rnos nariai eina pasiaiškin
ti, kaip balsuos ir delko 
taip, o ne kitaip balsuos. 
Lenkų “kolas”, kadetai ir 
kitos opozicijos frakcijos, o 
kitasis ir spalininkas, kaip 
fon Anrepas, pasisako bal
suosiu prieš ištisų įstatymų 
sumanymų dėlto, kad suma
nymas tik lenkus užgaunųs, 
o rusams nieko neduodųs. 
Vojeikovas taippat balsuo- 
siųs prieš, bet dėlto, kad ne 
po visų Liublino ir Sidleco 
gubernijų atskiriu nuo Len
kijos.

Kad ir visa opozicija su 
lenkais, Baltijos Pajūrio 
vokiečiais ir kaikuriais spa
lininkais balsavo preš įstat. 
sumanymų, tečiau nacijona- 
listų, dešiniųjų ir kitų spa- 
lininkų buvo daugiau: prieš 
buvo 108, o už —■ 156, ir 
Cholino atskyrimo sumany
mas per durnų perėjo ir ta
po jos patvirtintas. Liko 
dar perbalsuoti kaikurios 
formules.

Pasibaigus Cholmo klau
simui, durna svarstė atskirus 
įstatymo straipsnius apie 
atlyginimų geležinkelių tar
nams ir darbininkams už 
sužeidimus. Naujasis su
manymas, kaip pastebėjo 
Dobrovolskis, ne tik nieko 
geresnio neduos geležinke
lio tarnams, bet dar pablo- 
gįs jų padėjimų. Senai
siais įstatymais, sužeistas 
darbininkas, nustojęs dar
bo, kaikada gelėdavo gauti 
visų tų algų, kurių jis im
davo sveikas būdamas, da- 
dar nekuomet negalės dau
giau gauti , kaip tris 
ketvirtas algos dalis. 
Pataisų jokių durnos dau
guma nepraleido. Pabai
gus svarstyti antrų kartų, 
durna tuojau pat peržiurė
jo jį ir trečių kartų.

ĮSIMAIŠYMAS NEAT 
ŠAUKIAMAS.

Suvienytų Valstijų kano
nierė “Paducah” tomis die
nomis pribuvus į Daquire, 
Kuba, iš kur laivo komen
dantas pranešė Washingto- 
nan, kad ant amerikoniškų 
plantacijų nigeriai mažai 
padarę nuostolių. Sunai
kinti namai esu menkos 
vertės ir todėl juos esu ga
lima lengvai atstatydinti. 
Rudos kasyklų sukilėliai 
nemokėję sunaikinti, ia iia

Vokietijos ik<£ jį&
-tu.

Revoliucionieriai neturi pinigų.
Galutina kova atidėta.

Chihuahua, Meksikas. 
Birželio 1 d. Iš čionai spe
cialiu traukiniu iškeliavo į 
Suvienytas Valstijas kuone 
visi vokiečiai kolionistai su 
savo šeimynomis, kadangi 
padėjimas tarpe kariaujan
čių pusių nei kiek nepersi- 
keitęs. Vėlei svetimže- 
miams ėmė gręsti pavojus, 
juo labiau, kad revoliucio
nieriai supykę ant ameri
konų, kuriuos intaria, kad 
šie einanti ranka rankon su 
Meksiko prezidentu Made
ra. Vokiečiai kolionistai ir 
kiti svetimžemiai iš čionai 
iškeliavo į Suv. Valstijų pa
sienį.

rencijų reikale pinigų, ku
rių jiems pritruko. Nori
ma kur nors pasiskolinti. 
Bet klausimas, kas jiems 
duos pinigus. Visi bijosi 
skolinti, kadangi jų padė
jimas yra aršiau kaip kri
tiškas. ’ ■ <

Kanonierė,' ten' ^pasibksran-^irtįni^^rį^^ 
ti, kadangi; jyrazręikąlįng^^a^e^t^^^l 
apsaugoti amerikonus. -' ^

Washingtone pasakoji 
ma, kad ant Kubog ąbei«B 
padėjimas yra ])asigeiinę

toto oa^

ipoiis;

. ap- 
Ivienatį- 
ž miešto 
S -laikas

. 2 Yra up

budū pasiduoti. ■;Pav. ££ 
kur-nors jiems atsieina koii* -
fiskuoti svetiinus4urtusr už ^aiS(

paliudijimai (kvitos).’

leido patįš'^8

as fak- 
aząap- 
^stmai,’

turkai.

žmonių svėisrag
Valdiškoji; ikaHub®• - - . ttalai^

mas, kad iiubaids 
vietos arab^®; 
nęinepagal^j^' 
iškirtimas^
gali but kepfcsm

- ■. '

Regis, italams 
ten kraustyti f 
visai nuo tb bert

rimtas.
mene nėra perdaug tvirta ir- 
todėl tan visanmaišatin 
prisieis įsimaišyti Suvieiiy’k 
toms Amerikos Valstybėms. 
Salos prezidentas tuo tarpu 
prieš įsimaišymą purtosi, 
bet jei pačiam nesiseks rii- 
gerius apveikti, tada papra
šys “Dėdės Šamo” globos,

Tenai nigeriai perdaug 
buvo skriaudžiami baltai- 
siais gyventojais, o ypač 
kapitalistais. O kadangi į 
vyriausybė jų nuo skriau- 
dų negynė, jie sukilo ir ko
voja už geresnį būvį.

IŠ TURKŲ-ITALŲ 
KARO.

Visokios angliškos žinios 
iš karo lauko Tripolyj vi
same sviete pripažintos už 
teisingiausias. Nekurie an
gliški laikraščiai štai ką ra
šo: .

“Italai rasi nežinojo, o 
gal pamiršo Napoleono di
džioj o sakmę: ‘ ‘ Turkus 
galima mušti, bet jų ne
kuomet neišmuši”.

^au-

visai

prjs^is is 
atsisakyti 
kalingo ir

Londonas. Dokų darbi
ninkų organizacijos sekre
torius tomis ~ dienomis ap
reiškė, kad ųei dariidaviai 
tomis dienomis.iei§|il^8ią 
darbininkų reSydayimų, Mi 
busiąs apskelbtas generalis 
straikas visoj Anggjoj, o 
paskui visose^kitose šalyse, 
ty. tarptautinį. T

ją darbda 
savo atatov 
ignoruoti. / ,,
vių paMelgmjlg pataisęs gi
lią duobę.

Dabar italai apie tai goj 
mūšiai persitikrino milži
niškų pinigų sumų ir kraų-į 
jo lėšomis. y

■gahizavę 
hiząejjon 
Įi už savo

lutinen

vibbjk.-.Europoj. 2 smarkios 
darbo; su -kapitalu kovos. 
'--A ; .•<, ’ ::
KELI ŽODŽIAI IŠ PRO 
FESORIAUS VOLTERIO 
PAKAITOS APIE VI 
TEBŠKO GUB. LIETU

yius.
Kovo mėa^M d. Impera

toriaus Gėografijos Drau
gijos salėje profesorius Vol
teris skaitė apie lietuvius, 
gyvenančius Vitebsko gu- 
oėĖtųjoje arba taip vadina
moje Latgali joj e.

Štai keli žodžiai iš jo pa
skaitos.5

Aka demikas Sobolevskis 
buvęs tos nuomonės, kad 
gyvenantieji Latgali joje 
lietuviai esą savo protėvių 
liekanos, gyvenusių pagal 
12—13 amžio rusų kronikų 
dabartinėje Smolensko ir 
Vitebsko gub.

Pasak kitų mokslo vyrų, 
lietuviai esą atkeliavę iš 
anapus Dauguvos.

Bent kiek teisingesnes 
žinias randame barono Gus
tavo Manteuffelio išduoto
je knygoje “Inflanty Pols- 
kie” 1879 m. -

Pasak jo, devyniuose Cis- 
kodo parapijos kaimuose 
gyvenę apie 300—400 lie
tuvių. ‘ Santykių su latga- 
liėčiaiš maža teturėję. Kal- 
ibėję tarp savęs lietuviškai,
^dėvėję lietuviškus drabu- 

giminiavęsi tik tarp 
savęs. Trumpai tariant, ta 
maža lietuvių kolionija no-

Valdiškos kariuomenės 
judėjimai.

Iš Juarez rytoj vienas1 
traukinis pU valdiška ka- 
riudm'ėfiė išvažiuoja į pie- 
tus. Kita valdiška armija 
juda šiauriuose nuo šio 
miesto. Mažas raitelių bū
rys vakar buvo ties Santa 
Rosalia.

Rebeliantų stovykloje.
Rebeliantai iš savo pusės 

visai netvirtina stovyklų 
ir vietų apsigynimui. Jų 
generolas Jose Cordora su 
vadu Orozco turėjo konfe-

rėjusi išsisergeti latgalių Eezeknę. 
į ujitakbs. Latgalieeiai lietu- 
p vius Vadindavo “aizdaugu- 
yits”uždaūguvietis.

Dar mažiau žinių paduo
da savo knygoje “Spisok

inorodcev Rossiyskoi Impe- 
ri” akademikas Kepensas 
1851 m. Jo imta žinios iš 
valstybės dokumentų, ku
riuose dar tuomet neskiria 
lietuvio nuo latgaliečio. Pa
sak jo, Vitebsko gubernijo
je buvę 40.000 lietuvių, ap
sigyvenusių 750 vietose.

Kad bent kiek šį dalykų 
išaiškinus, porf. Volteris su 
p. Būga pernai rudenį bu
vo nuvykę į Rezeknės apy
linkes.

Profesorius sakė, kad jo
kio paviršutinio skirtumo 
tarp latgaliečių ir lietuvių 
matyti negalima. Lietuvių 
kalboje esu labai daug lat
viškų žodžių, saviškų dra
bužių niekas nenešiojus, 
dainų nedainuoja, — o jei 
išgirsi, tai tik šventas gies
mes. Lietuviai jau gimi- 
niuojasi su latgaliais. Baž
nyčioje viskas atliekama 
latgalių kalba.

Seni vietų vardai lietu
vių išlaikyti geriau, negu 
latgaliečių. Sakysime, Rie- 
žicų lietuviai vadina Rasy
te, kuri pas latgaliečius 
persikeitė 
Rehsekenę

į Rehsekę — 
ir galų gale į

jokios piliesNeradęs 
griuvėsių, kurie liudytų, jog 
lietuvių čia gyventa ir gin
tasi nuo vokiečių ir gudų 
užpuolimų. XIV amžio vo-

Banditizmas platinasi. ;
Mazatlan. Ant likusių 

Čionai amerikonų ir kitų 
svetimžemių tankiai užpul
dinėja plėšikai ir viskų pa
sisavina. Plėšikai taip įsi
drąsinę, kad svetimžemius 
užpuola ir iš jų sodybų iš
vaiko. Nėra kam pasiskųs
ti, kadangi pati vyriausybė 
netvirta ir atsiradus be
tvarkėje.

Kova atidėta.
Valdiškojo generolo Hu- 

ert (Varmija randasi 100 my
lių tolumoje nuo Chihūa- 
hua ir 5 mylios nuo Santa 
Rosalia. Kelionė į JimineZ 
yra labai apsunkinta, ka
dangi revoliucionieriai pas
kui save sudeginę visus til
tus, kaip geležinkelių, taip- 
ir vieškelių.

Delei to galutinasis susi
rėmimas atidėta neapribuo- 
tam laikui.

kiečių kronika tvirtina, kad 
lietuvių jokiom pilies į žie
mius nuo Dauguvos nebuvę.

Kaikurie lietuviški žo
džiai, kaip “žibintiejus”, 
kurį galima išgirsti Šven
čionių ir Ežerėnų apskrity
se ir dar rasti senose Vil
niaus kronikose, liudija, kad 
lietuvių į Latgali ją atke
liauta iš Vilniaus guberni
jos.

Latgaliečių folkloro tyri
nėtojui čia esą butų labai 
platus darbo Jaukas. Esa
ma tokių pasakų ir gies
mių, kurios Kurše ir Vidže
mėje jau užmirštos.

Kad dalyką geriau išaiš
kinus, prof, patarė Imperat. 
Geograf. Draugijai sutaisy
ti tam tikslui ankietą. Šiam 
dalykui galėsianti padėti 
kunigai, nes jie, veždami 
“status animarum”, žino 
geriau, kas, kur ir kaip gy
vena. Bokšų Jur.

P. S. Folkloro rinkimui 
pradžia jau yra padaryta. 
Studentas Kempšas turi su
rinkęs daug pasakų ir gies
mių. ’ Kitas studentas On- 
tonas Laizaans išleido pseu
donimu “Mateiss Olutinš” 
pirmą numerį “Posokąs” 
(pasakos). Kunigas P. 
Trasunas treji metai atgal 
i-inko po Latgali ją dainas 
ir užrašinėjo jų melodijas 
su fonografu. B. J.

1
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letuvių
Vaizdai is revoliucijos Meksike

gėralai

tavo

RIETAVĄ.

tojai, kad IX;ne'“visi sutik
ai su kalbėtoja tendencija, 

nei vienas betgi neatsilieps, 
kad sakytojas negerai sa-

Kunigaikštienė Oginskie
ne ketinanti intaisyti fabri
ką linams merkti, džiovinti 
ir baltinti. Linus mįsia špi- 

Darbas

LENKŲ PRISAKYMAI 
LIETUVOS LENKAMS.

Bet ąr.jiadoru šventoj 
vietoj' kovuti su savo politi
kos pi‘iešiWnkais — spręs
kite patįs .skaitytojau

Tečfcju -to maža. Ende-

GELBĖKIME RYTIE 
ČIUS.

PALIAUKIME GĖRĘ 
ALŲ, DEGTINĘ IR 

VYNĄ.

PUNIA, 
Vilniaus gub.

Balandžio 20 d. iškeliavo 
iš musų klebonas kun. Ado
mas Zaremba į Melagėnus. 
Tą dieną susirinko nemaža 
parapijonių atsisveikinti su 
savo mylimuoju klebonu, 
kuris tiek rūpinosi jų ge
rove. Lydėti taippat buvo 
atvykęs ir choras, prie ku
rio tvarkymo ir gerinimo 
buvo prisidėjęs klebonas.

Antanas Gylys.

pamatys, kad ne visi vagįs. 
Tas pats ir su girtuoklys
te. Ne visi geria ir vaišina 
kitus svaiginančiais gėra
lais. Jaigu jau visi gertų, 
tai nebeilgam liktų žmonė
mis ir neilgai begyventų 
ant žemės. Visuomet bu
vo ir dabar labai daug mi
lijonų žmonių yra visai ne
geriančių ir suprantančių, 
kad gerti arba negerti 
ne juokų dalykas. Jaugei 
riantieji žmonės, tartumei 
padavę viens kitam ranką! 
vartoja ir pardavoja svaigi J 
nančius gėralus, užsipuola 
ant kitų žmonių ir nori nu-1 
girdyti visą pasaulį, tai lai-l 
kas ir mums negeriantiems! 
susiprasti, paduoti viens ki
tam rankas, ir kovoti su 
priešu, kad neapgalėtų mus 
ir, kas baisiausia, kad ne
pavergtų musų vaikų ir 
jaunosios kartos, kurios 
rankose musų tėvynės atei-

tavo
pro

ne sulauksime lietuvių ku
nigų, steisnie stojusių liudi
ninkais, persekiojimo.

Jau teismo salėje lenkų 
kunigai tarp kitų ir vysku
pijos sekretorius kun. Stec- 
kevičius^į visas dienas teis
me išsėdėjęs, kalbėjo, kad 
liudininkus: .lietuvių kuni
gus reikėtų būtinai nubaus
ti. Matyt, ta nuomonė yra 
bendra visur kalbama, kad 
lenkų visuomenė, ypač len
kų kunigai užsispyrę reika
laują iš vyskupijos valdyto
jo anų lietuvių kunigų nu
baudimo. Pas valdytoją 
renkąsi ir vieni lenkų ku
nigai7 (bal. 10 d.), ir benr- 
drai su svietiškiais (bal. 15 
d;), ir stotą jam net uiti-J 
matomą — vis del tų kuni-l 
gų nubaūdimo. 1

Tą-pat nurodo ir “Kur-I 
jero”- korespondento apsi-l 
lankymas pas valdytoją, | 
aprašytas 89 “ Kurjero ’ ’ 
numeryje balandžio 19 d. I 
Korespondentas klausęs, ari 
valdytojas manąs bausti 1 
tuos kunigus, kurie pade-Į 
ję aikštėn išvilkti šitą by-j 
lą. Valdytojas pasakė, ne
galįs nei girti, nei peikti! 
kunigų parodymų, nes jie 
dar sykį busią klausiami.

Lygsvaros " nebetekus, 
lengva pamesti ir logiką. 
Juk patįs džiaugėsi adv. 
Povoloėkid žodžiais, kad 
teismas nėišrišiąs lietuvių- 
lenkų klausimo (ir mes tai 
pripažįstame ). Tuotarpu 
toje instancijoje, kuri šiam 
dien dar yra jų' rankose, 
norimą taikinti tai, kas! 
smerkiama--‘valstybės teis-

Eįid«kni mdiidį kad už-Į 
teksią parodyti lietuvių ku
nigams kumštį, ir jie pa- 
bugs, ir lietuvių klausimas! 
bus išrištas. Bet įvairios 
priespaudos lietuviams ne I 
naujiena . Išmokome ken
tėti-. “Broliams” gi pasa
kytume vieną sekretą: vi
sos tos represijos išeina! 
musų naudai. Z.

Svaiginantieji 
naikina kūno sveikatą, pro
to gabumus, visą žmonių 
gyvenimą gadina. Užkre
čiamosios ligos apima dau- 
giaus ir daugiaus žmonių. 
Žmonės žūva nuo girtuo
klystės ir kitus žudo, patįs 
to nežinodami. Ištiesų, jai
gu kiekvienas paklaus sa
vęs, delko žmonės geria 
svaiginančius gėralus, jo- 
kiuo budu neras atsakymo. 
Pasakyti, kad svaiginantie
ji gėralai gardus, negalima, 
kadangi kiekvienas žino, 
kad alus, degtinė ir vynas, 
jaigu jie neužsaldyti, rodo
si nemaloniais pirmą sykį 
geriantiems. Prie svaigi- 

I nančiųjų gėralų pripranta 
kaip ir prie kitokių nuodų 

s— tabako, pamažu ir tik 
[pripratus prie nusigėrimo, 
žmogus juos tepamyli. Pa
sakyti, kad svaiginantieji 
[gėralai sveikatai naudingi, 
taipogi niekaip negalima 
dabar, kada gydytojai pri
pažino, kad nei vynas, nei 
degtinė, nei alus negali bū
ti naudingi, dėlto, kad nėra 
juose maisto, o tiktai nuo
dai, kurie visados kenkia. 
Pasakyti, kad svaiginantie
ji gėralai priduoda tvirtu
mo, taipogi negalima, nes 
ne sykį ir ne du, bet šim
tais sykių patirta, kad tiek 
pat geriančių žmonių kiek 
ir blaivų daug mažiau pa
dirba; iš to matoma, kad 

Siaus mašinomis. Darbas I tvirtumo pas juos mažiau.
>ųsiąs prižiūrimas žinovų. Į Sulyginus šimtus ir tuks- 
?ramokti to darbo busią Itančius žmonių geriančių su 

kas metai taisomi 2—3 mė-Iblaivais pasirodys, jog žmo- 
nesių kursai, kuriuos gale-Įnės tegeriantis vien vande- 
sią lankyti ne tik apylinkės [helį, tvirtesni ir sveikesni, 
i įmonės, bet ir iš- toliau.

į juos dvarininko ar lenko 
kunigo pasiųsta lenkė da
vatka ir inbruks, kaip lig- 
šiol brukė, lenkišką maldų 
knygą, skleis, kaip skleidu
si visokias jų przyjacielius 
ir jutrzenkas su priedais, 
kaip štai “Litwa i Polska”.

Lenkinimo reikalams en- 
dekai varto tukstantimis, 
tam dalykui jie nesigaili 
pinigų. O mes ką turime? 
Galima sakyti, beveik dar 
nieko. Pernai metais iš- 
pradžių pasipylė aukų kun. 
Tumo įsteigtąjin fondan 
rytiečiams šviesti, bet tuo
met pakilęs upas paskui at
slūgo ir visai sustojo. Tū
las, kantrumo pritrukęs, ga 
pasakys: duok ir duok au
kų į visas puses, iškur čia 
ir beišteksi viešiems ga
lams. Tai tiesa, kad turi
me begales reikalų ir ne
spėjame jų tinkamai aprū
pinti. Bet esti tokių rei
kalų, kurių nebegalima vė
lesniam laikui atidėlioti, ir 
į juos reikia skirti 
rytiečių reikalai.

•Lietuvos rytuose 
kiekviena valanda

Kiekvienas mato, jogei 
šiandien sunkiausia lietu
vių būtis yra Lietuvos ry
tuose, kur tebeviešpatauja 
įsenėjusi dvasios baudžia
va, lenkų uždėta. Musų 
atgijimo priešininkai ap- 
čiupo tą opiąją, skaudžiąją 
vietą ir duoda smūgį po 
smūgio, o mes tik šaukia
me, tik dejuojame, kad esa
me skaudžiami ir visaip iš
naudojami. Ir kas tai ma
tė: lenkai sukelia brolį ant 
brolio, griebiasi visų prie
monių jiems sukiršinti kits 
ant kito įneša net pačion 
bažnyčion vaidus, nežiūrė
dami, kad tai šventa, nepa
liečiama vieta. Kas bus, jei 
taip dar kelerius metus pa
truks? Jei piktojo darbo 
žmonėms taip nematytai se
kasi kvailinti sodiečius lie
tuvius, kad jie išsižada net 
savo tėvų kalbos ir likusius 
jai ištikimus kumštimis 
baido, tai yra truputį ir 
musų kaltybės. Kitos tautos 
kiek žinome, ištikus nelai
mei jų brolius, tuojau sku
binasi jų gelbėti ir šelpti. 
Žiūrėkite, kaip tie patįs len
kai elgiasi: jie deda pini
gus net svetimiems lenkin
ti. Prireikia pinigų lietu
viams lenkinti, tuojau atsi
liepia Galicija, Pavislys ir 
kitos jų žemės, reikia Len
kijai — tai sumeta pinigų 
Lietuvos lenkai. Antai 
prieš kelerius metus Pozna- 
niuje vokietis mokytojas 
mušdamas • vertė vienoje 
mokykloje lenką vaiką vo
kiškai mokyties poterių. 
Kaip lenkai išnaudojo tą 
atsitikimą! Jie kuone vi
sus metus skelbė jį savo 
laikraščiuose, skelbė ir sve
timųjų, prancūzų, anglų ir 
italų spaudoje. Mes ne
mokėsime taip pasielgti ir 
išnešioti visam pasauliui 
Joniškio bylos žinią, Jo
niškio byla tai tik mažas 
paveikslėlis iš didelės lietu
vių-lenkų santykių dramos. 
Ir ar netraginga musų bū
tis? Matome skęstant sa
vo tautiečius lenkybės ir 
tamsybės jūrėse ir nepa
rduodame jiems rankos, 
buk joniškiečių padėjime 
yra bent kelios dešimtįs pa
rapijų, kur lietuvių sąmo
nė trokšte trokšta nesu
laukdama tyro, sveiko oro 
pakvėpuoti. Musų spauda 
visa padaro, kas nuo jos 
pareina, nurodinėja visą 
pavojų, kurs graso rytiečių 
lietuvių-gyvatai. Bet kas 
iš to? Pamatome tik savo 
žaizdas, o jų niekas negy
do, jos ir toliau sėtrija, 
joms vaisto maža kas tepa- 
rupina. Gi didžiausias, tik
riausias vaistas tai švieti
mas lietuvių kalba, tai mo
kymas tamsuolių skaityti 
ir rašyti lietuviškai. Kad 
nebeišaugtų Žiekų, Šimėnų 
ir Grigų, reikia duoti jų 
vaikams lietuviškas ele
mentorius, lietuvis mokyto
jas, reikia žodžiu ir raštu 
platinti susipratimas. Dau
gumas taustamų rytiečių 
nemoka skaityti, jiems 
šioks ar toks raštas neįma
nomas, taigi iš senių ir su
augusių ne ką bepeši, rei
kia kreipti akis į priau- 
gėlius, jiems duoti mokyto
jų, kurios pramokytų juos ' 
.skaityti ir bent kiek rašyti. , 
Jei męs tuo nepasirupįsime, ]

i ALEKSOTAS, 
Kauno priemiestis.

Kitur žmonės kovoja 
prieš girtybę, o pas mus 
daro atžagariai, platina gir
tybę. Vienas berniokas iš
buvo Amerikoje 5 metus. 
Jis dirbo tenai geležies fa- 
brikojė, mašina jam nutrau
kė kairę ranką ir dešinę ko
ją. Koją jam pridėjo gip
sinę, rankos gi visai neturi; 
Jž • sužeidimą dabar gavo 
is 6075 rublius. Iš tų pini 

gų per penkias dienas pra
gėrė ligi 500 rublių ir vis 
dar geria, Pragėrė jis tuos 
pinigus su tėvu ir savo 
broliu. Visi trįs perka ir 
geria degtinę, alų, vyną, 
konjaką ir tt. Matydami, 
kad vieni pe.vmaža teišge- 
ria, jie1 kviečiasi padėti sa
vo pažįstafilus, kurie mėgs
ta ir gali daug išgerti. Rei
kia stebėties, kaip tat žmo
nės ntemoka gyventi: jei 
;aip iri toliau gers, tai pas
kui reiks eiti šunų lodyti. |

Aleksotskis. |

mums 
brangi. 

Laiku nepasiskubįsi, ir li
gonį rasi be žado. Taip ir 
čia: praeis keleri, nu tegu 
keliolika metų, ir mums ga 
beliks vieni pėdsakai, kac 
Joniškyje, Rodunioje, Asa- 
voje ir kitur butą lietuvių, 
paliks lietuviškai pramin
tų sodžių ir pavardžiij, o 
visą lietuvių sielą bus en- 
dekizmo vilnį? nuplovusios. 
Tuomet bus vėlu eiti ten su 
elementorium, nes numirė
lio poperiu nebeprikelsi, 
tuomet tik rasit koks mu
sų archajologąs, pavertęs 
galvą ir mente pasirėmęs 
ant kapo spėlios, kaip ir 
kuomet negyvėlių žūta.

Rytiečiai privalo kuo- 
daugiausia šviesos, o šviesai 
skleisti reikia pinigų, rei
kia pildyti ir didinti kun. 
Tumo fondas. Atsiminki
me, jogei kiti, sunkiausio
mis sąlygomis darbuoda- 
mies tarp Žiekų, Grigų ir 
Šimėnų, kumštimis grumo- 
jami, nesigaili nei savo 
sveikatos, nei- laiko. To
kiame tarpe darbuoties. la
bai, oi labai negera, tik vie
na doros prievolė tetrau
kia tokiu darban. Būti nuo
lat visaip ir iš visų šonų le- 
liuojamam, dirbti, taip sa
kant, vagčia, pasislėpus ir 
dar maža užuojautos iš sa
vųjų tesusilaukti, — tai 
drovu ir pernelyg vargu. 
Ištiesų, ką padės mums ke
tinamieji Vilniuje musų 
draugijų namai, jaigu jie 
bus pastatyti ant mažutės 
salelės, kurią gali nunešti 
antpludos endekizmo ban
gos, kurios vis siauriau ir 
siauriau siaučia apie Gedi
mino pilį?

Kad taip neatsitiktų pil
dykime kun. Tumo fondą 
rytiečiams šviesti. V.

(“Viltis’7.

Tiesą pasakė.
— Kad tamsta žinotum, 

kaip mano dūkte myli labai 
pianą!

—Tai kodėl ji pianą taip 
negu: vartojantįs svaų^nam4TeQa 8U dorais, žmonėmis, į beširdiškai daužo 1

KUPIŠKIS, 
Ukmergės apskr.

Šeštame verste nuo Kupiš
kio, prie Kuosėnų sodžiaus 
pavieškelyje, rymo piliakal
nis ,arba kaip jį vadina ap
linkiniai žmonės — Mirabe- 
lio kalnas (priguli Mirabe- 
lio dvarui). Kalnas labai 
gražios išvaizdos: ketur
kampis, iš visų pusių ap
mūrytas plytomis. Žmo
nės aptiko, kad plytos la
bai geros, pradėjo, jas vog- 

ltai ateis, sprauste įsisprausitiir ardyti kalną.... Gaila!

“Atmink, kad esi len
kas, iš lenkų tautos krau
jo kraujas, kaulų kaulas, 
nepamiršk, kad 
tėvynė yra Lenkijos 
vincija, kuri vadinasi 
tuva, tai nuoamžinoji 
žemė; su savo broliais kal
bėk tiktai lenkiškai; lenkų 
kalba yra graži tvirta, 
skardi, gali jaja džiaugties;\ 
tvirtai laikykies lenkiškos; 
“viaros”, atmink, kad tik į 
toji viara musų tautą išgel
bėjo nuo išnykimo; atmink, 
kad sulenkėję lietuviai, ( 
kurie šiais laikais pavirto 
atgal lietuviais, yra tavo 
tikrais broliais, todėl jų 
nestumk nuo savęs, bet 
priešingai, kalbink juos, 
idant jie išnaujo “paganc- 
kai” nemąstytų ir grįštų 
lenkų prieglobon; stengkis 
po Lietuvos kaimus ir 
miestelius praplatinti len
kiškus raštus, laikraščius ir 
knygas, kadangi Lietuva 
yra lenkų žemė”.

to). Iš pažiūros -atrodo, 
kad buvo koks- nors- -seno
vės lietuvių-ginklas.--Drie
žais kapus - stovi senaš-se- 
nutis beržas. Jame tai šio 
dvaro (Mirabelio) ponas — 
Pačiobutas šaudydavęs ir 
kardavęs “prasikaltėlius”. 
PagaudavęS kokį pakeleivį, 
išdegutuodavęs, paskui iš- 
plunksriuodavęs ir įlipus į 
tą beržą liepdavęs- kukuoti. 
Bekukuojarit ir nušaudavęs 
vargšą.

P. Vingaudaši 
(“Lietuvos Žinios”). (

Apie šį piliakalnį senieji 
štai ką pasakoja: vieni sa
ko, kad čia buvus lietuvių 
kariuomenės tvirtovė, nes 
viduryj šio kalno esą di
džiausi urvai, prikrauti vi
sokių ginklų ir stabų (sta
bus jie vadina bulvonais); 
kiti sako, kad jį supylė sve
timtaučiai, lietuvių karo 
laiku nelaisvėn paimti. Ba
lindavę, girdi, kokį svetim
tautį belaisvėn, prirakinda
vę prie jo stočką, ir turė
davęs per visą savo gyveni
mą vežti žemes. Ištikrųjų 
čia yra kas tokio nepapras
to, nes dar nelabai senai 
■vaikai, kasinėdami smėlį,, 
buvo iškasę daugybę sida
brinių senovės pinigų, da
bartinių 10 kap. didumo. 
Pinigai tie yra labai seni: 
nebežymu jokio parašo. 
Prie kalno yra didžiulė 
duobė, mat iš čia, pilant 
kalną, imta žemės. Prie 
kalno butą kapų. Žmonės 
ardami žemę-išaria-žmonių 
galvų, kiaušus,; blauzdkaū- 
lius ir kitus narius. Nariai, 
sulyginamai su dabartinių 
žmonių nariais, labai dideli. 
Senieji sako, kad čia laido
davę milžinus, tai yra žmo
nes, kelis sykius didesnius 
už dabartinius. Vienas—ūki
ninkas, ardamas žemę, rado 
kirvį. Kirvis padirbtas vi
sai prastai: dvi pusi smaili, 
viduryj yra skylė (matyt, 
kad buvo užmautas- ant ko-

čius gėralus. Sako taipogi, 
kad svaiginantieji gėralai 
šildo, bet ir tai netiesa, nes 
kiekvienas žino, kad žmo
gus įgėręs susišildo tik 
trumpam laikui, o paskiaus 
greičiaus sušąlą negu blai
vus. Pasakyti, kad išgė
rus pakasynose, vestuvėse, 
pasimatymuose, perkant ar 
parduodant, geriaus galima 
apmąstyti tą dalyką, kurio 
delei susirenkama, taipogi 
nei jokiu budu negalima 
dėlto,; kad viguose tokiuose 
atsitikimuose reikia ne- 
kvailint savęs svaiginan
čiais gėralais, bet su aiš
kiu protu svarstyti. Kuo 
svarbesnis atsitikimas tuo 
blaivesniu reikia būti, o ne 
girtesniu. Negalima pasa
kyti ir to, kad kenksminga 
yra pamesti svaiginančius 
gėralus tam, kuris pripra
to prie jų, dėlto, kad mes 
beveik kiekvieną dieną ma
tome, kaip girtuokliai pa
puola šaltojon, pagyvena 
ten be gėralų ir nuo to pa
sveiksta. — Negalima pasa
kyti ir to, kad nuo gėralų 
atsiranda daugiau linksmu
mo. Tiesa, nuo svaiginan
čių gėralų žmonės kaipir 
sušįla ir liekta linksmesni 
trumpam laikui, o paskui 
dar labiau nuliūsta. Tik 
reikia nueiti traktieriun 
pasėdėti ir pažiūrėti pešty
nių, šauksmų, ašarų, kad su
prasti, jog nelinksmina 
žmogaus gėrimėliai. Tai
gi negalima pasakyti, kad 
girtuoklystė nekenksmin
ga. Kiekvienas žino jos 
kenksmingumą kaip kunui, 
taip ir dūšiai!..

Taigi, svaiginantieji gė
ralai nei gardus, nei maiti
na, nei duoda tvirtumo, nei 
šildo, nei padeda reikale, 
kenksmingi yra kunui ir 
dūšiai — o vienok visi juos 
geria. Delko gi geria ir žu
do save ir kitus? Ant to 
vienas atsakymas: “Visi 
geria ir vaišina kitus; ne
galima gi ir man negerti ir 
ne vaišinti”, atsako ant to 
žmonės ir, gyvendami tarp 
girtuoklių, mano, kad visi 
geria ir vaišina kitus. Bet 
tai netiesa. Jei žmogus 
vagis ir jis bičiupliaus su 
vagimis, tai jam pasirodys, 
kad ir visi vagįs. Tegu tik 
jis pameta vagystę o sugy-

KERŠTAS.
Joniškio byla’, kaip ir ga

lima buvo tikėties, išvedė, 
iš kantrybės daugelį musų 
lenkų. Inpykę, jie griebė
si įvairių priemonių, kad 
tik savo susopusią širdį nu
raminus, kad tik keršto 
jausmui užgana padarius. 
Čia, žinoma, kliufva dau
giausia lietuviams kuni
gams, kurių 7 parodymai 
teisme, beabejo, daug nu
svėrė. Taigi barami jie iš 
sakyklų, šmeižiami spaudo
je, iš dvasiškosios vyresny
bės reikalaujama jų nubau
dimo. ,' 77.7 ' 7 7 ~7777

Balandžio 8 d.šv.Jokū
bo bažnyčioje kun. Jasins- 
kas, kalbėdamas iš evange
lijos apie gerą piemenį, kad 
esama įvairių piemenų: vie
ni vedą į dangų, kiti gi sa
vo aveles į teismą; tie esą 
atskalūnai. "7 -•■•’■-y

Tą pačią dieną- labdarių 
draugijos koplyčioj kun. 
Senkevičius sakė taip: 
“Vienas yra altorius, bet 
ne visi kunigai vienodai 
moko: vieni veda prie mal
dos, kiti nuo jos stumia..., 
jet jus kentėkite jei jus už- 
>uola, jus nusileiskite. Die- 
vo Motina, Lenkijos kara
liene, neapleis musų”.

Klausytojai ir ten, ir čia, 
žinoma, suprato, kas pa
mokslininkų norėta paša-
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SEVEROS

Dolaris Butelys.

Butelys 50c

Gausi dovana,

Lehigh

Neužilgo stvaikerių vietą 
užimsią nauji tarnautojai.

? To vyro vardas historijo- 
įje bus užrašytas aukso rai-

■

Butelys 50c ir $1.00.

Mirusiojo aviatoriaus Wrighto pirmieji išrasti lėktuvai, kurie dabar 
dėti 4-mokslo. muzejus.- ■ . • ; r

Severos Gyduoles 
Inkstams ir Kepenims 
(Severą’s Kidney and Liver Remedy)

inkstams sugrąžina sveikatą ir 
jiegas, taip kad jie be jokią 
sunkumų ir trukdymu gali savo 
uždavinį pildyti.

Geležinkelių aukos.
Gegužio 23 dieną galima 

priskaityti prie didžiausių 
geležinkelio nepalaimų. Ir

Persidirbimas, nemiga, susijudi
nimas, rūpesčiai, blogi papročiai 
tai priežastįs

lowos valdžia- pagalios, 
matyti Hermanų Hirsch- 
field pripažino raupuotu ir 
nutarė tad prašalinti iš 
provincijos. Naktį Herma
ną išvežė automobiliu taip 
paslaptingai, kad niekas ne
žino kur jisai randasi. Ne
žino net jo pati, kuri gy
vena Bay City, Mich.

Aitrumas, apsunkinimas, blogas 
upas, neramumas tai pasekmės

Kad neleidus labiau nervų sugedimui platintis, kad atgavus energiją, nervams sveikatą 
ir jiegas, reikia vartoti

dėmis kaipo aviatikos tė- 
pergalė 
arelis.

Severos
Gotliardo Aliejus
(Si vera's Gothard Oil)

pataiso 
malti, 
gusiems, 
ligos sveikaton grįžtantiems.

Bolaris Butelys.

Ispanijoj; * mieste Villa 
Real sudegęs teatras, ku
riame žuvę 103 asmenįs, 
tarp kurių butą daugiausiai 
moterių ir vaikų.

Senatas priėmė padėko- 
nės rezoliuciją, idant Car- 
patijos kapitonui Rostron 
ir visiems tarnautojams iš
reikšti padėkonę 
bėjimą “Titaniko’ 
mingųjų. Prie to 
pitonui Rostron 
auksiniui medaliui 
ti 1.000 dolerių.

SEVEROS NERVOTONA
(SEVERA’S NERVOTON)

Tarnautojų
New York, 

dieną vakare 
cker hotelyje, 
way ir 42 gatvių, sustrai- 
kavo visi tarnautojai: kel
neriai, virėjai ir jų pagel- 
bininkai. Visada apie sep
tintą valandą daugiausia 
susirenka ten svečių. Apie 
500 asmenų' gražiai įsirė- 
džiusių ir išsipuošusių sė
dėjo prie staliukų ir laukė 
vakarienės 
Tuom

(SEVERA’S STOMACH BITTERS) 
apetitą ir sutiekia skilviui jiegų maistui su- 
Tas maistas labai geras silpniems, pavar- 
senatvės palaužtiems žmonėms, taipjau pc

Turkijos vidurinių reika
lų ministeris susivaidino su 
jureivijos ministeriu. Tas 
nesutikimas išėjo iš to, kad 
turkų karo laivynui pri
mesta didi baimė ir už tai 
keli jureivijos viršininkai 
patraukta atsakomybėn.

manas ištikrųjų^urgjo rau- 
pus.junku sužįnęįi. Žino- 
ma yra mums, kadfraupuo- 
tus valdžia visiškai išskiria 
ir prašalina į suvis ^atskirą 
kokią vietą, kur nelaimin- 
gasai pabaigia savo-gyveni-

prasidedant. 
tarpu suskambėjo 

skambutis, kiekvienas tar
nautojas gražiai palenkė 
galvą prieš savo ponus-sve- 
čius ir išėjo laukan iš res
tauracijos. Svečiai akis 
pastatę žiurėjo kas čionai 
pasidarė.

Kotelio savininkas James 
B. Regan sako, kad straike- 
riai be jokios davimo ži
nios tai padarę. Iš viso 
tarnautojų buvo 186 asme-

Columbus, O. Greitąsai 
traukinis, bėgdamas iš New 
Yorko į St. Louis, nusirito 
nuo bėgių. Visi karai par
virto. Mašynisto pagelbi- 
ninkas ant vietos užmuštas.

Good Thunder, Minn. To
je pat dienoje nusirito nuo 
bėgių traukinis, einantis į 
Milwaukee. Dvylika as- 
jnenų sunkiai sužeista.

Meksika. Mexican Cent
ral traukinis taip-gi nusi
rito nuo bėgi'iji^ Visi karai 
suvirto. Iš žmonių sunkiai 
sužeidė 10 asmenų, iš jų pu
sė mirtinai sužeisti.

Winnipeg, Man. De
šimts mylių nuo White Ri
ver nušoko nuo bėgių Ca
nadian Pacific Imperial Li
mited traukinis. Žuvo ke
letas žmonių ir daugumas 
'sužeista.

Valdžia apie anglių kainą.
Washington. Paskučiau- 

sis dabar anglių kainos pa
kėlimas bus iš pačios gilu
mos tiesos departamento iš
tirtas. Jau dabar tojo de
partamento agentai dides
niuose miestuose tyrinėja 
tą dalyką.

Keletą mėnesių atgal tie
sos departamentas daug 
yra gavęs skundų, kad 
minkštųjų ir kietųjų anglių 
pardavėjai tarpu savęs susi
kalbėję, idant visur pakelti 
anglių kainą. Abelnas pro
kuratorius W'ckesham, ga
vęs tokius skundus, tuoj 
įsakė daliniams prokurato
riams pasirūpinti tuomi ir 
visą gerai ištirti. Vienas 
iš prokuratorių jau susekė 
kad Pennsylvanijos anglių 
pardavėjai ištikrųjų yra su
sikalbėję su vakarų viduri
nių provincijų pardavėjais, 
idant visur anglių kainą 
pakėlus.

pagarsėjęs tepalas visokiuose 
atsitikimuose. Kiekvienas^ dir
bąs ūkyje, kasyklose, giriose, 
fabrikuose ar dirbtuvėse, priva
lo jį visada po ranka turėti.

Morokko sostinę Fez an
dai iš visų pusių apsiautę 
sukilusieji prieš francuzus 
maurai. Sakoma, jie ap
skelbę prieš krikščionius 
taip. vadinamą ‘ ‘ šventąjį 
karą”, Kariuomenė te- 
čiau mieste laikosi ir leng
vai atmuša arabų užpuoli
mus. Jai pasiųsta pagalba.

už pagel- 
nelai- 

dar ka- 
nutarta 
paskir-

Gaunamas visur aptiek ose. Reikalaukite tik Severos. Jei vietinis aptieki- 
ninkas neturi, rašykite mums.
Jei nežinotumėte, kaip savo ligoje pasigelbėti, rašykite mums. Suteikia
me daktariškus patarimus dykai.

Iš Londono rašo, kad 
“Išganymo Armijos” taip 
vadinamas galva-generolas 
William Booth pasidavęs 
akių operacijai ir, regis nuo 
to dabar visai neteksiąs re
gėjimo. Taip tvirtiną dak
tarai. Generolas Booth tu
rįs 83 metus.

New York. Turtuolius- 
filantropas Montefiore G. 
Kahn neperseniai suteikė 
Amerikos Immigracijos 
Paskirstymo Lygai gausią 
dovanėlę. Minėtasai mili
jonierius dovanojo 13.000 
akrų dirbamos, žemės. To
ji žemė yra skiriamą immi- 
grantams, kurią Immigraci
jos Lyga turėsianti išdalin
ti veltui norintiems užsiim
ti žemdirbyste immigran- 
tams. Visas tos žemės plo
tas su pi Įklausančia ten gi
ria yra apskaitomas į 
$2.600.000 vertės. Žemė to
ji randasi netolies . Daven
port, New Jersey.

Apie “Titaniką” senate.
Washington. Tyrinėji

mai apie “Titaniką” ilgus 
laikus tesėsi. Rūpėjo tik
rai ištirti, kame tos katas
trofos yra kaltė, idant ga
lėjus tikrą sutaisyti pageri
nimui projektą- Gegužio 
29 dieną apie “Titaniką” 
buvo kalbama senate. Pir
mutiniu kaltininku yra pri
pažintas kapitonas ' Smith, 
kuris visiškai neatsižiurėjo 
į atsiųstuosius- jam perser
gėjimus apie ledinius kal
nus. Kapitoną Lordą - ap- 
Ikaltino už uegelbėjjiną 
•skęstančių žmonių. Jisai 
su savo laivu “California” 
butų lengvai galėjęs pris
pėti visus žmonės išgelbėti, 
jaigu butų paklausiąs “Ti
taniko” pagelbos šaukian
čių ženklų. Toliau kaltina
ma yra didžiai kompanija 
už neužtektiną laivo apsau
gojimą, liuosą jurininkų 
discipliną ir kitus svarbius 
prie pagelbos dalykus.

Dviejuose biliuose, ku
riuodu senatorius Smith se
natui perstatė, pažymėta 
smarki kontrolė ir laivo 
priežiūra, idant tuomi bu
tų tikrai ąpsaugojami visi 
keliauninkai. Tuodu biliu 
ateityje busią įvykdinti.

Senatorius Raynor savo 
kalboje perstatė, kad lig- 
šiolaikinės. plaukiojimo tei
sės jau esančios visiškai pa
senusios ir reikalauja su
taisyti naujas teises.

Rusijos sinodas nuspren
dęs uždrausti vienuoliui 
Iliodorui laikjti pamaldas 
ir nešioti dvasiškio rubus. 
Tokią smarkią bausmę Ilio- 
doras užsipelnęs tuo, kad 
jis, nepaisydamas savo vy
resnybės uždraudimo, pri
iminėjęs savo pasekėjus, 
kurie būriais ateiną Floriš- 
čevo vienuolynan ir net lai
kąs į juos kalbos.

$900.000.000.
New York. Tyrinėjant 

Standard Oil Co. stovį ir 
susinešimus su pagelbinė- 
mis firmomis, paaiškėjo vie
nas gana žingeidus dalykas, 
ty. kiek John D. R.ockef el- 
lerio išneša turtas.

Sužinota, kad Rockefelle- 
rio turtas kas metai atneša 
gryno pelno į 45.000.000 do
lerių.

1865 metais J. ,D. Rocke
feller turėjo tik $5.000. 
Taip patsai tvirtina savo 
autobiografijoje. Už de
šimts metų iš tų $5.000 pa
sidarė $5.000.000... 1820 me
tais Rockefeller jau turėjo 
$100.000.000. Vadinasi tiek 
turto turėjo, kiek Standard 
Oil Co., New Jersey, tuomet 
buvo verta.

Dabar-gi visas Rockefe- 
lerio turtas iš nešą 900.000- 
000 dolerių. f

straikas.
Gegužio 28 

Knickerbro- 
prie Broad-

Sudegino juodveidį.
Tyler, Tex. Netolies pa

vietinio namo čionai sude
gino žmones vieną juodvei

dį, Į). Davis, už tai, kad už
puolė gįėrginą Carrie John
son. Tasai deginimas atsi
buvo, 2.000 gsn^em^ akyse. 
Prieš pat sudeginimą Davis 
prisipažino prie kaltės net 
pasirašė po savo prisipaži
nimu, meldė tik dovanoji
mo. Vienok žmones į tą 
suvis neatsižiurėjo, be jokio 
pasigailėjimo jį sudegino.

Davis su savo draugu už
puolė merginą Carrie John-, 
son, einančia geležinkeliu į 
Tyler. Perpiovė josios ger
klę ir paliko ant kelio, ma
nydami, kad jau negyva. 
Merginą-gi rasta gyvą ir ji 
paaiškino visą atsitikimą 
už ką įširdę žmonės Davisą 
sudegino.

Nelaiminga katastrofa.
Martinsville, Ind. Penki 

asmenįs iš šio miestelio iš
sirengė kur tai automobiliu 
važiuoti. Laimingai priva
žiavo ligi Centerton, bet čia, 
važiuojant per elektrinių 
karų geležinkelį, iš nežino
mos priežasties staiga ant 
grįžkelės sustojo. Buvo tai 
trečia valanda po pietų. 
Tuom tarpu atbėgo karas ir 
stačiai ant automobilio už
važiavo. Važiuojantieji 
automobiliu negalėjo spėti 
pasitraukti, tad likimas jų 
buvo didžiai nelaimingas. 
Keturis iš jų ant vietos už
mušė, tarp kurių yra W. D. 
Broymsu pačia, Besie Cure,
17 metų ir Baunie Bailey,
18 metų. Edda Brown, už
muštojo W. D. Brown sū
nūs, laiku spėjo iššokti iš 
automobilio, tad išliko vi
siškai sveikas.

, Kruvinas atkelšijimas.
San Diego, Cal. Atrasta 

čionai žinomas lakūnas C. 
H. Tolliver su savo pačia 
nuosavuose namuose negy
vu. Intariamas užmušėjas 
Bert Levis, buvęs Tolliver 
Airship Co. sekretorius, yra 
sulaikytas.

Vienas policijantas tvir
tina kad Levis 17 kartų šo
vęs į Tolliverius, kuomet 
tuodu važiavo namon. Pa
šautieji spėjo dar pabėgti į 
savo namus, bet ten jau ne
galėjo, delei sunkių žaizdų, 
likti gyvais.

Teisme Levis prisipažino 
prie žmogžudystės. Prie
žastimi to buvo noras at
keršyti Tolliveriui už su- 
vadžiojimą jojo pačios. 
Pirmiausia šovęs į Tollive- 
rį, paskui į jo pačią.

Toliveris turėjo jau 60 
metų amžiaus, jo pati-gi 58 
metus. Levis buvo 32 me
tų, pati jo 35 metų, labai 
esanti graži.

Laimėjo pasaulio rekordą.;
Milwaukee, Wis. Jau

nas lakiotoj as Farnum T. 
Fish, paeinantis iš Los An
geles, nesenai laimėjo pa
saulio rekordą; kitaip sa
kant, ilgiausia už . visus lig 
šio laiko lakiotojus lėkė 
vandeniu. Gegužio 26 die
ną Fish išlėkė iš Chicagos 
į Milwaukee per ežerą Mi
chigan. Po dviejų valandų 
ir šešių minučių nulėkė į 
paskirtąją vietą. Tolumas 
tos kelionės per vandenį iš
neša 90 mylių. Ligšiolei 
tolaiusia buvo lėkęs vande
niu Palhau, kuris nulėkė 87 
mylias. Fish su savimi ve
žė 75 svarų šilkų pundelį; 
tuomi norėta parodyti, kad 
aeroplanu galima važioti 
mažesnius kokius daiktus.

Anarchistai prieš Taftą.
Pittsburg, Pa. Anar

chistai, negalėdami Tafto 
prašalinti, pasiryžo jį nužu
dyti ir tuo tikslu surengė 
visus pienus. Pienas vie
nok jų nenusisekė, nes iš
davė koksai tai William Pą- 
orstorius, kuris buvo kalti
namas už nusiuntimą vie
nam iš turtingųjų Pittsbur- 
go gyventojų Aleksandrui 
R. Peacock bombos, reika
laujant nuo jo $5.000.

Paorstorius paeina iš žy
mios Hamburgo, Vokietijo
je, familijos. Patsai yra 
pasiekęs aukštesniuosius 
mokslus Heidelburgo ir Bu
dapešto universitetuose. 
Taip-gi yra iš jo tikras ar- 
tistas-muzikas. Sakosi ji
sai, kad anarchistai padarę 
jį savo įrankiu.

Tafto nužudymo pienus 
Paorstor. išdavė savo advo
katui A. C. Šteinui. Anar
chistai ant Tafto, kaip pa
sirodo, yra įširdę už atšau
kimą Rusijos traktato.

Kur raupuotasai?
Des Moines. Koksai tai 

Hermanas Hirschfield per 
ilgesnį laiką buvo intaria
mas, buk jisai esąs užkrės
tas raupų liga. Per kelias 
savaites buvo žiutinėjamaš 
Centervillėje, la, Ar Hęr-

Lakunas Wilbur Wright 
mirė, r j

Dayton, O.l Gegušio pas
kutinėmis dienomis. čionai 
pasimirė garsus patobulinto 
lėktuvo išradėjas^ taip-pat 
drąsiausias sviete lakūnas, 
Wilbur Wright,.. Mirė jis 
nuo karštinės kuriaja susir
go būdamas Bostone, aero
planų parodoje. Jam mir
štant prie patalo-buvo susi
rinkę visi namiškiai ir jo 
brolis Orville Wright, kuris 
podraug su mirusiu darba
vosi apie lėktuvų pagerini
mą. ...

Garsaus lakūno kūnas 
palaidota birželio lc dieną 
Woodlande,. šįągaę -įniieste. 
Day tone miręs ąų sąyo bro
liu turėjo aeroplanų krau
tuvę ir iš to darę sau. gerus 
pinigus. Daug ^pinigų abu 
ir beskrajodamų;.už(įįrbo,; ,

Miręs Wilbur turėjo 45 
metus amžiaus ir yra gimęs 
Millerville, Thd.^ rTik pas
kui su tėvais persikėlę į 
Dayton ir tendi- sti sako 
įbroliu stebuklus Atlikę, pa
dirbdami lekiojančią maši
ną. Nors tuo 'metu ir ki-i 
tur buvo mašinos dirbamos,’ 
bet dar ne tekios- ištobulin-

Mylimoji užmušėja.
Janesville, Mįch. Šiame 

miestelyje koksai tai jau 
vedęs Edvardas Kallen, 35 
metų amžiaus. įsimylėjo į 
tiek pat metų Julia Lindley. 
Visai tai jųdviejų . meilei 
ant kelio st(jvx‘jonfEdvardo 
pati ir ...vįijfai. Kad ,tą kjjį- 
tį prašalinus, pasiryžo išva
žiuoti į kitą miestą ir ten 
abiedviem kartų gyventi. 
Vienok neilgai ta laimė juos 
šildė. Edvardas pasiilgo 
savo pačios ir vaiko, ren
gėsi tad grįžti atgal. Kilo 
tarp jiedviejų barniai. Ju
lia Lindley, sugriebus re
volverį, peršovė Edvardą ir 
šis greitu laiku ligonbuty- 
je pasimirė. Julią Lind
ley policija suareštavo ir 
pasodino kalėjimai!.

vo, kuris pirmas 
jo padanges kaipo

Straikas.
Buffalo, N.

Valley geležinkelio linijos 
sustreikavo . darbininkai. 
Jie reikalavo, kad pakeltų 
mokestį ligi 25c. į valandą. 
Kadangi kompanija nenorė
jo su jų tais reikalavimais 
sutikti, gegužio 26 deną vi
si tos linijos darbininkai, 
dirbantieji Buffalo, sustrai- 
kavo.-

3



| MOTERIŲ SKYRIUS, g
Nieko nekenkia.

— Mariutei Ar-gi tau 
negėda, juk šiame mėnesy
je turi jau antrą jaunikai
tį.

TALIK AS

KAME GRAŽUMAS.

Merginos ir moterįs rū
pinasi daugiausia apie savo 
išvaizdą. Rūpinasi, idant 
būti gražiomis, visiems pa
tikti, o ypatingai merginos 
— patikti vyrams. Bet, 
kaip regisi, tankiausia ne
atkreipia atidžios, kame iš- 
tikrąją yra gražumas. Ar
gi tik veide randasi gražu
mas? Ne. Randame to
kią negražią merginą, ku
rios gauna gražiausius vy
rus ir kurie jas didžiai my
li. Graži mergina net ste
bisi, delko gražus vyras 
myli negražią merginą, o 

- josios suvis grąžąs nemyli 
arba net ir negrąžąs nenori 
su ja užsidėti.

Kad kaikurios negražios 
merginos ir moterįs turėjo 
didelį pasisekimą, parodo 
pati historija, kur randa
me didžiai negražią mote- 
rią, užimančią augštas vie
tas. Taip paimkime iš se
ną laiką, Matildė, Henri
ko V pati, ir Kristina, Šve
dą karalienė, buvo didžiai 
negražios, vienok karalie- 
nią vietas užėmė ir didžiai 
vyrą buvo mylimos.

Kuomet Ona, čeką kara
lienė, atvažiavo į Londoną, 
visi anglikai jos negražumu 
pasibiaurėjo. Merginą tar
pe, ji atrodė kaip kokia bai
dyklė, ir ji suvis nesirūpi
no savo veido gražumu. 
Vienok ją pamylėjo kara
lius ir liko karalienė. Ka
raliene jai esant, visi taip 
ją mylėjo, kad vien rankos 
tik mostelėjimu tūkstan
čius turėjo apginėją ir tūk
stančiai meiliai apie ją kal
bėjo. _ ..... ■

Šimtus rasime garsią mb- 
terią, kurios didžiai ant 
veido buvo negražios, o įsi
gaudavo į augštas vietas ir 
buvo labai savo vyrą my
limos, taippat kiti negalė
davo jomis atsigėrėti.

Nereikia ieškoti pavyz- 
džią iš pereitą laiką; gali
ma rasti ir dabartiniame 
gyvenime. Juk ne vieną 
girdisi merginą dejuojant, 
delko neturinti tokio pasi
sekimo, kaip josios kaimin- 
ka, nors šimtą kartą yra 
negražesnė. Matome ište
kant už gražią, geni vyrą 
visai negražias moteris; o 
gražiosios, kurios taip sa
vo veidą daboja ir nesigai
li net visokią dažą, lieka 
senmergės, be jokio pasise
kimo. Ne viena graži mer
gina užvydi ir jokiuo budu 
negali išrišti tą priešingą 
dalyką.

Čia išsiaiškina dalykas- 
atkreipiant, kad ne vien tik 
veide spindi gražumas. Ta
sai gražumas turi būti kur 
kitur. Po teisybei, reikia 
atkreipti atidžia, kad kas 
vienam gražu, kitam suvis 
gali negražiai atrodyti, ar
ba kas vienam biauru, ki
tam yra gražu. Tame daug 
yra teisybės. Bet vienas 
dalykas yra, kuris kiekvie
nam gražus arba padaro 
gražum ir visus patraukia. 
Tai yra apsiėjimas. Žmo
gaus apsiėjimas gali pada
ryti jį patį malonum, o net 
gražum. Merginos arba 
moterįs savyje turi iš pri
gimimo visame sudėjime 
malonumą, o jaigu ją ap
siėjimas yra malonus, gra
žus, tai tiesiog visus žavėte 
žavėja. Gali būti negra
žiausia mergina, bet jaigu 
ji bus malonaus budo, pa-

sisekimą turės didžiausį. 
Tasai malonus būdas, kurį 
tankiai simpatiškumu vadi
name, visus patraukia. 
Žmogus simpatiškas savo 
švelnia, malonia kalba, nie
ko neužgaunančia, patrau
kia visus.

Jaigu mergina manda
giai apsieis, nei vieno ne
užgaus, maloniai kalbės, 
nesipąs ir švelniai visame 
elgsis, nors jinai negražiau
sia butą, visą bus godoja
ma, visi ją mylės. Veido 
gražumas yra tik liglaiki- 
nis, apsiėjimas-gi tęsiasi li
gi mirčiai ir tas tad labiau
sia patraukia. Delei tą tai 
priežasčią kartais negra
žiausia mergina' turi geriau- 
sį ir laimingiausį pasiseki
mą.

Gražiausios merginos ar
ba moterįs tankiai netur 
tinkamo pasisekimo. Jos po 
teisybei turėtą dar geresnę 
pasisekimą, bet toji puiky
bė neleidžia. Išgirdus to
kia mergina ar moteris, kad 
esanti graži ir laikoma yra 
už gražiausią, pradeda iš to 
puikautis, niekinti kitus ir 
elgiasi taip, kad rodos, no
rėtą visus priversti, idant 
apie ją šokinėtą, rankas bu
čiuotą ir kaipo dievaitę 
garbintą,. Išnyksta tuomet 
jos švelnumas, budo malo
numas, o 
šiurkštumas, 
ko pasijunta 
visą apleista.
kia yra ištekėjus moteriš
kė, tai iš tokio jos apsiėji
mo kįla vaidai, nesutikimai, 
namuose suirimai. Vadi
nasi, šioji maža liglaikinė 
laimė dingsta. • ; ■ <

Iš tą kelią žodžią aiš
ku yra, kame ištikrąją ran
dasi gražumas. Didžiausia 
gražumo šaknis, tai malo
nus būdas, gražus, švelnus 
apsiėjimas, o veido grožė 
tai tik prie to pridėjimas, 
kuris gali tuomet vertę tu
rėt, kada yra sujungtas su 
ta didžiausia gražumo šak
nim. Dėlto, merginos ir 
moterįs turėtą daugiau at
kreipti atidžią į savo būdą, 
jį išdirbti švelniai ir malo
niai, o nesirūpinti tiek sa
vo veidu, netrinti ir nedi- 
lint jį visokiais tepylais, 
nes tas tik antroje vietoje 
teturi vertę. Kiekvienas 
išmintingas žmogus atsi
žiūrės daugiau į būdą, ap
siėjimą, o ne į veidą; nes 
tik geras būdas ir apsiėji
mas gali suteikti laimę ir 
prašalinti visus nemalonu
mus bei nesutikimus. Ma
lonus apsiėjimas palengvi
na šio gyvenimo bėdas neš
ti ir priduoda visame stip
rybės bei narsumo.

— E... Ką ten! Nieko 
juk nekenkia; o juodu vie
nas į kitą taip panašus, kad 
niekas negalės nei paste
bėti, ar tas pats, ar kitas.

Jei butą žinojus...
Tėvelis: — Teko man pa

tirti, kad mano dukrelė 
šiandie buvai nemaloni ir 
gavai plakti rykštėmis nuo 
mamos... .

Dukrelė: — Matai, tėve
li, mama yra labai žiauri! 
Jei aš bučiau žinojus, kad 
mama seniam buvo mokyto
ja, bučiau tėveliui 
kius jos nevesti...* -

paša

Paeiliui.
Simukas: —Prašau tėtės 

tuojaus eiti pas motiną.
Tėvas: — Tar ko?; -
Simukas: —-^Nežįnau’tik

rai, bet aš jau lazda savo 
aplaikiau. į "į"'

Keistas advokatas.
— Taigi tamstą tvirtini, 

kad tamsta nesi ^papildęs 
vagystės? yy

— Ne, ponas advokate, 
prisiekiu tamstai, kad aš to 
nesu padaręs.

— Jei taip, tai tamsta 
kreipkis į kitą advokatą, 
kadangi aš nekaltą teisme 
neginu. Tai mano toksai 
persitikrinimas. ------ -

viešpatauja 
Už kiek lai- 

‘ssanti viena, 
Jaigu-gi to-

Svajonės apie laimę.
— Žinai ką, tėveli“? , Jau 

dabar džiaugiuos, koks aš 
busiu laimingas, kada už
augsiu. .*■ ■■■:■

— Delko? .. ;.č .-t - *
— Apsiželdįsiu; ilga barz

da, tai paliks -tik pusė nuo
go veido. Tuomet mažiau 
reikės prausties. f ir r; >

7 žingeidumas.
Zosė: — Mamytė,’ kaip 

vadinasi tasai mažas broliu
kas, kurį mums 'garnys at
nešė?

Motina: —■ Dar nežinau, 
mano brangioji. ■

Zosė (užsimąsčius):: — 
Taip? O iškur garnys ga
lėjo žinoti, kad jis mums 
priguli? ....

MAŽAS AUKSO ALTORIUS.
Franeuziškos . slidžios skurelės 

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

HUMORAS.

Teisingai.
Kas toksai ką tokį pa

vadino paikią karaliumi.
— Išteisybės norėčiau 

juomi but — atsakė ansai 
— nes tuomet turėčiau dau
giau pavaldinią nei visi 
sviete karaliai.

BE OBĖLIS.
KATAliAlSŽk MALDŲ KNYGE 
LĖ, PAJBBSSA LIETUVOS KATA.

LIKIŠKAI JAUNUOMĖNEI.
Knygelįe miejra ertio. Pus

lapių 140, storis % col. Mažiausia, 
gražiausi! ’■ ir* smagiausia maldaknygė 
neštis bažnyčion. Mišios, mišparai ii 
suplikacijos yra dviejose kalbose: lie 
tuviškaiĄįr lotyniškai. Turi visas 
reikalingas maldas ir kalendorių, taip 
kaip didelė knyga. Balta, plona, ge
ra popiera. Cįa yra jų paveikslėliai 
ir kainos: ’’1 '

q i . H

Juodi, kieti, drūti audimo apdarai 
išrodo kaip skuriniai, gražus išspausti 
išmarginimai, lapų kraštai raudoni 
Kauna ............................  30c

Juodi, kieti, drūti audimo apdarai, 
išrodo lyg skuriniai, gražus išspausti 
išmarginimai,. auksuotas kryžutis ant. 
šono, auksuoti lapų kraštai .... 35c.

Baltos celuloidos gražus apdarai, iš
rodo kaip balčiausias sloniaus kaulas, 
čysta slidi, žvilganti popiera; ant 
šono graži kvietkps šakelė su aukso, 
ir sidabro ' lepeliais, aukso literom? 
knygos;- vardas atspaustas, lapų kraš
tai apsčiai auksinti, ant vidurio ka
butė. Kaina ........... $1.25.

Užsisakant maldaknyges, visuomet 
adresuokite šitaip:

MALDAKNYGĖS.

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

dimo ir gražesnės tiž seniau spaudi n- - 
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 abrozėliaiš; mišparai lietuviški ir 
lotyniški. Keletas lotyniškų giesmių,- 
giedamų prie išstatymo šš. Sakra
mento, procesijų, paderapijimo ir-tt. 
6 Litanijos, psalmės šv. Marijos P., 
ir Karaliaus Dovydo, aktai, rašančiai, 
stacijos, karunka, keliolika šventų 
giesmių ir it.

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

Morokko skurdė'minkštais apdarais,- 
apvaliais ■ kampais, auksinti . kraštai, 
parašai ir auksinta kvietka ant vieko 
šono. Kaina .. .s.,.......... $1.QQ-

BBEVIORfiLIS, KATALIKIŠKA *!i 
MALDŲ KNYGELĖ.

Aibe

ŽYDAS IR DZŪKAS

kieti"Juodos^ frarieužiSkos skurelės 
lygus apdarai, auksiniai parašai ant 
šono ir ‘ Angaros; lapų kraštai apsčiai 
raudonai auksuoti, rundini kampai. 
Kaina ...........“............... 70Č.

Kai-
90c.

Juodos franeuziškos lygios skarelės, 
minkštai iškimšti apdarai, kampai iš
marginti, auksiniai parašai ant nuga-, 
ros ir šono, raudonai apsčiai auksinti’ 
lapų kraštai, rundini kampai, 
na ......................................................

..Apdėta baltais s’oniaus kaulais ir 
čeluloida, 3 sidabriniai medąlikėliai 
kabo ant lenciūgėlių, aksomo nugara, 
apkaustytos “briaunos ' sidabruotomis 
blėtelėmis, su kube, auksinti kraštai 
Kaina $1.25.

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

i s.

ar
M

LINKSMA KOMEDIJĘLE.
Sulietuvino. 

VAIDEVUTIS.

vie- 
kau- 
Kai-

Baltos celuloidos apdarai, ant 
no; šono' kvietkuotaa, kirtikas, bu 
line kabute, auksinti kraštai. __
•» •• <•«...

si

■ ? ■■;

5izt įfį g

Geras tarnas.
Tarnas (į savo poną, ku

ris, kad pataisius savo ma- 
terijališką stovį, rengėsi že- 
nyties su turtinga mergi
na, bet jos suvis nemylėjo 
ir nenorėjo).

— Ak, gerbiamasai po
nas, kad galėčiau, tai su 
mielu noru už jus apsipa- 
čiūočiau. 1

y ____________
Baltos skurejės kieti drūti apdarai, 

gražus Į^spaėtti išmarginimai, auk
suoti lajiy kraštai. Kaina .... 45c.

. Ot
>1
n j

Baltos skurdės minkšti iškimšti ap
darai, per abudu galu auksuotos juo
stos, auksuotas kryžius i? ant nuga
ros parašas, auksuoti lapų kraštai; 
r.-ndini kaįpai.' Kaina ........ ,60ę.
į.; ■ JONAS . M. TĄNANEVI6IA, ;- j 
3249-53 80. Morgan St, Chicago; DL

(sostapilis), ciktai ant neščes- 
cies tį daug yra žydą, kad tračias 
žmogus, tai žydas.

LEIBA. Ny, o ar žinot jus Zavalną ulicą 
Vilniuj? Ten gyvena mano Sorės 
brolis.-

DZŪKAS. Kur čia pasidėc nežinojus. 
Labai gerai žinau. Zavalna, 
Orenburska, Poplavai, tai cikri 
žydą lizdai.

LEIBA. Labai pono atsiprašau, ar gali
ma pasiklausti — kur ponas eina 
ir ko?

DZŪKAS. Važinėju po svietą ir ieškau 
razumo, ba jo pardaug neturiu.

LEIBA (į šalį). Kvailas gojus, turi di
delę mašną pinigu, reikia jam pa
vogti, o tada turės protą. (Bal
siai) Kas turi pinigus, turi taipgi 
ir protą. Mano tėvą Icką visi va
dindavo kvailu, bet kaip jis už
dirbo nuo vieno ponelio (šlėkte
lės) 10.000 rubliu, tai atsisėdo ant 
kėdės ir sakė: “Man eina protas 
į galvą”.

DZŪKAS. Uždzirbo no ponialio 10.000 
rublią. Sakytai verčiau, kad nu
suko no to ponialio.

LEIBA. Jusą mylista, prašau sau dova
noti tokias kalbas. Mano tėvas 
Ickus, o pratėvis Faibčikas buvo 
pirkliais, bet nebuvo sukčiais. Ny, 
o ko jusii mylista išgers?

DZŪKAS. Arielkos negeru visai, ba tai 
pražucis musu tautos. Ką tį turi 

: - verčiau užsikąsc ir išsigerc?
LEIBA. Gaila, kad negeriate degtinės, 

nes yra labai gera ir delikatna. 
'-■Turiu taipgi alaus, silkių ir 

duonos.
DZŪKAS. Kad paulioc, tai paulioc! 

Duok šy boba už dzvi kapeikas 
^ėSros. Pauliosiu, kaip šuva šūl- 
ny. Duok duonos) pušį silkės ir 

, limonado. .
LEIBA. Prašau pono dovanoti sau to- 

.. kius prašymus. Limonadą aš ne- 
..'i. tąriU.,.. ■,:v. c i * ;;;

DZŪKAS. Neturi? .
LEIBA. ' Ny, neturiu. -
DZŪKAS. Tai ką gi po šimtas perku- 

nu turi?
LEIBA. Aš sakau, turiu duonos, silkių ir 

? <!aiaus.
DZŪKAS. Nu tai duok čia duonęs, pu

šį silkės ir alučio. Kad paulioc, 
tai paulioc.

LEIBA. Tuoj, vienam akies mirksnyj. 
, Štai pusė silkės, duona ir alus 

... (ištraukia su pirštu iš stiklinės 
■i- musę ir meta ant žemės). Tai nie

kis, tai tik mažiutė musė, bet 
alus labai geras, o silkė ir duona 
tokia gardi, kad net seilės į ger
klę varva.

DZŪKAS (bandydamas skonį). A tegul 
tavi, žydpalaiki, šimtas perkūną 
trankia! Ką tu čia man padavei 

„valgyc?! Silkė prasmirdus, duo
na kieta kaip akmeninė, o alus 
rūgštūs, kaip actas (griebdamas 
už pilvo). Oi, oi, raiks, bracia, 
sirge!

LEIBA. - Išsigerkite ponas degtinės, ar
ba geriau likero.

DZŪKAS. Tegul tavi šimtas perkūną 
trenkia su visa arielka ir likerais. 
Verčiau atnešk man šaudą, ką pa- 
sikloc turu, ba baisiai asu nuvar- 
gis ir miegoc noru.

LEIBA, Tuoj, tuoj jusą mylista, vienas
- akies mirksnis (išeina).

DZŪKAS. Oi cie žydai, cie žydai. Tai 
musą neščescis, tai pražucis mu
są tautos. Tep gražiai moka še- 
navocis su Dzūkais, tep šniaka, 
kad cik kokį skaciką išlupę.

LEIBA (su šiaudų kuliu). Tai yra kūlys, 
labai delikatną šiaudu. Pats gra
fas gali gulėti ant tokią gražią 
šiaudu.

DZŪKAS. Ar neduosi paklodės, paduškos
- ir ko nors užsikloc?

LEIBA. Ny, čia tokią dalyką nežinau. 
Kas nor patalą turėti, tur sau at- 

? - .sinešti arba atsivešti.
DZŪKAS. Tai tokios žydziškos karcia- 

: r ; mos
' • ną!

ant

(smuklės), po šimto perku- 
Oi, bus gerumėlis miegoc 

šitą supuvusią šaudelią, ku

4
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jau ištolo smirda. Bet kur čia) 
krapšalį pakavoc?

LEIBA (džiaugdamosi). Oi kokia tai 
sunki, didelė mašna! Ai vai mir, 
kiek ten pinigu. Ai vai, ponas 
Dzūkas turtingas žmogus (nusi
imdamas kepuraitę). Sveikinu 

DZŪKAS (juokdamos). Anavo gi, žurė- 
kite, kaip pamatė pas mani pini
gus, tuoj nusiėmis kepurį sviai- 
kina, bracia, ir dar sako: “daug- 
galis ponas”! Oi cie žydai, cie 
žydai, tai toki lokamni ant tą pi
nigą, atsiprašanc, kap velnias ant 
žmogaus dūšios. Bet kur čia pa
kabine tas mano krapšalis?

LEIBA. Prašom jusą mylistos duoti man, 
aš jį paslėpsiu į savo stalčią.

DZŪKAS. Durnas asi, žydpalaiki, kap 
mano čebato aulas. Aš tau turė- 
tau duoe paslėpei tokią krūvą pi
nigu. Dar tau galėtą kas pa
vogė. Aš noru tą krapšį turėo 
(visadu) an akiu.

LEIBA. Ny, tai pons Dzūkas gal paka
binti ten ant kablio po dešinei.

DZŪKAS. Kad tu surūgtai, tau macyc la
biau rupi cie pinigai, kaip man 
pačiam. Ant galo tegul bus in 
tep (nusiima nuo užjuosčio krep
šelį su pinigais ir pakabina). O 
dar raikia acigulc ant tą supuvu
sią šauducią, ba jau vėla nakcis. 
Oi negerai man nuo to surūgusio 
alučio, kasžin kas pradeda staugė 
pilve. Kad cik Ponas Dzievas 
duotą, kad nepasikeltą gumbas* 
Butą negerai, bracia (gula). La
bą nakcį tau, žydpalaiki!

LEIBA. Labą nakt, jusą mylista. (Pa- 
tylomis). Dabar reikia gerai tė- 
myti, kur ta mašna kabaldžiuoja, 
o paskui, kaip užmigs tas kvailas 
gojus, pavogsiu ją ir bus gerai* 
Man yra reikalingesni pinigai, 
kaip jam. O ant galo, kam gi 
jis mane taip įžeidė (išeina).

SCENA III. r
DZŪKAS <(apsiverzdamas ant šiaudų,)'< 

Jau aš gerai matau, kad žy^ag 
negali nurimę; mano krapšys sn 
pinigais neduoda jam acįlsio. Jia 
cįa neužilgo ateH^ Raikia krapšj 
pakavQC,. tegul, žydas ieško. .N<j 
ri parka bue razumnas, bet nepJ 
taikė ant durno;, Dzūkas yra, bral 
čia, dar razumnesnis. (atsikelia 
nuima krepšeli nuo sienos ir p<n 
slepia šiauduose). Acivilks žyl 
das už kokios adzinos, jau tį nei 
kažin kas1 subildėjo. RaikįJ 
knarkė ir garsiai knarkė, galim 

mislyc, kad miegu. ■

SCENA IV. 1
Dzūkas ir Leiba. ]

LEIBA. Tamsu net akįs skauda. DzuJ 
kas miega ir garsiai knarkia. Pirl 
myn ir drąsiai už mašnos! Bus 
fain geldą! (Šokinėja palei sieną! 
graibosi, čiupinėja, norėdamas 
pasiekti bei atrasti tamsoje krep\ 
šelį su pinigais). Ai vai mir, gd 
valt, kur mašna, kur pinigai pal 
sidėjo? Ai vai, ar gal aš negal 
tropyti (pataikyti) ? Kas tai yra į 
Ką tai reiškia? Mašna su pini
gais prapuolė. Eisiu į kamarą ir 
užsidegsiu žiburį, kad pamatytį 
ar mašna kabaldziuoja ant sienos 
(išeina). I

DZŪKAS. Nusisekė, brač, man komedijoj 
Žydas norėjo mano krapšį atraše: 
šokinėjo, graibėsi po sieną, a čia 
nieko nėr. Reikia krapšį pakai 
bic vėl ant to -pačio daikto, ba 
žydas tuoj ateis su ugni (pakabil 
na krepšį). Nors pasilinksmina 
gali žmogus po tai necikusiai ve| 
čarai (vakarienei) 
šiaudų).

LEIBA (su žvake įeina). 
Geldkatze ist da. 
dziuoja. Ai vai, 
pasiekti su ranka? 
tai sunki procia (darbas) su tuol 
kvailu klopu. Aš pasikarsiu, jaiJ 
gu ta mašna nebus mano. 1 

DZŪKAS (neva pabudęs). Ką tu čia dari 
žydpalaiki, landžioji nakciu su! 
žvaki ir neduodzi žmogui miegoc u 

LEIBA. Ny, aš labai pono atsiprašau, a« 
tur but ką nors užmiršau. Aha; 
— jau žinaą, ieškau savo jermub 
kos. I

(atsigula ant

Kiick du, did 
Mašna kabai! 
argi aš nega] 

Ai vai mir.

(Toliaus bus). >

4
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BOCKFORD, ILL.
“Kataliko” N. 20 p. Pe

trėnas apgailestauja, kad laikraš
tyje yra talpinamos neteisingos 
korespondencijos bei atšaukimai, 
ir pagalios užklausia, delko yra 
talpinami atšaukimai. Matyt p. 
Petrėnas reikalauja, idant redak
torius pasiklaustų jo, katrą kores
pondenciją talpinti, katros-gi ne- 
Jąlpinti. Stebėtina 1

>. Toliau p. Petrėnas liepia man 
’daugiau rūpintis savimi bet pat
sai to suvis nesilaiko, nes jam ru
pi redaktoriai ir “Kataliko” ad
ministracija, o pagalios p. Piam- 
pialos rašymai. Ar nevertėti) at
minti šj patarimą: “gydytojau! 
išsigydyk pirma save, o paskui 
kitus gydyk”.
ji Jogei p. Piampiala rašė apie 
apykaklių mazgojimą ir stiklų 
daužymą, pažymėjau, kad to su- 
Jvis nebuvo. Po teisybei reikėjo 
jvienas išprašyti, nes ėmė netinka
mai elgtis ir nebūtų daiktų man 
išmetinėti, bet tas atsitiko'be jo
kių trukšmų, prievartų ir policmo- 
no. Kitam taip-gi sukėlus trukš- 
mą pasakiau: Brolau! sėsk ir 
tinkamai užsilaikyk, arba antai 
durjs. Jis-gi vieton pasilikti, 
patsai ramiai išėjo. -Tuomi vis
kas pasibaigė ir ramiai buvo. Jai- 

-gu tad p. Petrėnas didesnių da
lykų prie manęs neturi, tai su- 
,vis su tokiais “pagyrų puodais” 
nemanau toliau polemikos vesti.
/ (Šiuomi užbaigiame visus to
je materijoje ginčus ir daugiau 
apie tą balių netalpįsime. Red.)

„ J. Latvėnas.
k- ---------.----------

VANDERGRIFT, PA.
Darbai pas mumis nearšiau- 

siai eina. Lietuvių čia skaitoma 
j 300 asmenų. Yra dvi susitvėru- 

■ivs palaipinės draugijos: Šv. 
■Juozapo ir D. L. K. Vytauto. A- 
Fbidvi laikosi pusėtinai.
b Cionaitinių lietuvių apšvieti- 
■nas ligi šiolei žemame laipsnyje 
■stovėjo, bet pastaraisiais laikais 
^pradėjo kilti aukštyn. Jau ran

dame visokios rųšies laikraščių, o 
labiausia D. L. K. Vytauto drau
gijos narių tarpe; jie į savo kliu- 
bą išrašo laikraščių bei keletą 
knygų, ką galima gaut ilgesniam 
laikui pasiskaityt.

Gegužio 18 dieną D. L. K. Vy
tauto draugija surengė gana ma
lonų vakarėlį. Užkvietė iš Pitts- 
burgo teatrališką kuopelę, kuri 
sulošė dvi juokingi komediji: 
“Musų gerasis” ir “Tarnas in- 
painiojo”. Kad ir neparankioje 
svetainėje teatras buvo surengtas, 
bet lošimai nusisekė gerai. Loši
mų tarpuose buvo deklemacijos. 
Pirmiausia buvo K. J. Bisausko 
dialogas “Pažink save arba lietu
vio pasikalbėjimas su ištautėju- 
sia lietuvaite”. Deklemavo pat
sai autorius ir p. F. Kemešiutė. 
Dialogas atlikta pusėtinai. P-lė 
Ona Baltrušaičiutė gerai sudekle- 
mavo “Vargdienė lietuvaitė”. 
Paskui labai gražiai sudainavo 
patįs aktoriai dainelę” Keliaukim 
kuoptis į vienybę. Antramjame 
tarpe deklemavo -p. K. J. Bisaus- 

įkas ‘ ‘ O Motina ’ ’, ir dainavo p-lė 
IF. Kemešiutė “Viltis”, kas pui
kiai nusisekė. Po antrosios kome
dijos deklemavo p-lė Ona Baltru- 
fcaičiutė “Mieli broliai ir sesutės” 
■r aktoriai sudainavo “Sveiki 
Broliai dainininkai ’ ’. Po lošimų ir 
Keklemacijų buvo šokiai.
i Žmonių buvo prisirinkę pusė
tinas būrelis ir visi, matyt, buvo 
ližganėdinti. Kai kurie didi a- 
lučio mylėtojai visiškai neatsi
lankė į šį vakarėlį, nes jiems gė
liau prie bačkos sėdėti, negu ką 
naudingo regėti.
k Labai butų geistina, kad ant 
Lietos susitvertų lietuvių teatra
liškoji kuopa, tuomet nereikėtų 
nš kitur kviesti. Juk jau pakan
kamas būrelis čia yra lietuvių ir 
[lietuvaičių. Tokiu budu, turėda- 
jni tankiau - gerus pasilinksmini- 
tmus, gal atprastume nuo to “ru
džio”.

Siratėlis.

WATERBURY, CONN.
L. S. S-gos 34 kuopa surengė 

rakai bas ir deklemacijas. Kal

no—p. L. Pruseika (“Laisvės” 
redaktorius), antras vietinis 
p. K. Lukošius (užmigusio “Ai
do” redaktorius). Pastarasis kal
bėjo: “Delko žmonės bijosi nau
ji) idealų”. Kalbėjimas publikai 
patiko, nes kalbėjo neprisilaiky
damas jokios partijos. Nekurie 
socialistai buvo užmetę kelis 
klausimus, bet, kalbėtojui gra
žiai paaiškinus, turėjo nutilti. Po- 
tain kalbėjo p. L. Pruseika “A- 
pie socializmą”. Šis kalbėtojas 
kaip pradėjo rėkti, tai net ausis 
nekurie turėjo užsikimšti. Iš- 
pradžių kalbėjo nieko neužgau- 
damas, tik aiškino socializmo 
vertę. Bet kuomet pusėtinai įsi
karščiavo, tai Tumas ir Olišaus- 
kas tarytum išnetyčių painiojosi 
kiekvienam sakinyje. Gerb. p. 
L. P. neiškentė neapjuodinęs 
tuodu kunigu, vadindamas juo
du lietuvių tautos išdavikais, ka
pitalistais ir t. t. Stengėsi priro- 
dinėti, kad Tumas ir Olišauskas 
buvo priežastimi uždarymo ne
kuriu lietuviškų draugijų.

Toliaus pradėjo nurodinėti, 
kad lietuvių įsteigtos dirbtuvės, 
kaip tai: “Vilijos” Bendrovė ir 
kitos nė kiek neatneš Lietuvai 
naudos, bet tik blėdį. Jo nuo
monė apie tą dalyką yra tokia: 
Kuomet lietuvių dirbtuvių skai
čius prasiplatįs visuose Lietuvos 
miestuose ir jų savininkai pra
lobs, tuomet Lietuvoje atsiras 
daug kapitalistų. Na, o atsiradus 
kapitalistams, socialistai turės 
atkreipti savo ginklą į Lietuvą ir 
kovoti už būvį. Kovą, žinoma, 
laimės socialistai, bet naudos iš 
to nebus niekam, tik Lietuvą su- 
vargįs.

Jaigu galima tikėti p. L. Pru- 
seikai, tai geriau lietuviai tegul 
nė nemėgina kelti Lietuvoje iš- 
dirbystę, nes iš to nieko nebus, 
tik socialistams padarys darbo, o 
daugiau nieko. Matyt p. L. Pru
seika yra labai giliai persiėmęs 
socialistiška dvasia, nes visoje sa
vo kalboje, niekindamas visas ki
tas partijas, vien-tik socializmą 
statė ant augščiausio laipsnio, 
girdamas jįjį kaipo žmonijos iš
ganymą.

Taip ir užbaigė savo prakal
bą, pašiepdamas tik kitas parti
jas.

Buvo taip gi kelios deklemaci
jos, bet visai nenusisekusios, nes 
pergreitai kalbėjo ir balso nė- 
kiek neatmainė. Ypač kuomet 
kalbėjo suaugęs vyras. Tai kaip 
pradėjo varyti nuo galo vienodu 
balsu ir be atsikvėpimo, netėmy- 
damas nė į minties pasibaigimą, 
tada sustojo, kada kvapas visai 
pasibaigė, atsikvėpęs vėl varė to
liaus. Toks kalbėjimas eilių, tai 
tik išjuokimas. Žmonių buvo su
sirinkę apie du šimtu, butų susi
rinkę ir daugiau, bet kokis ten 
Nemura su krutančiais paveiks
lėliais daug atitraukė.

Ban. Jis.

KEWANEE, ILL.
Darbai tuom tarpu pas mumis 

eina gerai ir kiekvienas netingi
nįs žmogus gali užsidirbti keletą 
centų. Iš kitur atvažiavusiems 
taip-gi nearšiausiai, gali greitu 
laiku gauti darbą. _

Balandžio 15 dieną lenkų ku
nigas užkvietė kunigą lietuvį, i- 
dant išklausytų lietuvius velyki
nės išpažinties. Kadangi lietu
viai neturi jokių sąryšių su len
kais, jokių su jais susinešimų, 
tad atsisakė eiti jų bažnyčion.

Gegužio 12 dieną Šv. Antano 
draugija nutarė prašyti vyskupo, 
kad atsiųstų lietuvį kunigą jų 
reikalams aprūpinti. Vyskupas 
pažadėjo atsiųsti į airišių bažny
čią, kur lietuviai visad eina. Jai
gu ne Šv. Antano draugija, būtu
me likę be velykinės; bet dabar 
tik didžiai, delei tų armydelių, su
sivėlinome.

Tinginįs.

TORONTO ONT., CAN.
Nesenai susitvėrus “Lietuvos 

Sūnų” draugija gegužio 23 dieną 
surengė teatrą. Vaidino komedi
ją .“Gudri našlė”. Tai pirmuti
nis šiame miestelyje lietuviškas 
teatras. 5 Lošimas nusisekė gana

gerai; geriau sunku buvo tikėtis, 
nes visi lošikai pirmą kartą pa
sirodė ant scenos.

Publikos prisirinko pusėtinai 
ir visi ramiai užsilaikė. Pabai
goje iš kur tai atsibeldė keletas 
lenkų ir ėmė dalinti soclalistiš- 
kus atsišaukimus ir kelti trukš- 
mą. Po jų atsirado ir lietuvis 
socialistas; prašė rengėjų, idant 
leistų jam pratarti keletą žodžią 
apie socializmą ir užkviesti ant 
lenki) baliaus, bet vargšui nepa-. 
sisekė, nieko nepešęs išėjo lau
kan.

Toliau vakaras pasibaigė ra
miai. Nereikėjo dėdėms judinti 
savo lazdelių, kaip paprastai mu
sų miestelio lietuvių baliuose at
sitinka.

Malonu turėti toksai pasi
linksminimas ir taip gražiai bei 
naudingai laiką praleisti. Lai nė- 
nuilsta toliau darbuotis toji, ką- 
tik pražydusi, jauna “Lietuvos 
Sūnų” draugija. Lai rengia tau
kiaus panašių pasilinksminimų.

Liūdnas.

TORONTO ONT., CAN.
Gegužio 23 dieną čia atsibuvo 

didžiai i ‘ iškilmingos ’ ’ vestuvės, 
nes mergina lietuvaitė išėjo už 
lenko.' Tėvams šitas lenkas didžiai 
patiko, dėlto iškilmingai ir 
džiaugsmingai kėlė vestuves, 
nors mergelės širdis graudingai 
dūsavo, bet tėvų priversta, turė
jo pasiduoti kirvio globai. Tai 
viena iš puikiausių vestuvių, 
taip vadinamų, poniškų, kurios 
galima tikėtis neatneš tikros lai
mės.

Gaila matyti tokio tėvo neiš- 
mintį, kad parduoda svetimtau
čiui savo tikrus vaikus.

Barsukas.

ROCKFORD, ILL.
Musą vietinis klebonas didžiai 

darbuojasi ir visame rūpinasi 
žmonijos gerove. Jaigu visad 
tarp musą klebonas darbuosis, tai 
visi parapijonįs didžiai jį guodos, 

Tūli musą nenuovokos pradė
jo didžiuotis perdaug savo žen
kleliais ir kitiems prikaišinėti.

Kelios savaitės atgal atkelia
vo koksai tai žmogus iš Chicagos, 
idant darbininką būvį pagerinti. 
Kalbėjo vis apie pūsles ant ran
ką. Kadangi čia mažai yra dar
bininką, tai negalėjo iš ją išgy
venti, priverstas buvo dirbti. Ga
vęs darbą, gavo ir pūsles ant ran
ką. Pasirodė tuomet jam negali
ma darbininką būvį “gerinti” ir 
iškeliavo savais keliais.

Gegužio 18 dieną lietuvią jau
nimas parengė pasilinksminimui 
vakarėlį su įvairiais žaidimais. 
Viskas butą gerai, kad tik tuos 
vakarėlius papuoštą daugiaus 
tautiškais žaidimais, dainomis ir 
vartotą lietuvišką kalbą, dabar- 
gi atrodo it koki anglikai.

Gegužio 19 dieną S. P. L. S. 
parengė referatą, kurį skaitė p. 
Strazdas. Referatas buvo p. Bal
trušaičio, bet p. Strazdas vis ten 
dar savo dvylekį pririšo. Refera
te buvo aiškinama, kas tie yra 
socialistai ir ko jie nori. Aiški
nimas atsižymėjo tik išniekinimu 
musą tautos, būtent: D. L. K. 
Vytautą išvadino barbaru, Dr. V. 
Kudirkos tautišką himną išjuokė 
ir išniekino tuos, kurie jį gerbią.

Ar musą socialistai rengia re
feratus, kad išniekinus lietuvią 
tautą ir apdrėbus ją purvais? 
Sunku pasakyti!

Jaigu dar musą socialistai ka
da nors su tokiais referatais atsi
lankytą, tai, kaip girdėti, žadama 
juos pavaišinti..

M. B. R.

Dr-as A. Garmus.

JŪRIŲ (OKEANO) GI
LUMOJE.

Baisi nelaimė sutiko di
džiausią laivą ‘1 Titanic ’ ’. 
Jis užvažiavo ant didelio 
ledo, didesnio, gal but, 
kaip visa Kauno gu
bernija. Laivas susi
daužė. ( Vieni iš ten bu
vusių žmonių išsigelbėjo, 
kiti gi nuskendo sykiu į jū
rių gilumą 3.0001metrų nuo 
dugno iki

šiauš (metras beveik pusė 
sieksnio). Ir tai nedaug. 
Yra vietų, kur ’jurįįį* gilu
ma siekia 5 tuksfahčius, o 
kaikuriuose net suviršum 9 
tūkstančius metrų 1 (taigi 
apie 9 verstų). Kaip išrū
dytų jūrių dugna&Ijei van
duo išsektų? Tupmsyk sa
los butų didžiausiais virš- 
kalniais. Nemazuibutu ly
gumų, augštumų; skalnų ir 
kalnelių. Negiliausios vie
tos butų augštumohhs, pa
čios giliausios — žemiausio
mis vietomis.

Vanduo, kaip kiekvienas 
kūnas, gali perleisti saulės 
spindulius tik iki žinomos 
gilumos. Saulės spindulys 
pereina tik 5n0 metrų, gi
liau 500 metrų viešpatauja 
amžina naktis. Matuojant 
jūrės dugnų nesykį buvo 
padaryta tokie bandymai 
'su fotografijos stikleliais. 
Ant 3.300 metrų, kur guli 
“Titanic” viešpatauja tam
sa, kokių sunku sau įsivaiz
dinti, Amžinai be šviesos!

Vanduo, kur guli “Tita
nic”, pasilieka žiemų ir va
sarų vienodai šiltas. Vidu
tinė šiluma siekia apie 2 
laipsniu Celsijaus. Žiemos 
ir vasaros permaina nepa
siekia šios gilumos.

Apie jūrės 
vienas jau girdė ji 
teka iš šiltesniąĮ 
šaltesnį ir atpenčdt.as pats 
kas darosi žiėif^Tgpnčios 
duris atidarius. TęjĮvietoj, 
kur “Titanic” įsusidaužė, 
teka šaltasjui'ės.;,tekėjimą  s 
nuo šiaurės į pieras^ Nuo 
šiaurės ateina su vandenio 
tekėjimu didžiausi ledai. 
Jie susidapoGręnlųndijoj 
ant sausumos, mišįleidžia į 

giebti, 
fnduo 
tekė-

pmų ne 
į, Jūrė 
krašto į

Tbks

jurę ir, ^ndci 
plaukiatWe- 
plaukia 
jimas ir bangaVimas atsi- 
buna tik paiviršiuhi. Gilu
moj nėra /bahgatYltop, nėra 
jūrės tekėjimo.- __
žiną tyla ir ramybė! Tie
sa, yra ir gilumose vandens 
judėjimas: šaltas vanduo, 
daug sunkesnis; leidžiasi 
ant dugno, o iš ten kįla į 
viršų. Tokį..vandens judė
jimų nepastebi) .geriausios 
prietaisos taip / palengvai 
atsibuna tokia permaina.

Indomiausia tai- spauda. 
Kas nežino, kad- vanduo 
yra sunkus. Juk : vandens 
kibiras (viedras) jau 30 
svarų sveria. Vandens šu
las (stulpas) 3.300 metrų 
sveria tiek, kad sunku 
mums įsivaizdinti* Jei mes 
paimtumėm keturkampį 
(kvadratinį) colį vandens 
ir 3.300 metrų augščio dū
dų ir tų dūdų prfpiltumėm 
vandeniu, tai vanduo toj 
dūdoj svertų, arba kitaip 
sakant, prispaustų apačioj 
tiek, kiek sveria 5.000 sva
rų (300 atmosferų). Jei 
mes padėtume 10 centimet
rų keturkampę fįentelę ant 
jūrės dugno kurti guli “Ti
tanic”, tai jų vandens šulas 
nuo viršaus iki apačios pri
spaustų tiek, klek sveria 
20 tūkstančių tkilogramų 
arba 1.215 pudjf. Tokioj 
gilumoj žmogus >butų spau
džiamas taip, tartum, ant 
jo butų sukraufa j20 sun
kiai prikrautųB|prekinių 
traukinių su prikabintu lo- 
komotivij (garveMd). Ki
taip sakant, jei žihogus bū
ti; gilumoj ir vanduo spaus
tų tik iš viršaus,«jis butų 
suplotas į ploniausių . po- 
peros lapų. Kaip vanduo 
spaudžia ne svkį buvo ’ iš
bandyta. Matuojant jūrių 
giliausias vietas tyčiomis 
buvo prikabinti k^kos skri
tulėliai; jie kas^kis .bu-

la, am-

STT ;

W.
Iš atsitikimu mieste San Diego, Cal., kur persekiojama organizacijos I. W. 
nariai.

vo ištraukiami, suplokštais 
daugiau kaip pusė. Medis 
suspaudžiama į plonas len
teles.

Galima įsivaizdinti kaip 
išrodo laivas, kuris guli jū
rės gilumoj. Spintos, daik
tai, valizos su drabužiais 
suspausta į ploniausius po- 
peros šmotelius. Durįs, 
kėdės ir kiti daiktai visai 
nei pažinti negalima. La
vonai kurie pasiliko viduj, 
suspausti į vieną masą su 
daiktais. Galit, patįs spręs
ti, ar galima iš tokios gilu
mos išimti ką nors. Joks 
narys nenusileis. 60 metrų 
gilumoj narai jau sunkiai 
dirba: taip baisiai vanduo 
spaudžia!

Šiek-tiek apie gyvūnus 
(gyvulius ir augmenis)* to
kioj gilumoj. Apie augme
nų augimą tokioj amžinoj 
naktyj negali būti ir kal
bos: jie juk be saulės švie
sos neapsieina. Gyvulių 
tokioj gilumoj nemaža, bet 
jie visai kitoki. Yra čion 
daug tokių, ką tik su padi- 
nančiais stiklais matomi. 
Yra vienok daug jūrės 
žvaigždžių, jūrės ežių, vė
žių ir dą kitokių sutvėrimų. 
Nemaža taippat žuvų ir 
lukštuočių. Visos jų kūno 
prietaisos taip intaisyta, 
kad gali didžiausią jūrės 
spaudimą išlaikyti. Kaip 
tik atsiduria tokie gyvuliai 
mažesnėj spaudoj, tuoj jie 
pastimpa: žarnos, viduriai 
išsiverčia per gerklę. Tas 
pats atsitinka su žmogum 
arba gyvuliu, kuomet oro 
spauda susimažina.

Indomu, kad tarp tokios 
amžinos tamsos, gyvuliai 
ypač žuvįs turį net ir akis. 
Akįs kitąsyk gana dideles, 
pusę galvos užimančios. 
Nenoromi s kįla klausimas, 
ką veikia gyvuliai tokioj 
tamsoj su akimis? Pasi
rodo, tokios žuvįs turi savo 
apšviėtos prietaisas: jos ga
le snukio kiekvienam aki- 
mirksnyj gali užsidegti 
lemputę, Lemputė nušvie
čia žūviaijkėliųirpadeda 

gyvulėliai apšvies “ Titani
ku ”, - dirstelės suspaustai! 
laivo viduriu ir stebėsis ne
regėtu reginiu. “L. Ų.”

MUZIKOS IR LITERA
TŪROS RYTAS PETER
BURGE M. ČIURLIO

NIUI PAMINĖTI.

ba. 
davo 
Augo 
daina 
ir tai 
ve.

- taip pradė-

“Muzika — dviejų kal- 
Muzika žmogaus reikš- 

visus savo jausmus, 
žmogus, augo ir jo 
— sako Čiurlionis — 
yra jo tiesa apie sa- 
Tik jis nepabaigė:

“dainavo žmogus ir nutru
ko, jo daina 
jo savo kalbą apie Čiurlio
nį S. Makovskis, rusų dai
lės žurnalo “Apollono” re
daktorius mažojoj konser
vatorijos salėj balandžio 15 
d. rytą. “Čiurlionies visos 
dailės formos susilieja mu
zikoje. Jo paveikslai — 
tai muzika akims: tai pa
rodo tik muzikoje paprastai 
vartojamas kartojimas mo
tyvų jo paveiksluose, tik
rai muzikalinė jų harmoni
ja. Čiurlionyj nėra natū
ralizmo, bet visur matosi jo 
gamtos meilė. Jisai ne im
presijom st as. Jis — daili
ninkas sielos, vidaus akių. 
Jis sako mums pasaką ir, 
kai jam to reikia, puikiai 
piešia gamtą, kaip antai 
dangų, pievą, žolynais iš
margintą, ir tt. Kiekvie
nas žino jo “Ilgėjimąsi” ir 
atmena, koks tenai gilus, 
gilus, bedugnis, mėnulio 
spindulių apimtas, dangus. 
Taip piešti gali tik Dievo 
malonės dailininkas. Bet 
jisai ir tautos dailininkas— 
jo paveiksluose aiški lietu
vių liaudies dirbinių inta
ką”. — Toki nuomonė S. 
Makovskio apie musų be 
laiko mirusį dailininką ir 
kompozitorių. Kelias nau
jas ir savotiškas mintis pa
sako apie jį kitas jo gerbė
jas — Čudovskis. — “Čiur
lionies padaruose didis gro
žės mokslas ir„ didis opti
mizmo mokslas. Jis realis
tą, bet jo paveikslai ne 
gamtos fotografija. Jis 
myli gamtą, visuolmet jų 
seka ir visuomet atjaučia. 
Jis pergyvena su ja jos 
šventes ir piešia jas. Jo 
pasaka tiesos. Imkime pir
mųjų jo pavasario sonatos 
dalį: ežerai, kuriuose atsi
spindi medeliai, bet tai tik 
iškarto tap rodosi, įsižiū
rėjęs imi abejot, ar čia iš- 
tikro ežerai ir medžiai, bet 

vasarį, girdi pasaką, kaip 
pavasarį sniegas tirpsta, 
pergyveni kartu su gamta 
jos didžiausią šventę. Ta
me gamtos atjautime Čiur
lionies realizmas. Tai rei
kia visuomet atmint, norint 
suprasti jo tiesą. Jo pa
veiksluose nėra smulkme
nų, tenai viskas svarbu, te
nai augštoji harmonija.

“Augmens — tai žemės 
svajojimai. Jie auga augš- 
tyn... Ir Čiurlionies pa
veiksluose ima viršų stačio- • 
ji, vertikalinė linija. Tai 
matome ir jo architektūro
je: daugiausiai bokštų, nėra 
bonių, nes bokštai siekia 
augštyn, sau patįs ribas dė
dami”.

Be tų dviejų paskaitų ru
sų kalba, kalbėjo dar V. 
Ivanovas (rusiškai) ir Zu- 
brickis (lietuviškai). Kon
certo skyriuje orchestros, 
pianistų ir vokališkojo ‘ 
kvarteto buvo išpildyta ke
liolika didesnių ir mažes
nių Čiurlionies kompoziciją 
(tarp tų trįs labai gražus 
eskizai iš cikliaus “Jura”). 
P. Sasnauskiui susirgus ne
buvo taip visų laukiamo jo 
vedamo choro. Publikos 
pribuvo labai daug — ma
tyt, kad Čiurlionį vis la
biau ima mylėt ir suprast 
ir kad jo taip staiga “nu
trukusi daina” nežus...

* “Viltis”. J. Ch.

Prusų rašo, kad perIš
Eitkūnus Rusijon norėjęs 
įeiti Suvienytų Amerikos 
Valstijų pilietis, žinomas 
kritikas, Herman Bern
stein. Jis neįleista todėl, 
kad neturėjęs su savimi 
Rusijos užsienio konsuliatų 
paliudijimo, gi konsuliatai 
jam paliudijimų nebeduoda, 
kadangi jis esąs žydas.

Rusijos teismas Varšave 
pasmerkęs katorgon, neko
kią lenkiutę Maleckaitę, 
Anglijoj gimusią ir tenaiti- 
nę pavaldinę, už prigulė
jimą Lenkijoje prie socia
listų revoliucionierių par
tijos. Dabar Anglijos par
lamente tas dalykas iškelta 
aikštėn ir norima tą mer
giną atimti iš caro budelių 
nagų. To viso pasekmės 
tuo tarpu dar nežinomos,

5



BIRŽELIS, 1912 m.
6. K.. Dievo Kūno. Nebarto vien.
7. P. Roberto vien.
8. S. Maksimino.
9. N. 2 sav. po Sekm. Felicijono k.

10. P. Margarietos.
11. U. Barnabo ap.
12. S. Anupro v.

I Redakcijos Paiemijimai.
S. L. R. K. A. seimas.

Seimas atsiveria 28 d. ge
gužio. Delegatu — 62. 
Pirm . pradčsiant darbą 
eina pamaldos ir kun. Kau
po pamokslas.

Pirmininku išrenkamas 
p. Kadzievskis, sekretorium 

- p. M. Milukas. Renkamos 
Įvairios komisijos. Iš at
skaitos paaiškėjo: esama 
6.387 nariai (per pereitą 
seimą buvo 5.563). Ka
pitalas siekia $31 tūkstantį 
suvirš. Priaugo ant $4.288.

Prisiųsta gana daug te
legramų, ypač iš Waterbu- 
rio, Conn. Viršininkai iš
duoda raportus. Iš prie
žasties viee-pirmininko pra
nešimo kįla finansiški gin
čai. Kun. Vizgirda kvie
čia prie taikos. Jo pa
klauso. Indomus praneši
mas kun. Dumčiaus, dvasiš
ko vadovo. Iš 125 kuopų 
atskaitas apie išpažintį pri
siuntė tik 72, bet ir tų tik 
45 atsakančiai viską atliko. 
Kilus klausimui apie imi
grantus, skiriama $100 iš 
tautiškų centų New Yorko 
ateivių globojimo draugijai. 
Išrenkama komisijos iš vi
sų valstijų delegatų pasi
tarti apie charterio persta
tymą, nes jisai legališkas 
tik Peunsylvanijos valsti
joj.

Antroji S. L. R. K. A. 
seimo diena pasibaigė truk- 
šmingai. Betgi per visą die
ną buvo svarstomi paprasti 
dalykai. Nutarta išleisti 
Susivienijimo historiją. 
Konkursui paskirta $100. 
Vienbalsiai priimta pereitų 
metų protokolas. Atmesta 
pasiulijimas suruošti katal. 
,draugijų kongresą. Pos- 
mertinės skyriai liekasi tie 
patįs. Centro sekretoriui 
palikta ta pati alga. Iš
klausyta pranešimai skun
dų komisijos. Kiti nutari
mai neturi gilesnes svarbos.

Sesija pasibaigė dideliu 
trukšmu. Šešiolika kuopų 
buvo įnešę pasiulijimą pa
likti organu “Draugą” 
Įnešimų komisija iš 16 kuo
pų padarė, rodosi, 5. Bet 
tai ne taip jau svarbu, nes 
visvien reikės svarstyti 
apie organą. Kun. Vizgir
da ir “draugiečiai” šaukia, 
kad tuoj svarstytų, antroji 
puse nori palikti ant pat 
galo. Kįla toksai judėji
mas ir trukšmas, kad pirmi
ninkas uždaro posėdį.

Ant rytojaus buvo pasku- 
-, tinę seimui dienai Taigi 

pradėjus nuo 8 vai. ryto 
štai kas tarp kitko nutar
ta:

“Draugas” paskirta or
ganu, bet nepriverstinai, 
vadinasi, kuopos gali imties 
į organus bile vieną kata
likiškų laikraščių. Kuo
pos už organą pinigus siun
čia tiesiog į lakraščio re
dakciją, bet ne į centrą.

Centro vyriausyben iš
rinkta beveik tie patįs, iš
ėmus centro sekretorių, bū
tent p. Krušinsko vieton iš
rinkta J. .Vasiliauskas iš 
Bąltimores,

* Beimąs kitais metais lai
kyti nutarta m. Brooklyn, 
N. Y.

Platesnės žinios apie sei
mą “Katalike” bus atspaus
dinta kiek vėliau.

♦ «

Naujas ateivijos “bičiuo- 
lis”.

Gegužio 22 dieną repre
zentantų bute (kongrese) 
kongresmanas Martin Dies 
iš. Texas aštriai užsipuolė 
ant taip vadinamų pažan
giųjų kongresmanų, kurie, 
jo nuomone, buk tai trokš
tanti liaudies valdžios, o 
vienu žygiu pasinaudojanti 
įvairių suktybių su tikslu 
panaikinti pro j ektuo j amus 
įstatymus, sulyg kurių ne
turėtų but įleidžiami anal
fabetai ateiviai, kaipo tam
sioji minia, neturinti jokio 
supratimo apie Suvienytų 
Valstijų konstituciją.

“Ar galime įleisti šion ša
lin tą ligą ir ant ilgiaus už
tikrinti musų respublikos 
cielybę?--- paklausė tasai
šovinistas. — Tie, kurie sa
ko, kad galime, akyveizdoj 
historijos meluoja1’.

Lygia dalimi jis republi- 
konams ir demokratams už
metė baukštumą akyveiz
doj e viešųjų reikalų.

“Roosevelt — tęsė toliau
— sugrįžo iš Afrikos rais
tų su žvėrių kraujuose su
mirkytomis rankomis ir ap
siskelbė didžiausiuoju pa- 
žangėliu. Tie katarinkų ar
tistai ir ant kerčių . gatvių 
riešutų pardavinėtojai, pa
einanti iš pietinės Europos
— puikiausiai tinka Roose- 
velto propagandai, kadangi 
jie nieko nežino apie Ame
rikos pilietystės individu
ališkumą... . Analfabetas ir 
neapsišvietęs žmogus nega
li savimi valdyti...”

Paskui jam kalbą per
traukė kongresmanas M. F. 
Coury iš New Yorko, klauz- 
damas, kam gi yra dėkinga 
Suvienytų Valstijų nepri- 
gulmybė, argi ne - atei 
viams? Argi ne tiems, ku
rie iš Europos čionai at
keliavo!

“Taip — atsakė Dies — 
bet tai buvo irlandas (airi- 
šis) ir žydrainių akių ang- 
lo-saksas, kurie nekuomet 
nėra lenkę savo sprando po 
verguvės jungu, bet ne tie 
žmonės, kurie nežino, kas 
reiškia laisvė, kurie nepa
kėlė rankos laisvės apgyni
mui”.

Keli desėtkai kongres
manų jam už tą kalbą ran
komis suplojo. Gi savo ke
liu — puikus iš-to p. Dies 
“amerikoniško mokslo” pa
vyzdys, jei jis už Suvienytų 
Valstijų nepriklausomybę 
yra dėkingas airišiams, ar 
ten kitokiems “čiutaba- 
kiams”. Tai bus iš jo be
ne tikras ateivių darbinin
kų išnaudotojas, jei tokius 
niekniekius kongresma- 
nams pasakoja. Tokių po
nų pavardes reikėtų ilgai 
atminti visiems ateiviams. 
O juk ir jis pats ne iš dan
gaus iškrito tiesiog į Texų 
prerijas, bet jis paeina iš tų 
pačių ateivių, kurių dabar 
neapkenčia.

* * *
Apie Rusijos šnipus.

Nekurie angliški laikraš
čiai vėl ima rašinėti apie 
Rusijos šnipų veikimą Su
vienytose Valstijose, kurių 
čionai esama viso spie
čiaus. Sulyg laikraščio 
“The Ray”, išeinančio De
troite, . Mieli., tvirtinimo, 
Rusijos ..šnipų organizacijos 
centralių biuru yra “Rusi
jos ekspertinę agentūra”. 
New YorUe. To biuro vir
šininkais esą M. Braton 
alias Aleksand. Furčesinov

ir pulkininkas Nikolajev. 
Šis pastarasis, užsiimda
mas caro vyriausybės “dis
kreditavimu” Amerikoje,; 
išteisybės gi lošia Azevo ro
lę. Jis palaiko visą gaują 
Rusijos šnipų: N. V. Vit- 
kovski, buk tai korespon
dentas laikraščio “Birževi- 
ja Viedomosti”, kuris atvy
kęs Amerikon 1906 metais; 
P. Roždiestvenski, buvęs 
Kievo apsaugos narys; 
Ivan Šverediuk, Bogdanov, 
Žmud, kuriam pavesta sek
ti buvusieji antrosios dū
mos atstovai Ozol ir Gie- 
rus; Boriskov ir dar kiti. 
Artimesnės smulkmenos 
apie šnipus busią neužilgo 
apskelbta tame pačiame 
“The Ray” ir Burcevo lai
kraštyj Paryžiuje.

Rusijos šnipų veikimas 
Amerikoj prasidėjęs nese
nai, būtent nuo to laiko, 
kuomet čionai prieglaudą 
atradę Rusijos politiškieji 
ir net nekurie antrosios dū
mos nariai. “The Ray” 
dar priduria, kad savu lai
ku Suvienytų Valstijų vy
riausybė buvus pasirengus 
susimainyti žodžiais, ty. pa
daryti tarybas su Rusijos 
vyriausybe su tikslu ben
drai gaudyti ir persekioti 
Amerikoje visus tuos, ku
rie norėtų kokiuo nors bu- 
du kenkti Rusijos dabarti
nei tvarkai. “The Ray” 
sako, kad tasai “turgus” 
nepasisekęs tik del $800- 
000, kiek Suvienytos Vals
tijos pareikalavusios už 
tuos Rusijos naudai patar
navimus.

Tiek rašo “The Ray”. 
Ar šis laikraštis rašo tei
sybę ir ar turi faktus, ne
galima žinoti; gal “The 
Ray” savo “biznį” varo, 
Bet visgi turime pripažinti, 
kad Amerikoje rusų šnipų 
yra. Ar jų yra ir tarp lie
tuvių — sužinoti ir-gi sun
ku. Bet jei tokie ir butų. 
—r tąi ką jie lietuviams, ra
miems gyventojams, gali 
kenkti? O juk musų tar
pe politiškųjų veikėjų — iš
ėmus *kelis cicilikučius — 
kaipir nėra. Taip bent 
mums atrodo. ...

Šių dienų politikieriai.
Už politinius ir visuome

ninius reikalus pažiūrų su
sirėmimas tarp žymių Su
vienytų Valstijų vyrų turė
jo savo vietą pirm penkių 
dešimčių metų. Didis vy
ras ir prispaustųjų bičiuo- 
lis, Abraham Lincoln, turė
jo viešus ginčus taippat su 
žymiu šitos respublikos vy
ru, S. A. Douglasu. Lin- 
colnas pasistatė prieš ver
giją, koki gyvavo pietinėse 
valstijose, ir reikalavo re
formų, kad tuo tarpu Doug
las gynė vergiją ir nenorėjo 
leisti kalbėti apie kokias 
ten reformas, kadangi jis 
buvo kraštutiniausiu kon- 
servatistu. Ginčiuosi tuo* 
du vyru viešai ir aštriai 
akyveizdoj tūkstančių susi
rinkusių piliečių, tečiau nei 
vienas, kits kito žodžiais ne- 
įžeidė, nuomonių nepasmer
kė ir, pasibaigus tiems gin
čams, kalbėjosi abudu drau
giškai.

Nūdien jaunesnėj! politi
kų karta, pasigirdama savo 
neva civilizacija, argi pa
našiai senajai kartai elgia
si? Pasiskaitykimę dienraš
čius apie prezidento Tafto 
ir pulkininko IČooseVelto 
prakalbas, po plačią Ame
riką laikomas.; . Vienas ir 
kitas, stengiasi 4iktiės-š^aH- 
didatu į prezidentus. Kad 
juodu nori lihties šios~Ša- 
lies aug§čiausiaia.^v®Xžė«a

kais, negteh^ina. Kas-gi 
nenorėti^ tęk|ą šiltą vietą 
turėti, ^ėt. juodu besipeš
dami! ka daro? Kits kitą 
kuobiaurjąusiąi viešai der
gia, kits kįįam laisto ant 
galvos pani^gas, pravar- 
džiuojasi,; bįąuriojąsi, o pi
liečiai į jų tuos kivirčus 
žiuri ir tik pečiais krūpčio
ja, bet daugumas savęs 
klausia, argi jau tie dvide
šimto metašimčio politikie
riai turėtų bristi iš proto. 
Juk aišku, jei jau jie tiek 
daug biaųriojasi, tai nei 
vienas, nei kitas, likęs pre
zidentu, neatneš šaliai ir 
tautai gerovės. Juk toksai 
politikavimas —: tai tik 
žmonėms akių muilinimas 
ir visuomenėm demoraliza
vimas. ; ....

Panašiai: nepasielgė nei 
Washingtonas, nei Lincol- 
nas, nei Grantas, nei kiti 
šios šalies -didvyriai. Pati 
tauta be jų prakalbų juos 
susekė, pažino juose gabu
mus ir: iškėlė augščiau visų 
kitų, juos numylėjo. Ir 
butą už ką juos mylėti, nes 
tai buvo tautos tikri vei
drodžiai;

Seniau ginčytasi už ideas, 
o šiandie kovojama už šil
tas vietas..

Iš tokios politikos nega
lima sulaukti ko gero.

* «

Ar kongresas darbuosis iš- 
tisią vasarą?

Kiek tenka sužinoti iš 
Washiugtono, regis, dabar
tinio kongreso sesijos tęsis 
ištisią vasarą, arba anos di
desnę pusę. Senatas grei
tai pradėsiąs svarstyti apie 
muitų tarifo bilių * ir šis 
svarstymas' pramatoma: la
bai ilgas; kadangi prie bi- 
liaus prikergta daug įvai
rių pataisymų. Progresy
viniai republikonai pasako
ja, kad šis bilius turįs but 
iš pamatų perkratinėjamas,: 
arba turįs but visiškai at
mestas. Yra galima, kad 
kongresas savo darbų ne
pertrauksiąs ligi rugpiučio. 
1 dienai š. m. Paskui taip
pat galima, kad republiko- 
nų konvencijos metu kon
greso sesijos bus pertrauk-, 
tos.

Regis, kad senatoriai su 
kongresmanais negalės pa
kęsti Washingtone būdami 
vasaros karščių.

# # *
Lietuvos dvarai tenka 

žydams.
“Kurjer Lit.” rašo, kad 

grafas Tomas Potockis par- 
dupdąs Zyplių dvarą, Nau
miesčio apskrityj, Suvalkų 
gub. Potockis parduodąs 
tą dvarą Minsko žydui Os- 
trovskiui, žinomajam že
mės vertelgai, už milijoną 
ir tris šimtus tūkstančių 
rublių. ^Zyplių dvarui pri
klauso K dailiai ijitaisytų 
palivarki/.1 - Išviso žemės 
esą 22 tukstanciu margų.

Tokiu<p taiTbudu Lietuvo
je dvarąjf naikinama.

■■ ■ - M d ■ .

APIE IaIKRAŠTININ 
KŲ SUVAŽIAVIMĄ.

Butų dietas Amerikos lie
tuviu laikraštininkams pa
galvoti apie trečiąlaikrašti
ninkųsuvažiavimą. Kaip 
žinoma, lakraštininkų suva
žiavimas pernai nutarta at
laikyti Chicagoje. Laiką 
suvažiavimui paskirs Liet. 
Spaudos pr-jng komitetas. 
Tik dabars vjarbu yra žiiĮoti, 
įnirių laifląščių atštfvai

suvažiavime. Laikraščių 
redakcijoms ir išleistuvėms 
verta tuoj aus nuspręsti ir 
apie tai pranešti Liet. Spau
dos Dr-jos Amer. pirminin
kui, “Ęataliko” leidėjui. 
Laikraštininkams neverta 
perdaug nusiminti, kad pir
mieji jų suvažiavmai yra 
atnešę mažai naudos. Juk 
visoks pažangumas išsidir
ba, palengva, bet ne šuoliu. 
Verta visiems vienyties ir 
toliau darbuotes. Yra vil
tis sulaukti laimingesnių 
laikų. Taigi laikraštinin
kai prašomi tuoj pranešti 
apie dalyvavimą suvažiavi
me.

BETARPINIAI RINKI 
MAI.

Suvienytų Šiaur. Amer. 
Valstijų piliečių opinija, to
ji visų reikalų valdytoja, 
ima palengva busti. Pilie
čiai juk senai matė ir ma
to, kad senieji įstatymai, 
kurie kitus kartus buvo lai
komi it koki šventenybė, 
nūdien jau nėra atsakan
čiais pažangumui, juo la
biau, kad tie įstatymai ant 
kiekvieno žingsnio imta 
laužyti ir savais keliais 
kamantuoti įvairiais indivi- 
diiais. Tų įstatymų tvėrė
jai anaiptol nei nemanė, 
kad jų toji šventenybė bu
tų tiek daug mindžiojama 
ir niekinama. Tie garbin
gi žmonės neturėjo nei su
pratimo apie šių dienų 
biaurią politiką, papirkinė
jimus ir laužymą kardina
lių konstitucijos taisyklių. 
Ką tie vyrai, laisvės iško
voto jai, atsikėlę iš kapų pa
sakytų apie tai, kaip da
bar biaurojasi prezidentas 
Taft sd' pulk. Roosevcltu? 
Jei šitiems ponams rūpėtų 
šalies gerovė, jie nesispręs- 
tų per peilį Balta j an Bus- 
tan. Jie lauktų sau ra
miai visuomenes, viešosios 
opinijos nusprendimo. O 
dabar kas veikiasi? Di
desnio šlykštumo juk ne
reikia, kaip jie vienas ant
rą biaurioja, tarytum, tų 
biaurių žodžių butų išsimo
kinę iš “Keleivio”, /‘Ko
vos” ir “Laisvės”. Te
čiau viešoji opinija atbu
dus, nebus vietos tokiems 
šlykštuoliams, nes į jų vie
tą bus paskiriami tautos 
žiedai, nesutepto vardo 
žmonės, tikrai mylintieji 
tą laisvės šalį tėvynainiai.

Nūdien Suvienytose Val
stijose politika į visas val
diškas įstaigas yra įsiskver
bus ir sėja pragaištis. Iš 
politikos atžvilgio skiria
ma į augščiausias šalies 
valdvietes visokie tankiai 
neatsakanti žmonės, tankiai 
neturinti supratimo apie 
šaliės stovį. Politika įsi
skverbus tarpan senatorių, 
kongresmanų, teismuose ir 
visur kitur, kur tik pride
ra tautos -lėšomis palaikyti 
by kokius asmenis. Nū
dien be politinio parėmimo 
žmogus busi suvaržytas ii 
niekur sau neatrasi reika
laujamos teisybės. Bet pats 
Amerikos oras prašvinkęs 
politika. Toji nedora srio- 
Ve įsisiurbė jau ir į musų 
pačių lietuvių organizaci
jas. Juk seimuose tankiai 
nepasidalijama menkiausio
mis vietelėmis, iš kurių nė
ra netik pelno, bet tankiai 
ir tos pačios garbės, kurios 
žmonija tiek daug ištroš-. 
kus. Lietuviai iš ameriko
nų persiėmė politika.

Amerikos tauta senai ma
tė savo politikierių niek-

c

niekšystes panaikinus, kaip 
tuos politikus sutvarkius. 
Pagaliau pastaraisiais lai
kais tauta ėmė busti, pa
lengva išdirbo sau opiniją 
apie visą dalykų stovį ir 
griežtai pareikalavo pla
čių reformų visuose santy
kiuose kas lytisi augštes- 
nių šalies valdininkų.

Piliečiams visupirmu kri
to akin senatorių rinkimai. 
Šiandie senatoriumi tegalįs 
but išrinktas tik intekmin- 
gas piniguočius ir kaipo to
kį renka tik valstijos le- 
gislatura. Visuomenė nuo 
senatorių rinkimų visai at- 
šalinta. Tad lengva su
prasti, kas dedasi valstijų 
legislaturose renkant to
kias žuvis; papirkinėjimai 
čia užima pirmą vietą. To
kie už pinigus ir kitokias 
šelmystes išrinkti senato
riai, žinoma, šalies ir tautos 
reikalais visai nesirūpina 
Jiems rupi tik atgauti su 
geru nuošimčiu savas išlai
das, rupi tik prisipilti auk
so pilnus bedugnius kiše- 
nius, o paskui po Italijos 
Švelniais saulės spinduliais 
tik pilvus šildyti ir glostyti.

Taigi piliečiai sumanė 
toms niekdarystėms pada
ryti galą ir jų opinija pri
vertė kongresą sutaisyti 
naujus įstatymus, idant se
natoriai butų renkami žmo
nių betarpiškai, bet anaip
tol ne legislaturų atstovų. 
Tasai klausimas kongreso 
žemesniajame bute jau iš
rištas, kadangi nuspręsta 
eiti paskui visuomenės opi
niją. Pasitikima, kad ir 
senatas tą dalyką prielan
kiai išris, o tada gražus 
žingsnis priekyn bus atsiek
tas.

; Be to piliečiai reikalauja 
reformų teismuose, kadan
gi nūdien teisėjai tankiau
siai nuosprendžius bylose 
išduoda ne sulyg abelnų 
įstatymų, bet sulyg savo 
locno supratimo ir ūpo. To
liau reikalaujama, idant Su
vienytų Valstijų preziden
tai butų renkami šešeriems 
metams ir tik vienam ter
minui ir, idant paskui to
kie ponai, pabaigę savo tar- 
nystą, nedrįstų maišyties 
šalies politikon, nedrįsti} 
statyti išnaujo savo kandi
datūros ir bereikalingai ne- 
sibiaurotų.

Opinija atbunda ir lau
kiama geresnių laikų, ka
dangi Amerikos piliečiai- 
rinkikai yra tiek galingi, 
kad jie visuomet mokės 
kaip reikiant atskirti grū
dus nuo šiukšlių. Tik be
ta rpiniai valdininkų rinki
mai gali suteikti šaliai ge
rovę.

S. L. A. SEIMAS.

TRUMPUTE M. K. ČIUR 
LIONIES BIOGRAFIJA.

Mikalojus — Konstanti
nas Čiurlionis gimė 10 d. 
rugsėjo 1875 m. vargoninin
ko šeimynoje Varėnos mie
stelyje, Vilniaus gub. Ke
letą kūdikystės metų jis iš
buvo Druskininkuose, kur 
dar ligšioliai tebegyvena 
jo tėvai. Tėvo muzika ir 
motinos pasakos, tai buvo 
šaltinis, kuriuo gaivinosi 
anuo metu Čiurlionį es mu- 
zikalinė siela. 14-kos me
tų jis jau įstojo muzikali- 
nėn mokyklon prie kuni
gaikščio M. Oginskio orkes
tro Plungėje, Kauno gub. 
Gabumas į muziką tuojau 
atkreipė į save visų domą, 
ir kunigaikštis^; išsiuntė 
Čiurlionį Varža vos konser- 
vatorijon, paskyręs jam 15 
rublių Stipendiją į mėnesį.

S. L. A. seimas prasidėjo 
pereitą panedėlį Brooklyne, 
N. Y.

Seimo pirmininku išrink
ta St. Gegužis iš Shenan
doah, Pa.

Vicepirmininku — Ant. 
Ramanauskas iš Lawrence, 
Mass.

I sekretor. E. Klimas iš 
Valparaiso, Ind.

II sekret. — Vitaitis iš 
Scranton, Pa.

Maršalkomis: Ambrarie- 
jus ir Martinaitis; abudu iš 
Brooklyn, N. Y. j

Seiman suvažiavo viso 48 j
delegatai. 1

mokiniu prof. Noskovskio 1
kompozicijos skyriuje. 1901 j
m. jis parašė orkestrai sim
fonijos poemą “Miške” ku
riai buvo pripažinta augs- 
toji premija Zamojskįo 
konkurse Varšavoje. Už 
savo antrą orkestrui veika
lą “PolOnez” Čiurlionis ga
vo iš kunigaikščio M. Ogin
skio 1000 markių pasimo- 
kinti dar muzikos Leipcige. 
Padirbėjęs čionai apie me
tus prie prof. Reineske ir 
Jadasohno, jis grįžo Var
šuvon ir gyvendamas iš mu
zikos lekcijų pradėjo tapy
ti. 1903—4 metais jis bu
vo įstojęs Stabrauskio dai
lės mokyklon, bet pačiam 
vedėjui patarius, metė mo
kyklą, nes jo žviniai apsi
reiškusi dailininko siela ne
galėjo sutilpti siaurose mo- 1
kyklos išguldinėjimų ri- fl
bose. Šiuo metu jis para- fl
še simfonijos poemą “Ju- 
ra” (neužilgo bus išleista 
atlikta Paryžiuje). 1908—9
metais Čiurliouies buvo" su- Wmrafl| 
manyta perdirbti tas vei- fl
kalas į Operą. Jo žmona B^^gfl 
Sofija (Kymantaitė) jau 
buvo parašiusi tam veika-
lui libretto “Jurata” (jūrės 9 
karalienė), bet Čiurlioniui S 
susirgus tas darbas liko ne- ( fl 
pabaigtas ir iš sumanyto 
veikalo pasiliko tik keli es
kizai prologui ir dar apie 
2—3 dailės eskizai, ištaisy- ' 
tieji jo pomirtinėje parodo- 
je. Pastaraisiais metais 
begyvendamas Vilniuje 
Čiurlionis rašydavo dau
giausia fortepijonui ir ga
mindavo chorui liaudies dai
nų. Jam be laiko mirus, 
pasiliko daug muzikos vei
kalų dar rankraštyje, ku
riuos rengiasi išleisti jo 
talento gerbėjai. Drauge 
su dailininkais A. Žmuidzi
navičium ir Rimša Čiurlio
nis inkurė Vilniuje “Lietu
vių Dailės Draugiją” ir j 
karštai prisidėdavo prie 
kasmet rengiamų Draugijos z »
parodų. Beto, vilniškiai i dfl
pamatė jo triusu surengtą 
pirmutinį tikrai išlavintą 
lietuvių chorą, kuris pasek- 
mingai dainuodavo vieti- fl 
niuose vakaruose jo veika- 
lūs (o taip-gi parašytą
1899—1900 metais kantatą KSHRH 
“De profundis”, šiandien 
atliekamą). Žiemą 1909 — fl 
1910 metais Čiurlionis gy- ■ 
veno Peterburge ir čia per fl 
kiauras dienas tvėrė pa- ■ 
veikslus. Anot jo žmonos, 
jo busią pagaminta apie 
1000 paveikslų, kurių dau- 
guma sunaikinta arba din-

Gruodyje 1910 metais 
Čiurlionis, apsirgo Peter- 9^99 
burge ir 28 kovo 1911 m. 
numirė ties Varšava. Pa- 
laidotas Vilniuje, Rasų ka- fl 
pinėse. ■g&ĘįjgąĮfl

Netekome nepaprasto fl 
dailininko - kompozitoriaus 
nusinešusio žemelėn žavė- 
jaučią daugelio savo veika-,
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TAUTIŠKA DAINA.KAS YRA SAPNAI?

(Pabaiga seka)

LAIŠKAS REDAKCIJAI

tą

ros
pu

Štai jau vakaras, vėlyvas 
vakaras, dirbti nebesinori, 
nes akįs, dirksniai ir doma 
atsisako veikti, kadangi ir 
taip jau nemažai pavargo 
laike dieninio darbo. Tas 
ištinka dėlto, kad šie orga
nai pavargo, išsidevėjo ir 
toliaus be atsilsio negali 
veikti. Žmogus, panašiame 
fiziškame bei dvasiškame 
stoviuose pasijutęs, eina at
silsėti — miegoti.

Už valandėlės, antros jau 
jis saldžiai knarkia, ne j ūž
damas nieko aplinkui. Bet 
praleidus tūlą laiką taip 
brangaus miego, jis pasi
junta beesąs ant dailiai ža
liuojančio upės pakraščio, 
kur gėlės žydi visame savo 
išdidume, išduodamos mei
liai patraukiantį kvapsnį, 
kur saulė garbingai išlei
džia nemažą apštį spindulių, 
kur žaliuojanti medžiai vi
lioja į savo pavėsį tarsi pa
siviešėti. O ten, ant lapuo
tos šakutės, čiulba viso
kiais balseliais dangiškas 
paukštelis — lakštingalė, 
kuri savo, tarsi angelo, bal
seliu taip žavėte ii- žavi. 
Keletą žingsnių į dešinę pu
sę sriovena tyrai, kaip žem
čiūgas, upelis, kurio dugne 
galima išmatuoti kiekvieną 
akmenėlį ir žvirgždelį. Ten 
netoli nuo kranto po pasvi
rusiu medžiu, stovi neju
damai lydeka, tikodama ne
kaltos aukos, o pagal aną 

. upelio pusę ramiai ir links
mai žaidžia pulkelis nekal- 
ų kuojelių, kurios, rodos, 

tėra sutvertos, kad 
i ir be jokio rūpes

čio linksminti save bei at
kreipti praeivio domą, duo
dant jam progą noro ant 
trumpos valandėlės pasigė
rėti tų žvuvičių — kuojelių 
nekaltumu, tyrumu. Bet, 
deja, lydeka užmatė šią lai
mingą šeimyną ir akymir- 
kos greitumu suardė jųjų 
šeimynišką harmoniją, pa
sigriebiant vieną, antrą jai 
nepriklausančių aukų. Po 
šiai katastrofai, upelis vėl 
ramiai sriovena, lyg nema
tęs tos žudynės, o lakštin
galė, pasinėrus savo įvai
riose bei žaviančiose gies
mėse, vilioja kiekvieną pas 
save, idant jį nuraminti, 
pripildyti užuojautos ir do- 

jausmais. — Tuo tar- 
jis, kuris keletą valan- 
atgal nuėjo gulti, mato 
visą reginį, džiaugiasi, 

gėrisi, kad jis turi progą 
ragauti taip molonų gėlių 
kvapsnį, girdėti lakštinga- 
lės rojiškas giesmes — žo
džiu, jausti* šios dieviškos 
grožės harmoniją. Jis jau
čiasi laimingu, laimingiau
siu.

numylėjo savo jaunųjų die
nų takus. Dabar jis mano 
nekuomet nebegrįšiąs, iš 
kur tik ką parvyko' Besi
džiaugiant, besigerint pa
junta, kad šeimininkas sku
biai ragina eiti darban, nes 
jau beveik pavėlavo. — 
Noromis-nenoromis ant 
greitųjų apsirengęs ir be 
pusryčių, nes nebėi’ laiko 
valgyti, eina linguodamas į 
dirbtuvę, o tuo tarpu ryda
mas saldžią seilę, atsiminęs, 
jog šią naktį buvo savo tė
vynėje.

Dar kitą naktį jis pasi
junta beesąs toj pačioj tė
vynėj, bet šiuomsyk jis sto
vi prie grabo, kuriame guli 
sesuo, brolis arba vienas iŠ 
mylimųjų, iš gailesčio ir jis 
jaučia esąs nelaimingiausiu 
ant šios žemės. Jis jaučia 
nustojęs didelį nesugrąži
namą turtą, pats gavęs ne
bepajėgia suvaldyti, jau
čiasi užmuštu per amžius; 
Tečiąu, šiuom syk ant lai
mės, jis pabunda: visas bai
mės apimtas, dreba y t apu- 
šės lapas ir pats nežino kur 
besirandąs. Pagaliaus at- 
sigai valė jus supranta, jog 
tai butą sapno. Jis nori ir 
džiaugiasi, kad tai but bu
vęs tik sapnas, o ne kas ki
tas. Delei šio nakties prie
tikio jis visgi negali nusi
raminti, užmiršti jokiu bu
du neįstengia, nors dar ir 
galėtų apie porą valandų 
saldžiai nusnūsti iki kel- 

Per šią

— Ei, kelkis, -kelkis, jau 
laikas darban eiti — žadi
na jį šeimininkas.

Čia jis pabudęs, apsidai
ro aplinkui, palinguoja ir, 
nuleidęs galvą, taria: “Tai 
aš tik sapnavau tą ideališ
ką vietą, tik tebūta sapno”. 
Ii* pasiraižęs rengiasi sun
kiau darban.

Vėliaus, antrą naktį, gal 
tas pats asmuo, sakysim Jo
nas, taipgi nuėjęs atsilsėti 
jaučia beesąs tankiame miš
ke. Medžių spygliuotos ša
kos neduoda ramiai praeiti 
neindrėksdamos tai į veidą, 
tai į rankas. O ant žemės 
nemažai pasišiaušusių . dal
gelių ir šiapjau nemažai 
prilužusių smailių šakų, 
taip kad kojai negalima su
rasti nei minkštesnės vie
tos, o dar ant nelaimės, ba
sas. Eini vis gilyn ir gi
lyn tuo mišku, nežiūrint į 
tokį erškėčiais išklotą ke
lią. O, Viešpate Augščiau- 
sias — priešakyj keletas 
žingsnių stovi akis išvertus, 
milžiniška angis, kuri štai 
prisiartina ir jau bėgyje 
trumpos valandėlės pada
rys paskutinį skaitlių. Ei
ti į atvirą kovą su tokiu 
milžinišku driežu nėra jė
gos, tai tik vienas išėjimas 
— gelbėtis greitumu savo 
kojų, ir musų Jonas dumia 
iš visos spėkos. Bet ta 
biauri angis vejasi ir be
veik baigia privyti, o čia, 
kaip tyčia, negalima grei
tai pabėgti: tai kojos ne- siant eiti darban, 
veikia gerai, tai šakos kliu- porą valandų jis dar labiau 
do išsigelbėti nuo žiauraus nuvargsta, negu butų dirb- 
priešo. Jau jo jėgos ma-ituvėj dirbęs, ir vėliaus pra- 
žinasi ir už valandėlės, ant
ros turės likti auka begai- 
lestingo užpuoliko. Vie
nok jis staigiai pabunda, 
visas sušilęs, prakaituotas 
ir nuvargęs, bet linksmas, 
kad jis besiranda lovoje, 
kad tai buvo sapnas. Da
bar pašokęs iš lovos, nors 
ir negalėjo ramiai atsilsėti, 
eina į darbą su šypsą ant 
veido, kad tai buvo tik sap
nas, o ne tikras prietiltis. — 
Pirmąjį sapną jis apgailes
tavo, norėjo invikinti gy- 
veniman, o pastarąjį neap
kenčia ir stengiasi kaip ga
lima greičiaus užmiršti.

Trečią naktį, gal tas pats 
Jonas, nuėjęs gulti, pasi
junta anapus Atlantiko be
kalbąs su savo numylėtais 
gimdytojais, seserimis, bro
liais ir pažįstamais. Čia jis 
meiliai kalbasi su jais, tei
raujasi apie jų gyvenimo 
sąlygas ir jų pačių laimę. 
Iš šios pašnekos jis sužino, 
kad jo visi artimieji gyve
ną tėvynėje yra laimingi ir 
linksmi sau gyvuoja, kuo
met jis, Jonas, turi vienas 
kautis, kovoti už gyvenimo 
sąlygas ir nepajusti lai
mės nei ant valandėlės, ir 
dargi esant toli, toli nuo tos 
vietos, kur .jis gimė, augo ir

leidęs tą laiką sunkiame 
minties darbe, be jokio ra
maus pasilsio, keliasi eiti 
darban.

Tokius prietikius, kelio
nės bei visokius kitus atsi
tikimus laike miego ir va
diname sapnais, čia yra 
paduota tik keli iš didžiau
sios eilės visokių supintų, ir 
rodos negalimų sapnų. 
Kaip žmogus jaučiasi ,po 
maloniu ir negeistinu, ty. 
nemaloniu persistatęs kele
tą įvairių paskesniųjų sap
nų. Žemiaus peržiūrėsime: 
kame priežastis vienokių ar 
kitokių sapnų, kame prie
žastis pačių sapnų, koksai 
yra paprastas išaiškinimas 
ir pagaliaus, koks randasi 
moksliškas išaiškinimas.

Pirma — keletas žodžių 
kas link paprastojo sapnų 
išaiškinimo. Senovėje lai
ke Babilionijns ir Egipto 
žydėjimo sapnus išaiškin
davo, buk tai esą tiesiogi
nis žodis iš dvasių pasau
lio. Pagal šią nuomonę 
dvasios ateina pas miegantį 
žmogų ir jam tuos visus 
reginius papasakoja, ir tie 
papasakojimai turi vienokį 
ar kitokį sanryši su jo atei
timi ir net pomirtiniu gy
venimu.

Sūlyg į)peiido-psy ekolo
gų išaiškinfrlių, tai miegan
čio žmogaus Vėlė (dūšia) 
persikelia įf) tokias vietas, 
kur jos vžš| Papilą mato, 
jaučia ir žilio. ' Taigi čia 
pasirodo, kKf3 žiliogaus dva
siška dalis ištiktų jų tą vi
są apčiuopia, kuomet kū
niška žmogaus dalis sau ra
miai ilsisi lovoj. Kada ta 
vėlė sugrįžta iš savo malo
nios ar neinalonios kelio
nės, viską kunui papasakoja 
ir tokiu budu žmogus nu
budęs gali atsiminti. Šis 
sapnų išaiškinimas gana 
dailiai skamba, bet vieno 
dalyko trūksta, kad šiame 
išaiškinime nėra nei laše
lio teisybės. Štai kodėl: 
vėlė, siela arba mintis (psy- 
chologiškai imant vieną ir 
tą patį dalyką reiškia) ran
da savo veiksmęi pamatą 
fiziškame kupė. Kitais žo
džiais sakant, išeina, kad 
mintis nekuomet negali 
veikti be , smegenų, nes 
smegenįs artimiausiai sto
vi prie minties, ir tiktai 
sujungiant. tuodu faktorių 
(mintį su smegenimis) 
žmogus gali mąstyti arba 
kaip paprastai sakome — 
protauti. Taigi, labai aiš
ku, viena siela, arba vėlė,' 
arba mintis negali niekur 
nuskristi ir, atsidalinUs nuo 
kūno, ką-norš jausti, arba 
matyti ir vėliaus besieliam 
kunui pranešti, kas buvo 
matyta. Iš'čia? galima ma
tyti, kad šiame sapnų išaiš
kinime nėra nęi mažiausio 
grūdelio tiesos.

Dabar pažiūrėkime, ką 
musų Jonas pasakytų išaiš
kinimui jo patirtų sapnų, 
ty. kaip abelnas žmogus 
paprastai išaiškina Sapnus. 
Manau,. kad^učia u abel- 
nai kiekvienam- yfa žino
ma, jog sapnas turi glaudų 
sanryšį su žmogaus ateiti
mi, arba tiesiog sakant, 
sapnas perspėta ateitį. Tai 
dabartinis abelno žmogaus 
išaiškinimas. Ir štai atsi
randa vienas, antras smar
kesnis žmogelis, kuris para
šo sapnininką pagelbėjimui 
išaiškinti sapnus. Knygų 
leidėjai nesigaili dilinti 
raidžių atspauzdinįmui pa
našaus sapnininko, o žmo
gus, kaipo kiekvienas žin- 
geidaująs gaivalas, perka 
jįjį, lyg kacl ans nusipir
kęs divoną už $100 manė 
į keturias valandas par
skristi į Lietuvą iš New 
Yorko. Bet jam nelaimė 
ištiko — vos neprigėrė Mi
chigan© ežere su visu divo- 
nu. Žmogus gi, nusipirkęs 
sapnininką, stengiasi grei
čiausiai eiti gulti ir sapnuo
ti, o ant rytojaus iš “išmin
ties knygos” skaityti savo 
ateitį. Daleiskim, vaikinas 
apie 24—25 metų amžiaus 
ką-nors susapnavo, jis tuo- 
jaus griebiasi sapnininko,

kuriame randa, kad trum
pame laike jis apsives su 
išdidžia, protinga ir labai 
turtinga mergina. Čia jis 
pašokęs ant vienos kojos 
laukia tos taip brangios va
landos, bet, ant nelaimės, 
kaip nesulaukia, taip ne
sulaukia ir galų gale turi 
užmiršti šį sapną sykiu su 
jo išaiškinimu. Panašiai 
galima patėmyti ir su mer
ginomis. . Daleiskime mer
gina kokios 19—20 metų 
susapnavo ir nutvėrus sap
nininką suranda jame, kad 
ji labai greitu laiku bus pa
kviesta į prakilniausią ba
lių, kuriame ji bus šviesiau
sia žvaigždė; apie ją visi 
kalbės, visi jos mandagu
mu ii* išmintimi gėrėsis. 
Sapnuotoja laukia tos iš
didžios valandos, o čia kaip 
tokio baliaus nėra, taip nė
ra ir net niekas jos nepa
kviečia ten. Galop nusi
bosta vargšei belaukti, be- 
liūdėti ir noromis-nenoro- 
,mis turi tą blizgančią va
landą užmiršti. — Kartais 
net randame panašių žmo
nių, kurie iš vakaro einant 
gulti pasižiūri kas butų ver
ta susapnuoti, kad paskui 
butų gteras išaiškinimas, to
kiu bildu per sapnus ma
nydamas likti laimingu.

Tas viskas dailiai skam
ba, tik viena kliūtis, kad 
panašus sapnininkas nieko 
negelbsti, absoliutiškai nie
ko teisybės nepasako. Iš 
šio atžvilgio sapnininkas 
tik tetinka pečių užkurti — 
tai_geriausja jam vieta, nes 
jis> nemažai gerų, sąžiniškų 
žmonių apakliua, o nepra- 
šviečia jų akis.

Teko, girdėti iš žmonių, 
buk sapnai, esą, jaigu ne 
visuomet, tai daugiausia 
pasako, kas atsitiks dar 
ateityje. Pa v. neretai ga
lima išgirsti: Aš pereitą 
naktį sapnavau savo tėviš
kę, tai dabar aš žinau, kad 
už kelių dienų iš ten gausiu 
laišką”. Arba vėl; “Aš 
sapnavau, kad maudžiaus 
drumstame vandenyj — tas 
man. pasako, kad kada-nors 
manė ištiks nelaimė”. Ar
ba: “Aš sapnavau, jog
maudžiaus tyrame vande
nyj t— mane Jaukia pasise
kimas”. Na, ir daug pana
šių sapnų su jų išaiškini
mais galima sutikti.

Dabar pažiūrėkime, ar tie 
sapnai išsipildo, ty. ar jis 
gavo laišką iš tėvynės, ar 
aną ištiko koki nelaimė, ir 
ar tas tretysis sutiko pasi
sekimą. Atsakymas — ži
noma, taip, be jokio abejo
jimo^ Tas dabar turėtų 
reikšti, jog jų išaiškinimai 
yra teisingi. Čia tai jau 
ne visai klaidingi pastarie
ji išvedžiojimai.

Jaigu žmogus turi ką-nors 
iš savo šeimynos palikęs tė
viškėje, tai, kaipo taisyklė,

Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka, 
Tai musų tėvynė, graži Lietuva;
Čia broliai artojai lietuviškai šneka, 
Čia skamba po kaimus Birutės daina. 
Tegul bėga musų upės į marias giliausias!
Tegul skamba musų dainos po šalis plačiausias!

*
Kur rausta žemčiūgai, kur rūtos žaliuoja 
Ir musų sesučių dabina kasas, 
Kur sodne raiboji gegutė kukuoja, — 
Ten musų sodybas keleivis atras.
Kur žemčiūgai, žalios rūtos, kur raiba gegutė, 
Ten tėvynė, ten sodybos, ten sena močiutė.

Ar giedros išaušta pavasario dienos,
Ar krinta nuo dalgio žvangučiai lankos, 
Ar dreba ant šalčio nuplautos rugienos, — 
Del musų tėvynė graži visados.
Ar pavasaris išaušta, ar kaitri rugpnitė.
Tu gražiausia, maloniausia Lietuva-matutė.

*
Ar šviečia mums saulė, ar orai aptemę, — 
Tu musų brangiausia prabočių šalis!
Čia prakaitu musų aplaistyta žemė.
Čia tiek atminimų atranda širdis!
Ar laiminga, ar varguose — visados matušė!
Atminimais taip garsinga ir brangi kaip dūšia, 

*
Čia Vytautas Didis garsiai viešpatavo, 
Ties Žalgirį musęs kryžiuočius piktus; 
Čia bočiai už laisvę tiek amžių kariavo; 
Čia musų tėvynė ir buvo ir bus.
Čia, kur Vytautas Didis valdė mus ir gynė, 
Bus per amžius, kaip ir buvus, Lietuvos tėvynė.

Apsergėk, Aukščiausi, tą mylimą šalį, 
Kur musų sodybos, kur bočių kapai! 
Juk tėviška Tavo malonė daug gali! 
Mes Tavo per amžius vargingi vaikai. 
Neapleisk, Augščiausi, musų ir brangios tėvynės. 
Maloningas ir galingas per visas gadynes!

susirašo su jais ir, beabe- ketam, akcidentiškam atsi
jomis, jis žino vėliaus ar tikimui. Čia jau galima 
anksčiaus gausiąs iš ten pasakyti, kad sapnas ne- 
laišką. Taigi ir be sapno kuomet nepranašauja, kas 
jis jau žino, nors neretai ateityje atsibus, ir jis jo- 
neišsipildo, kaip pagal sap- kiu budu negali pranašau- 
ną turėtų invykti. Kas link ti, ką žemiaus pamatysime, 
pranašau j ančių sapnų ne- Taigi vietoj mąstyti, špe- 
Jaimę arba pasisekimą irgi kuliuoti, ką vienas arba 
beveik tą patį galima paša- antras sapnas reiškia, ge- 
kyti. Mes žinome, kad riau jį suvisai užmiršti kaip 
kiekvieno žmogaus gyveni- galima greitai ir vietoj to 
me ištinka visokių prieti- užsiimti mąstymu savo die- 
kių, kurių vieni pageidau- ninio darbo arba šiaip ko- 
jami, o antri — visai ne. nors naudingo.
Taigi vien tik iš to atžvil
gio galima pasakyti, kad 
tas arba anas žmogus tu
rės sutikti tulus laimėjimus 
jo darbe ir neretai pralai
mėjimus. Kiek sapnais pra
našaujančių atsitikimų ne
išsipildo, labai retas kas 
galėtų suskaityti, o jaigu 
kartais ir išsipildo, tai la
bai retas atsitikimas ii' tai 
akcidentiškas, netikėtas, 
bet ne sapno sprendžiamas. 
Ir argi galima, jaigu iš 
tukstanties neišsipildžiusių, 
o vieno, pamirštinai teisin
go pranašavimo, daryti tai
syklę, tarsi, logišką išvedi
mą — ne, jokiu budu ne, 
nes ir tas teisingas prana
šavimas skolingas ne sap
no pranašavimui, bet neti-

Meldžiu perspausti “Ka
talike” šį laiškutį.

Pereitų metų pabaigoj 
jūsų laikraštyje buvo at
spaustas užkvietimas pre
numeruoti Edm. Steponai
čio raštus. Netikėtų prie
žasčių delei spauda užsitęsė 
ir baigsiu daugiij daugiau
siai už 2—3 mėnesių. G-ji 
prenumeratoriai tenemano, 
jog tai vienas iš “ilgai 
spaudžiamų” prižadų.

Vt. Steponaitis. 
Kaunas, 5-V-12.

P. S. Laikraščiai at- 
spaudusieji pirmą pakvie
timą maldaujami perspaus
ti ir šį. St.

SIMAS papVOle už batus.
A TJ

^5 TAI NE KITAS GRINORIVS IR BOBOS MAN GALVOS 
SU KOtELAK NEDALUS, JAI TURI LIUDITOJUS,TAI 
TEGUL SKUNDŽIAI TEISMĄ. KT NE TAIP KAIP JI -------- --------- .. ------------ ....
ĮNORI.NUEISIU į PALIS STEIŠINĄ.BPIRKJSVAREN NE VAGYSTĖ: NES AMERIKA 
TĄ, BOBĄ SUAREŠTUOSIU. TAI BUS JUOKO ............................
į IKI AUSŲ.

KAS tai Būrų, atvažiavus 
ŽMOGUI f AMERIKĄ REIKĖTŲ 
BADU MIRTI. APGAVYSTĖ, TAI - 
NF VAMCTF' NEC AMFftlKA
BIZNIAUS ŠALIS,-BET BORO 

įMANą MUŠTI NEGALI-

TAMSTAI 14 DIENŲ 1 PWTWtlĄ
UŽ. TĄ, JOfe(,TAMSTOS BATAI GADINA MIES
TO ŠALIGATVIUS. 0 TAMSTA ARKLIŲ 

LAISNES NEMOKI. —-

Turėk mielaširmstęi 
PALEISK MANĘ! AS

VISAI NEKALTAS. W-

MES SVEČIUS PUIKIAI VAIŠINAME.

I IŠMAUDĖ. PRIE DARBO STATOME.
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“Kataliko” Agentai.

GYVULIŲ PROTAS 1318 So. 49
1412 — 49 tb

1410 — 49th

DR. T. ZELL

et.
Av.
Ct.

LEWISTON, ME
Kazys Vilaniškis, Box

KATALIKAS*
___ ___ _______ ____ _______±__

(Tąsa).
Yra priparodyta, kad kuone pas pusę pienažin- 

jdžiy pamatiniu pajautimu yra užuodimas, todėl akys 
pas juos turi antraeilinę vertę. .

Kas liečiasi tos pusės gyvuliy, pas kuriuos svar
biausią rolę vaidina akys, tai jie dalinasi į dvi visai 
atskiras ryšis būtent, į dieninius ir naktinius. Žmonės, 
beždžionės ir didžiuma paukščiy priklauso prie pirmu
tinės ryšies, naktinės beždžionės, didelė dalis kačiy, pe
lėdos, ir tt. — prie antros. Į abi šitas gyvuliy ryšis 
šviesa veikia kitaip.

Apie vieną pusbezdžionę, taip vadinamą rankako- 
ję, arba ai-ai, Brėmas rašo (t. II, psl. 323) taip:

“Zoologui, kuris priešais save mato gyvą šitą keis
tą sutvarą, nėra nei mažiausios abejonės, kad jis turi 
reikalą su visai naktiniu gyvuliu. Ai-ai šviesos bijosi 
daugiau negu visi man žinomi pienžindžiai. Naktinę 
beždžionę galima bent išbudinti, ji kuičiasi, aplink sa
ve, su nuosteba žiuri į pasaulį, apšviestą dienos šviesa, 
atsidėdama klausosi šalę pralekiančio vabzdžio dūzgi
mo, net apsivalo ir laižosi; ai-ai dieną, jei net per dide
lę bėdą pasiseka prižadinti, tai atrodo tikru automatu. 
Mašiniškai ji velkasi atgal į savo tamsią vietą, susisuka 
į kamuolį, uždengia snukį tankia uodega, kuria ji kaip 
lanku galvą apjuosia. Kiekviename pasikrutinime, 
kiekviename veiksme ji parodo didžiausią sužlugimą 
ir šaltumą. Tiktai tamsiai nakčiai užėjus, kur vėlai 
po sutemy ji išbunda ir iš savo tamsios vietos išlenda, 
matyt, vis dar tebebijodama, kad koks šviesos spindu
lys jos neužgautų. Žvakės šviesa, kuri neimaž nekenkia 
kitiems gyvuliams, tuo jaus verčia ją slėptis.”

Gyvuliai, kurie dieną ilsis, nes šviesa jiems nepa
kenčiama, yra didelėje daugybėje. Iš gyvėdžių gyvu- 
liy galima paminėti liūtą, jaguarą, taukinę katę; toliaus 
galima nurodyti, šikšnosparnius, turklius ir tt.

Ir taip, pusei pienžindžiy užuodimas vaidina svar
biausią rolę, regėjimas gi antraeilinę. Jei antilopes 
ir kiti gyvuliai sau maisto myli jieškoti dieną, tai tas 
paeina nuo to, kad tuo laiku jy didžiausi neprieteliai, 
kurie priklauso prie kačiy ir veislės ir šviesos nemėgsta, 
mažiausiai juos kvaršina. Užtai nakčia, naktinis gy
vulys turi viršų ant kity gyvuliy; beto, tuo laiku dar 
jam padeda vėjo nusimalšinimas.

Iš likusios pusės — pusė savu žarų priklauso prie 
naktiniy skaitliaus, todėl viso pasilieka ketvirta dalis 
gyvuliy, sulyg kuily Schillerio žodžiai yra teisingi, — 
tuo tarpu jis kalba apie visą sutvariją. Kadangi ehi- 
niečiai padaro apie ketvirtą viso žemės skritulio žmo
nijos dalį, tai Schillerio tvirtinimas taippat buty 
singas, kaip ir kad pasakius, jog visi žmonės yra 
mečiais.

Kad naktiniai gyvuliai, k. v. juodosios angys, 
ledos, ir tt. dieną j ieško saulės šviesos, tai tas dėlto, 
kad jiems saulės šviesa yra reikalinga gyvybės palai
kymui. Bet jie jieško ne saulės šviesos, apie kurią 
kalba poetas, tik saulinės šilumos, — kas, žinoma, yra 
visai kas kita. Antgalo pelėdą galima skaityti nakti
niu paukščiu, — klaidingai priimta manyti, kad ji die
ną nematanti, — ir todėl ji šviesą pakenčia.

Toliaus, man rodosi, kad žuvys ir visi ilgai van
deny gyveną gyvuliai neturi girsies (“?), tik nepapras
tai jautrią jausią, kuri atstovi girdėjimo trukybę. 
Klausimas apie girsies buvimą pas žuvis yra senu gin
čijamu klausimu. Rods nesenai Parker su sąmojingą 
ištyrimą pagelba parodė, nuimdamas odinius nervus, 
kad atskiros žuvių atmainos turi girslę.

Žinoma, išimtys yra galimos, bet apskritai daug kas 
kalba už nebuvimą girsies, pas žuvis. Kuone visos jos 
nebylės net meilės laiku, kuomet paprastai tyląs gy
vuliai išduoda balsus; taip pat žuvys yra tylios ir di
džiausio pavojaus bei įsikarščiavimo laiku. Beto yra 
aišku, kad girdėjimas žuvims jokios naudos neduotą. 
Ogi svarbiausia girdėjimo rolė yra tame, kad mes su 
jo pagelba sužinome apie musą priešą ar grobimo pri
siartinimą. Bet priešą prisisaikstymas buvo visai be 
trukšmo, taip kad net geriausia ausis jo nesugautą. 
Todėl negalima nepripažinti neapsakomai tikslingą su
dėjimą žuviy, pas kurias vietoje girsies yra labai iš- 
platota jausla, leidžianti joms be apsiribojimo patirti 
apie priešo ar grobimo prisiartinimą, kad ir tyliausiai 
jie plaukiotą.

Nepaabejojamą šitos pažiūros teisingumo priparo- 
dymą suteikia Martensono pasakojimas apie vieną at
siliepimą. Jis rašo, kad sykį jis sėdėjęs, susimąstęs 
ant juros kranto, kaip “štai visa žuvyčiy krūva pradė
jo iš vandens šokinėti. Tuojaus po to sudundėjęs kur
tus trenksmas pareiškė man šito apsireiškimo priežastį: 
nuo admiralinio laivyno laivo, stovinčio per vienuoliką 
varsty nuo kranto, paleista vakarinis šūvis, ir balsas, 
kuris vandeny greičiau skleidžias, kaip ore, išgązdino 
žuvis!”

Tikriaus buty pasakius, kad sutrenkimas*) van-

jimo ypatybę. Senovės romiečiai laikė pas save mu- 
rėnas (unguriu ryšis), kurios šeimininko' saukiamos 
ateidavo. Garsi romiečio Krasso murėna, kuri nešio
davus auskarius ir karolius, padabintus brangiais ak
menimis, Krassui pašaukus ateidavo ir Ošdavo iš po 
rankos. Jai padvėsus, Krassas ją iškilmingai/.apverkė 
ir palaidojo. ' i

Labai gali būti, kad ir čia pajaučiama ne balsas, 
tik jauslinis vandens judėjimas, balso vilnimis iš
šauktas.

Šiaip ar taip, nepaprasta jury gyvuliy jausla yra 
neužginčijamu faktu ir daugelis pasielgimų iš pirmos 
pažiūros atrodančiy neprotingais tuomi išaiškinama la
bai gerai.

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

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

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

CICERO, ILL.
A. K. Bočkus, 
F. A. Golubiekis, 
M. Szarka,

30. MALDOS GALYBĖ, 
kalbon išguldė P. B. 
čionių Rymo viešpatybėje. 
74. Kaina ..................... ..

31. MAGDALĖS

) čia jau autorius tikrai klysta. — “Viest. Zn.”. Red.

(Toliaus bus)

“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, aplaįkys iš musų knygyno $20.00 ver
tės knygų. Taigi naudokitės iš geros progos. Čionais 
žemiaus surašyti jų vardai:
1. SVEIKATA ARBA TIESŪS 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.

2. VIENATINIS SAVO RŲŠIES LIETUVIšKAI-ANGLIšKOS KALBOS 
RANKVEDIS BEI ŽODYNĖLIS LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS su 
Fonetiškų Ištarimu ir Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių 
Piliečiu. Sutaisė S. P. Tananevičia. (Antra laida su pataisymu). 
Yra tai praktiškiausias Rankvedis lietuviškoje kalboje del išsimo- 
kymo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra paran
kiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa žodžiai, paskui angliš
kas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas. Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas 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 naudą kiekvienam, norinčiam palikti piliečiu. Pusi.
240. Kaina ................................. .......................................................... $1.25.
Drūtuose apdaruose ....................... .......................................... -............ $1.50.

PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS KALBOS BANKVEDĖLI8, Pasimoky- 
mui Skaityti, Rašyti ir Kalbėti angliškai. Sutaiso S. P. Tanane
vičia šis pradinis Rankvedelis parengtas naudai tų, kurie nori 
trumpu laiku pramokti anglišką kalbą, susikalbėti kasdieniniuose 
savo reikaluose. Pusi. 63. Kaina ............... .......... 25c.

3.

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

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

RYMO-KATALIKIŠKAS DIDESNYSIS KATI 
viškų Mokslainių Amerikoje. F " 
riausias, nes labai suprantamas, kad ir mažiems vaikams Katekiz
mas, parankiausias lietuvių pradinėms mokykloms. Pusi. 199. 
Kaina drūtuose apdaruose ..... .................................................................... 35c.

4.

6. —---------------- 'EKlKMĄy. dėl Lietu--■■
Parašė kun. J§'= Deharbe,D. J, Gc-1 •

tei- 
chi-

pe-

denyje sparčiau skleidžiasi. Šitą sutrenkimą žuvys pa
tyrė su savo jautrios jauslos pagelba ir, delei nepapras
tumo to, ėmė šokinėti iš vandens — pirma negu balsas 
tą vietą pasiekė.

Tas, kad žuvis su balsy pagelba galima patraukti, 
tarytum priešinasi nuomonei užginančiai jonas girde-

Istoriškas piešinys IV šimtmečio. Lietuvią 
Puiki apysaka iš gyvenimo pirmutinią krikš- 

Verta kiekvienam perskaityti. Pusi. 
............  25c.

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

32. MŪSIŠKIAI
žiu ir atgal Mikalojaus ir Glapiros Ivanovą.
Išguldė Magnus Parvalkietis.

33.

;4.

15.

.6.

37.

7. NAUJA CHRESTOMATIJA .dėl Lietuviškų Mokslainių Amęrikęje.
Dalis I. Parengė B. Bįahdukas. ši knyga yra geriausia slraitjrfuV "S-i 
šiek tiek pramokusiems 'skaityti, nes joje telpa trumpos, gerai... su-. 
prantamos jaunam protui pasakaitės. Pusi. 155. Kaina drutūčsė'' 
apdaruose ..........................................     • • • • • 35c«

8. NAUJA KNYGA dėl Lietuviškų Mokslainių Amerikoje. Dalis II.
Parengė P. Brandukas. Yra tai antra dalis Chrestomatijos la
bai paranki mokiniui jau pramokusių skaityti ir rašyti vaikų. 
Telpa joje apysakėlės ir eilės. pusi. 212. Kaina drūtuose ap
daruose .......................        35c.

9. NAUJA SKAITYMUI KNYGA1 Lietuviškoms Mokslainėms Amerikoje. 
Balis III. Su paveikslais. Tai yra trečia Chrestomatijos dalis, 
arba tolesnis lavinimasis jau mokantiems skaityti vaikams arba ir 
suaugusiems. Joje telpa daugiau mokslišką apsakymą ir eilių. 
Pusi. 138. Kaina drūtuose apdaruose ............................................ . 50c.

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

BELETRISTIKA.
AMALUNGA ABBA TYBO DUKTĖ. Labai graži apysaka apie 
baltveidžius ir indijonus, kurie Amerikoje mušėsi už savo tėvynę. 
Pusi. 91. Kaina ...................................................................... '................ 25c.
Ta pati su audeklo apdarais .................................................................... 50c.

12. ANTRAS KRIKŠTAS. Šių laikų apysaka. Parašė Br. Vargšas. 
Labai žingeidi apysaka apie padėjimą šių dienų Rusijoje ir buvusią 
revoliuciją. Pusi. 83. Kaina 1....................................................... 25c.
Ta pati apdaryta .. . ................... .’.................................................................. 50c.

APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai norintiems suprasti teisybę. P. B. 
šioje knygelėje aprašo kokį pavojų atgabena žmogui rūkymas ir 
alkoholiški gerymai. Pusi. 23. Kaina ........................  10c.
APSAKYMĖLIAI. Keturi puikus apsakymėliai: 1) Teismas. 2) 
Neišmiegotas Motiejienės miegas. 3) Iš senovės Egypto padavimų.
4) Ar atsimeni ? Pusi. 75. Kaina ...............   15c.

10.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. Atsitikimas iš amerikoniško gyvenimo. 
H. Sienkievič. Išguldė Lapšaus Vaikas. Antra laida. Labai juo
kingas aprašymas apie užsidėjimą vieno Amerikos miestelio. Pusi. 
32. Kaina ............................ '.............................. 15c.
BROLIS IR SESUO. Apysaka. Parašė Vaikas. Labai užimanti 
šių dienų atsitikimų apysaka, verta perskaityti kiekvienam lietu- 
viui-tėvynainiui. Pusi. 57. Kaina ..........................  15c.
CIECORIUS DOMICIJONAS IR KASĖJAI KATAKUMBOSE. Isto
riškas apsakymas Laikuose Krikščionių Persekiojimo. Pagal lenkų 
kalbą P. B. Labai puikus aprašymas apie persekiojimą pirmutinių 
krikščionių Ryme, viešpataujant ciesoriui Domieijonui. Aprašyta, 
kaip pirmiejie katalikai, vengdami persekiojimų, susirinkdavo ant 
pamaldų į požeminius urvus, katakumbomis vadinamus, kurie ir 
šiandie dar tebrandasi Ryme. Pusi. 217. Kaina ............................  35c.

Ta pati apdaryta .......................................................
DANGUS. PAGAL K. Flammarion parašė P. Brandnkas.ą Su pa
veikslėliais. Astronomija — mokslas apie pasaulį. Ą’arooo kokios 
yra planetos, kaip jos eina ir kokią įtekmę turi viena ant kitos. 
Knyga yra moksliška didelės vertės. Pusi. 193. Kaina . ĮV.. .*.... 60c.

33 IJ.
Pagal svetimus rašinius parašė K. Stiklelis. Čia 

pirmutinio gelžkeliėl AnįjKjoje, ir 
Pus. 21. Kaina . 10c.

GELŽKELIS.
labai aiškiai parodyta išradimas 
kliutjs, kokias turėjo jo išradėjas.

UŽSIENYJE. Juokingas aprašymas keliones į Pary- 
J ' ’ _. Parašė N. A. Leikin.

~ ~ ........... Labai juokingai aprašyta prietikiai
jaunos rusų poros, keliaujančios užsienyje, o nežinančios svetimų 
kalbų. Labai užimanti knyga. Pusi. 216. Kaina .........   50c.
Ta pati apdaryta ............................................  75c.

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

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 vieną. lietuvę mergaitę, kurią 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

PAJAUTA Lizdeikos Duktė arba Lietuva XIV Metašimtyj, Isto
riškas Romanas. Sulietuvino Jonas Montvila. Pusi. 468. Kaina $1.00. 
Brutuose apdaruose ............................. ,.................................................. . $1.25.

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

39.

40,

41.

48.

43.

44.

PŪŠČIOS DVASIA. Puikus apsakymas iš Amerikonišką Mišką. 
Pagal D-rą Bird parašė A. L. Ančye. Lietuviškai išguldė P. B. 
Puikus' aprašymas apie amerikoniškus miškus, pirmutinius ją gy
ventojus baltveidžius ir ją kares su Indijonais. Labai užimantis 
ir pamokinanti apysaka, verta perskaityti kiekvienam. Pusi. 330. 
Kaina ......................................................  50c.
Ta pati apdaryta..........................................       75c.

ŠIAPUS IB ANAPUS GRABO. Parašė J. Gerutis. Toji knyga 
parašyta labai dailia kalba. Atsižymi ji tuomi, kad ją gali skaityti 
kaip dievotas, taip ir laisvamanis, kaip mokslinčiuj, taip ir pras
čiokėlis, kaip turčius, taip ir pavargėlis — kiekvienas joje ras tikrą 
teisybę daduotą šv. Bašto ir giliai apmąstęs supras ar jis teisingu 
ar blogu keliu skubinasi prie amžinojo grabo. Supratęs viską kiek
vienas skaitytojas ant valandėlės pažvelgs į savo būvį ir tuokart 
gal kitaip manys apie amžinastį. Viskas parodyta ant paveikslė
lių labai aiškiai. Pusi. 184. Kaina ..................................................... 50c.
Ta pati apdaryta ........................................................................................ 75c.
TRIS KELEIVIAI. Krikščionis, žydas ir Turkas. Pamokinanti 
apysaka. T. Višniauekas. Vertė P. B. Antra laida. Morališ
kas apsakymas. Pusi. 92. Kaina ....................................................     25c.
Ta’ pati apdaryta ........................................................................................ 45c.

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

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

VĖJINIS MALŪNAS. Pagal lenkišką parašė P. B Apysaka apie 
žydą, kuris nupirko malūną dėl “gešefto”, bet vėtra malnną su- 
.Jjėįižė. Pataria tat jisai savo vaikams, kad žydas negali turėti jo- 
Iklos savasties, bet tik grynas pinigus. ’Labai juokingas aprašymas. 
Pust 64. Kaina ................................      35c.

45. ŽVAIGŽDĖ. — Pusi. 17. Kaina 10c.

TEATRALIŠKOS KNYGOS.
46. BETLEJAŪS STONELĖ, arba Kristaus Užgimimas. Drama tri

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

J. M. TANANEVIČIA,
3249 53 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

Kariškas mokinimas už dyką.
' Jauni vyrai, tarp 18 iki 35 metų turite labai gerą progą įstoti 
į “SEVENTH INFANTRY”, 34tos ir Wentworth avė. vieną va
karą, kiekvieną savaitę lavinimasis, geriausia gimnastikų svetainę 
ir maudyklės visai už dyką. Atsišaukite į viršminėtą vietą ketver
ge vakarais, arba bile kokį vakarą po. num. 3462 SO. HALSTED 
St., klauzdami kapitono P. J. BRADY. (23—26)

65c.

20. GRAŽI DOVANELE LIETUVOS
lis. Joje telpa keliolika puikią 
poeto K. S. Pusi. 21. Kaina .

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

ARTOJAMS. Eilėįi Stikle- 
tėvynainiškų eilių garsaus musų 

.............................................J3............ 10c.

9 4
22.GULIVEBO KELIONĖS į nežinomas šalis. Vertė P. jžemutįf. Yra 

tai labai puikus ir juokingas aprašymas apie atsitikimus keliau
jant po išsvajotas šalis. Užimanti ir podraug pamokinanti knyga. 
Su paveikslėliais. Pusi. 98. Kaina .............................................
Apdaryta ................................. ,....................................................-.............

40c.
65c.

23. GYVENIMO GABALĖLIAI. Joje telpa 13 įvairią puikią pasiskai
tymą ypatingai apie Lietuvos vargus ir visokias nelaimes. Skaity
tojas atras labai daug genijališkų minčią apie vargdienių- padėjimą. 
Pusi. 50. Kana ........... ............................................................

24. KABALAS, arba Salamono Buklumai ir Planetos. Ateities prana
šavimai su pagelba stebuklingojo planetos ^ratelio ir _ kviečio grū
delio. Pusk 26. Kaina tiktai . ....... . . L... ................................

15c.

15c.

AiS-25. KAIP ATSIRADO JUNGTINĖS ,AMERIKOS VALSTYBĖS.
kiai parodo, kokios kolionijbs "buvę pirma- ir kaip iš jų susitvėrė 
šiandieninės Jungtinės Valstybės. Pusi. 35. Kaina .. .........

26. GRAUDUS VERKSMAI, arba pasibudinimas prie apmisbjjimo . Kan
čios Viešpaties Jėzaus Kristaus. Pūsi. 20. Kaina ..

Kaina . IOC.

Į5C.

Telephone Yards 3547

kontraktierius
Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd Pl. Chicago, Ill.

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

$100.000.00 
sudėta Illinois Valstybes kasoje. 

Visokį apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami. 
COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG. 

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

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
3362 Emerald Avenue - * Chicago, Ill.

Telephone Yards 4527.

'.Telefonas Canal 3263

Daktaras S. Wissig
- ! IS SENO KBAJAUS.

Su geriausia pasekme gydo vieokiae kroniškae 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 Taisius U savo aptiekos.
Pirma rodą dovanai.
Valandos kasdien nuo 10 -iki 12 ryte ir nuo d iki 8:30 vakare. No- 

dėliomis nuo 10 iki. 12 ryto.
1769 West 18 Str., Corner Wood Str.

I . -II.

CHICAGO, ILL.
Jonas Budreckis, 4535 Hermitage Av.
P. Monkus, 
Jonas A. Rimkus, 
M. Andruškeviče, 
P. Laikar, 
V Stulpinas., 
Dom. Venckus, 
Jos. Braknis, 
Jos. Kulis,

“Aušros” Draugijos Skaityk 
3149 So. Halsted St.

Jonas Visockis, 
Jcnn Dabulskis, 
Vine. Linka,

2345 W. 20 St.
708 W. 17th St.

1521 N. Ashland Av.
710 W. 14 Place.
921 — 33rd

3222 Auburn
3327 Lowe

3255 S. Halsted

pi
Av.

St..

8132 Vincennes Rt.
262 So. Morgan St.

1834 Blair Ave.

GRAND RAPIDS, MICH
V. Staseviče, 
Jonas

F.

1351 Hamilton St.
Brazaitis. 581 Broadway St.

TORONTO, CANADA,
Capas. 246 Bellwood Ave.

BROCKTON, MASS.

Meškinis, 35 Arthur
John Bamanauckas, 135 James

B. P. St.
St.

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

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

St.

St.

CLEVELAND, OHIO.
P. Szukis, 2115 St. Clair Av.

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

RUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine

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

WORCHESTEB, MASS.
M. Paltanaviče, 15 Millbury

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

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

J.
J.

St.

St.

St.

St.

22.

st. 
st.

SCRANTON, PA.
Petrikis, ±514 Ross Av.

Digrys, 1213 Philo St.
FOREST CITY, PA.

Dzikas. P. O. Box

W. LYNN, MASS.
W. Waicenavicze, 26 Biver

PLYMOUTH, PA.
St. Poteliunas, 345 E. Biver

453

St.

St.

DU BOIS, PA.
J. Kitelis, 401 So. Av.

WATERBURY, CONN. 
Ch. Kazemekas, 785 Bank St.

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

ROCHESTER, N. Y.
A. Kasparas, 19
Jot. Riekia, 781 Cllford Av.

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

J.

St.

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

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makarevieze, 255 Wallace

st.
8t.

St.

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

iAuan, PA. 
141 Park Ave.

501 New Grant St.
34 Logan Bt. 

238 Slocum Av.

Kaz. Kučinskas, 
A. šeškeviče, 
W. Adominas, 
J. Kučinskas,

St.

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

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

M. K. Vilkevičia, 
Jos Kulis, 

Keliaujantis Agentas.
KELIAUJANTIS A«KWT*S NAUJO-
JT ANGLIJOJE IB APIELINKĖJEl 

80. BOSTON, MASS.
Paul P. Mikaliauckas, 243 W. 4tl Bt.

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS.
LAWRENCE, MASS.

F. Svirta, 31 Union
Bamanoski, 99% Oak

LOWELL, MASS.
Stakeliuncs, 69 Charles

PHILADELPHIA, PA.
V. Kairys, 32g Wharton

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

ELIZABZTF FOBT, N. J.
D. Boczkus, 211 — 1

BROCKTON, MASS.
B. P. Miszkinls Co., 25 Arthu
John J. Roman, 135 Ames

Brooklyn, w. y.
Plachocky, 87 Grand

80. BOSTON, MASS.
Gendrolis, 224 Arheras

PULLMAN, ILL.
Jonas Žalys, 114 E. 107

St.
St.

St

St

st 
st.

St.

St.
St.

St.

St.

St.

NORWOOD, MASS.
J. Pakarklis, 29 Dean

CHICAGOJEy ILL.
M. J. Tananeviče 670 W. 18
.V. M. Kaitis, 1607 N. Ashland Av.
Jos. Biaknis, 3019 Parnell Av.

St.

St.

; J. W. Zacharewicz
I NOTARAS
i Ištiria abstraktus perkantiems 

namus ir padirba visus kitokius 
legališkus dokumentus, Ameriko-

, niekus ir Europiškus, Asekuruoja. 
namus nuo ugnies ir ciklono atsa

1 kančiose kompanijose ir skolina
i pinigus ant pirmo morgičiaus.

Kreipkitės prie tantieczio kuris yra
i atsakantis o visados gausit teisinąs pa

tarnavime. PrieszaiSzv. Jurgio bazu.
911 W. 33rd St. Tel Yard 5423

8
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Real Estate
D epartamentas

DIDELIS PIGUMAS.
TIKTAI IKI 20 D. BIRŽELIO (JUNE) 1912 M.

4 lotai prie pat Visų Šventi} bažnyčios, Roseland, Ill., 2 
lotai šalę namo vargonininko p. Pociaus, kas šiuos 2 lotus pirks 
tuoj aus, tai gaus tiktai už $1.150. Antras gi pats kampas 
priešais p. Pociaus namą, 2 lotai, dabar parduodami tiktai už 
$1.500. Todėl nelaukite geresnės progos, nes tokios gal ir 
nesulauksite. Pasiskubinkite, kas pirmesnis, tas ir gaus, nes 
ta kaina gera tiktai iki 20 d. birželio. Atsišaukite į Tana- 
nevičiaus Banką, 3249-53 So‘. Morgan St., Chicago, Ill.

Ką reiškia turėti savo locnas namas.
Jau tie laikai seniai praėjo, kada žmogus gyveno urvuose 

ir po miškus, dabar jau visai kitokia gadynė. Kiekvienas 
žmogus reikalauja grįčios (stubos), šilumos ir kitokių gyveni
mui reikalingų dalykų. Kadangi paskutiniuose laikuose vis
kas pabrango, kaip tai: maistas, drabužiai ir tt., tai ir namų 
Savininkai pradėjo kelti didesnes randas už savo namus, taip 
kad paprastas darbininkas turi mokėti po keletą ar kelioliką 
dolerių daugiau randos už kambarius, negu keli metai atgal. 
Kad pagerinti tą būvį, kiekvienas turintis keletą ar kelioliką 
šimtų dolerių, privalo nusipirkti namą kol namų kainos nėra 
peraukštos. Visiems gerai yra žinoma, kad Chicagos miestas 
neišpasakytai greitai auga, didinasi, platinasi, tai nėra ko ste
bėtis, kad ir namų kainos kįlą augštyn ir augštyn ir Chieagoj 
ateis tokie laikai, kur dabar stovi 
puikus namai ir brangios vietos, 
galvas ir nusipirko namus keletą metų 
mingais. Ir tu skaitytojau turi tą
dokis iš jos, nelaikyk savo pinigus kur bakselyje ar po paduš-

Pirk namą ir tapk laimingu. Paliauk mokėjęs sveti- 
sau, o ne svetimam. Daryk taip, 
vietoj 12 
pamatysi,

mažiukes stubutes, bus 
Kurie turėjo sumanesnes 
atgal, šiandien liko lai- 
pačią progų, tiktai nąu-

ka.
miems randas. Mokėk pats 
kad po metų galėtum parodyti 
atmokėjimų už savo namą, o 
turėsi kuom pasidžiaugti.

rasyeių už randas 12 
kad po kelių metų

$5,125.00.

$2.000.00.

Kaina

Ant
Kaina

£

Ant
Ant
Ant

Ant 
Ant

* 

i

. $3.600.00.

. $4.800.00.

. $5.200.00.

$3.300.00.
$4.600.00.

Kama
Kaina

$2.100.00.
$2.300.00.

$1.500.00.
$5.000.00.

$1.800.00.
$2.500.00.
$4.500.00.

ant mėnesio.
_________________  $2.057.50.

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

*| __________
* Nedel. nuo 9iki 12 popiet: nuo6 iki 8v**************************

¥ Telefonas Yards 1533

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

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

Nuo 9 ryto iki 12: 6 iki 9 vakare.

d 1
8 ruimų medinis namas su skiepu, ant trumpo laiko Ti 

Kampinis muro namas, 10 ruimų ir 2 lotai tiktai.........

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

LOOMIS STREET,
Ant 2 lubų medinis narnas^ 2 randos. Kaina .............
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.

NEWYORK

S5th tffREJIT.
Ąnt S lubų medinis namas, 4 randos. KaindgTįT",$3.000.00. 

$ lubų mūrinis .imamas, viskas gerai įtaĮpytą*, * Kaina $7.000.00. 
į frTnrinl* namas ęn 6 ruimais, su skiepu, tiktai už r..........i $2.700.00.
ip INGLę SIDE AVENUE. : L ' J _
I 'Ant 2 lubų mūrinis namas, 4 randos, naujas. Kainą ..
r- MORGAN STREET. II.
: 'A n t 1 lubų mūrinis namas su skiepu. Kaina
! -Ant 2 lubų mūrinis namas, 4 randos. Kaini
; Ant 2 lubų mūrinis namas su Storu, naujas., ( Kąipa ,

Ant 3 lubų mūrinis namas, 8 randos. Kaina .........
j 2 kampiniai lotai tiktai už ......................   ■
i Puikus medinis namas su skiepu, 2 randos.
i Ant 2 lubų mūrinis namas su Storu, naujas.

r 38th STREET.

TEL. YARDS 1804 DR. RICHTERS’
Pain Expeller

ir farmas. Mes turimenamus, lotus
lotų pardavimui ant Bridgeporto, visoj 
norėdami pirkti namą, lotą ar farmą 

Jei norite

$2.500.00.
$5.600.00.
$4.900.00,

$15.000.00.
$2.100.00.
$2.600.00.

$11.000.00.

ST. ANUČAUSKIS, 
Karpenderia 

xA 
Kontraktorius.

hudavojų visokius namus, murintos 
ir medinius, atlieku darbą greitai, 
stipriai, gražiai ir pigiai. Kiaipkitės 
paa savąjį po numerių

4559 S. Hermitage Ave 
Chicago, Illinois.

Funkmingiausiai gydo visokias vyriš' 
kas. moteriškas ir vaikų ligas. 

VALANDOS:
Nuo S iki 0:30 ryte, nuo 4 iki 5 p 

pietų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare. Ni 
dėlicmia nuo 8 iki 10 ryte.

DR. 'T"?EPH Xu ABT, 
1832 8o. t ;ĄSa<t SU Chicago, ID. 

Tet jione Canal 37

HENES COURT.
Muro namas, del vienos šeimynos, naujas. Kaina ......... $1.500.00.
Ant 2 lubų mūrinis namas, naujas, tur but tuojaus parduotas.
................ .......................................... ........................... $4.600.00.

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

LOW AVENUE.
Medinis namas su-basement’j,5 viskas tvarko;” Kaina
4 madiniai namai pd 2 rdndas kiekvieTae, po
Ant 2 lubų mūrinis namas, 4 randos, puikus; Kaina .

31st PLACE.
Ant Hubų mūrinis namas sū skiepu, puikus. Kaina .x . $2.100.00.
Ant 3 lubų mūrinis namas, labai puikus, 3 randos. Kaina $5.800.00.
Ant 2 iubu mūrinis namas, randos 40.00 ant mėnesio. Kaina $4.000.00. ’

MOSPRATT STREET.
2 lubų medinis namas, arti naujas. Kaina ......
2 lubų mūrinis namas su storu ir staine. Kaina
2 lubų muro ir medžio namas, 6 randos. Kaina

PARNELL AVENUE.
2 lubų medinis namas, 19 ruimų, rendos $25.00

Re4U.S.PatOtf. i 
49% ALCOHOL' 
EAiBICHTER&Co.

215 Pearl St r.

Dr. Richter’s galingos externa* 1
iiškos gyduoles privalėtu ’

rastis kiekvienoje 
šeimynoje. <

Išnaikina skaudėjimą nuo Reu
matizmo, Kraujo Šukrekeji- 
mo, Strėnų Degimą, S trendies 
glis ir Neuralgijos. ■ j

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.
d. H. OLSON

I ARU ir karštuva- 
'“J ® ndeniu šildymo 

prietaisų ’vedimas 
ir pataisymas.

4012
' Stale Street

1 el .Oakland 1441

************************** 
% * | 
f
*

F. Ad. Richter & Co.
American House

74-80 Washington St. New York,

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

$15.00
Lenciugėlią, laketą, žiedą, špilką, koloniką 

šukų ir tt. Yra daug gatunką iš ko pasiskirti.
Sliubinių žiedų litaras indedu už dyką.

P. K. BRŪCHA8
3248 S. Merga n St. CHICAGO, ILL.

Mes perkame ir parduodame 
daugybę gerų ir nebrangių namų ir 
Chieagoj ir jo apielinkūse. Todėl 
kreipkitės pas mus, o mes stengsimės kiekvieną užganėdinti, 
parduoti savo namą, lotą ar farmą, kreipkitės prie musų, o mes jums 
surasime pirkiką. Todėl atsišaukite į musų Banką, o mes suteiksime visas 
reikalingas informacijas delei pirkimo namo, loto arbo farmos.

Musų Banke taipgi randasi skyrius:

BEJENTALIŠKAS 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 ..
2 lubų mūrinis namas. Randos atneša $408.00

Telephone Tui» 8718
Ura visi pas

25th STRRET.
2 lubų medinis namas, 9 ruimai, tik ant trumpo laiko. $1.200.00.
2 lubų mūrinis namas, labai pukus, 4 randos. Kaina .. f*."*'
1 lubų mūrinis namas su skiepu, puikus. Kaina

MOfUlAN STREET.
7 ruimų mūrinis namas su pi.uk i u įtaisymu. Kaina ............. ^.uw.w. •
9 ruimų mūrinis iš pryšakio. ir ant 2 lubų medinis namas nuo užpa-

. ant mėnesio randos. $46.00. ,. Kaina ........... a   ___ ; $4.800.00.
Ant 2 lubų mūrinis namas su Storu, Kaina d., . . $6.700.00.
Ant 2 lubų nąirinis .namas; 16 ruimų, ant. trumpo, Jaiko už $3.000.00,
P®' stokos vietos čia t>k paduodame kelis .naųius, bet mes turimo,..1 

daugybę namų ir lotų, tąippat ir fąrmų del pardavimo, už labai pigias kainas. 
Norėdami plačiau dažįnoti,, malon,§s atsišaukti į musų -Bąnka. Musų Ban“ “ 
k°JG gauti, pienus del . Statymo namų, specifikacijas ir viską, kas
reikalinga del statymo namų. ? ’ /J , .

šitas 7 ruimų mūrinis namas su ■ akmenio fundamentu, maudyne ir 
viskas kuopuikiaušiai įtaisytas, kainavo,. .$4.800.01),; tiktai; .aut trumpo 1 
už $3.000.00. Randasi anį Oakley Bulevardo.*;, Kas nori įgyti puiku - 
pusę kainos,, .naųįą ,nąmą,, tęgul pasiskubina. , ,;į • j
Su Visokiais reikalais kreipkitės j ...

Jono M. Tananeviczio Banką
3249-53 S. Morgan Street CHIC4D0, ILL

kalio,

gazu, 
laiko 
ir už

Ant
Ant
Ant

$3.500.0(1.
$2,33C.vC.

$2.500.00.

Russian-American
. Line

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

Nauji dubeltavais sparnais laivai.
' CZAR, KURSK, RUSSIA Į Rotter- 
damą eina 8 dienas, į Libavą 11 dienų

„.s,z $.33.00 III kliasa $35.00 ,
_$48:00 . II kliasa $50.00 
$65.00 I kliasa $75.00
Ifursk — Birželio 6 

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

Pel- ’ smulkčsnuių žinių kreipkitės 
.prie musų . agentų arba prie pačių 
pėtštatytojų.
Az. .i E JOHNSON & CO.,
,27, RtQadway, New York, N. Y.

***********************************
****£******»**************

DR. O. C. HEINE
DENTISTAS

Kamp. 31mos ir Halsted gatvių 
Ofisas viršuj Aptiekos 

15 metų vienoje apygardoje.

* * * 
I * $ *

M^arBtLLS
Memorial Bells a Specialty. 

Mcflh*ao Bell foundry Baltimore, fltUTLSJL

JUOZAPA RIDIKĄ.
3253 Illinois Ct, kerti 33-ŠIcb gatvėj

Bzaltas 
sius 
ekanl a- 
rlelkair 
kvepen

1 ti eiga
Tai

THE FALCON CIGAR FACT, 
vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas 

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

4644 So. Marshfield Av, 
Chicago, Ill.

• Tel. Yards 175

Po

lubų

Ant 2

Tel. Lawndale 3670

858 W. 33rd

■

URA VISI PAS
Chicago. III

ialio, viskas

Išsiunčiame drabužius ir j .kitus miestus.

lubų medinis1

$8.000.00.

Phones:

2
3

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

2
2
2

Ant
Ant
Ant
Ant

$3.200.00. 
parduoti. 
$4.500.00.
$3.200.00.
$9.000.00.

lubų mūrinis ir medinis namas, 4 raudos, 
lubų mūrinis i

Aut
Lotas 25x125. Kaina ................................................

2 1-lL-n mūrinis namas, 4 raudos, 2 metų senas.

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

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

Turiu didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt.

3253 Illinois Ct., kertė 33 g.

$2.500.00.
$2.300.00.
$4.500.00.

Ant
2 kampiniai lotai.

y- Užlaikau "šalta alų, skang 
degtinę, ir suteikiu visokg 

■\ rodą’kožnam naujai pri
buvusiam in Gary.

$3.000.00.
namas, 11 ruimų, viskas parėdke $3.500.00.
lubų mūrinis namas, $35.00 randos ant mėnesio $5.500.00.

______________ , _ ______ Kaina .... 
namas, 2 metų senas, 6 randos. Kaina

Kaina.. $4.000.00.
............. $3.500.00.
............. $4.500.00.

$2.600.00.
$8.500.00.

Ant 3 lubų mūrinis namas ir lotas šalę diktas, ant trumpo laiko.
....................................................................................................... $8.000.00.

HALSTED STREET.
namas, Storas ir ruimai. Kaina .
Kaina ................................................

CHAPIN Klauskit 
. ChopenlOc 

& cigarų, nes 
V padirbti iš 

geriausio 
tabako.

JOS. BARTKOWIAK 
BdirMjne

4934 Be. Paulina tt., Chicago, HL 
Phone Yards 4154.

Užlaiko krautuvę vyrišką aįjredalų, .skrybėlių,. čeveryką ir; 
batą, dėl moterų, vyrą ir vaiką, taipg ir vyrišką siutą. .;Taba‘ 
ką ir .cigaret'us į'šstu'rįČiame visbse dalyse Amerikos. ' ' •!

Duodame tikiętus, prie pirkinių. Po išpirkimui už 
$15 tayoro^iinės^dųošiine už 50cta voro dykai. ? ;

na ...
2

...’... $3.600.00. 
metams. Kai- 
.............$4.000.00. 
......... $5.500.00. 
..... $11.000.00. 

$10.000.00. 
. $6.000.00.

medinis namas. šito namo kaina ....................
Ant 3 lubų mūrinis namas, 8 rendos. Kaina ...........

-Anb’ 3 lubų mūrinis namas, 6 rendos. Kaina ...........
į ;. įAnb 2 lubų muro ir medžio namas, 4 rendos.- • Kaina.

Ant 2 Lubų..medinis harii'ašj Storas ir 3 pagyvenimai", pandos 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 Iubų medinis namas, viskas puikiai įtaisyta, turi but tuojaus 
parduotas., ■’ Kaina ............. ................ ,...............................................   $3.000.00.

Ant 2- lubų mūrinis namas, naujas, arti bažnyčios. Siame mene: 
Byje tiktai .........................................    $3.500.00. :

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 vietoję 8 ruimų mūrinis namas, viskas įtaisyta puikiai. Šio 

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

ARCH STREET.
Puikus lotas arti lietuviškos bažnyčios, turi but tuojaus parduotas. 

Kaina ..........................    $650.00.
2 lubų medinis namas, geroj tvarkoje, tiktai ........................  $3.000.00.
Ant 2 lubų medinis namas, viskas paikiai įtaisyta. Kaina .. $3.600.00.

Faraia 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

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

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

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

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

vienų lubų medinis namas, viena randa. Kaina .

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

-------- — ‘ ....... $500.00.
Kaina $4.000.00.

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

Eyta. Kaina ...........................................................................................
2 mediniai namai po 2 randas, abu tuojaus turi būti 

Kaina ■..
Ant
Ant

$3.000.00.
$2.100.00.

Ant 1 lubų mūrais namas iš pryšakio ir medinis nuo užpakalio.
Kaina ..................................................................................................  $3.000.00.

Ant 2 lubų medinis namas su Storu. Kaina ........................ $4.000.00.
Ant 2 lubų medinis namas su Storu ir lotas šalia. Kaina $8.000.00.
Ant vienų lubų medinis namas, 7 ruimai, viskas puikiai jtasyta.

Kaina ... ~ ~
Ant 
Ant

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

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

33rd PLACE.
Ant 2 lubų mūrinis namas, 2 randos. Kaina ........................
Ant 2 lubų mūrinis namas su skiepu' ir Storas iš pryšakio
x _x n ___— J—    •_ i _x * —1_ 3fi.x  x x_______

Kaina ......................................................................................'................

34th STREET.
Ant 2 lubų mūrinis namas, randos $35.00 ant mėnesio. Kaina $4.000.00.
Medinis namas su 9 ruimais, prie ulytėlės, tiktai .
Mūrinis “ ' - --.
Ant 3

v* 
s-s

G-ėiiėral Agentą^ T
Apskugdk 'gyvasties1 -ir . taupįnimo pįiugų .senatvei,. 
Apsaugoja namus ir forničitA nuo .ugnies, geriausiose
kompanijose, parduodu barnus .ir' lotsis’ Chieagoj ' ir 
Gary, iniC bž labai žemas’' kainas,’ taipog i par'siduodu 
farmas . labhi pigei. Kolektuojū ‘Filas visokios notų- ' 
ros, taipogi prisiunčiU kamarninkus del išmieraVimo' 
lotų ir farmų. Imu visokias provas eivilnas ir kri- 
zninališkas ir priduodu gėriaušiemj advokatams.'.'Bei: 

skalauju s'ągiįntų ' Chieagoj? Mokantiems vyrams 
'.raštą geras. uždarbis. ' 'y 1

Reikalaujanti darbo, atsišaukit laišku ar asabiškhl. 
'Gffiso- valandos: nuo 8 iki 10 ryto ir nuo 3 iki 9 vak.
St:,'i'Gjtybnlmo adresas: 826 W. 34th St.

a'ELEPHQNE DROVER 2250. ■ s 1 ■
1 iiii —a*—

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVĘ ANT BRIDGEPORTO

Savininkas
3252-54 So. Morgan* St.

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

Elektros Šviesa 
iUfr b Td

THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. sutei
kia šviesą tūkstančiams namų ir tūkstančių arklių 
pajiegos fabrikams perdėm visą pietvakarinę dalį 
Chicagos.

Jus galit turėti j ūsų namij, arba šapą pritaisy
tą su šviesa arba pajiega arba abięm, 3 pagal jusij 
pačių supratimą už mažą mokestį pridėtą prie mi- 
terio bilos.

Pasiųsti Postalcardę, ateiti arba telefonuoti pas: 
THE COSMOPOLITAN Electee ^Co. pakaks.
Adresas: ■/

general Contract Agent
- general Offices, (Peoples Gas Bldg)' 

128 So. Michigan Blvd.
Randolph 3341 j

. Autom. 64612
Katalikas naudąja Cosmopolitan» Elektriką del 

šviesos ir pajiegos;

INDIANA.
Puikiausia vieta užeigos del lietuvių, ir 
kurie atvažiuoja iš kitų miestų suteikiu 
teisingiausias rodąs ir patarimus kono- 
geriausiar:norintiems pirkti propertes, 
kaip tai: Jotus arba namus, prašom pir
ma pasirodavit su manim, nes esmu se
niausias gyventojas iš lietuvių irlocni- 
ninkas so.vo namo.

FRANČŠSZKUS JONAITIS -
Užlaikau šaltą skanų alą, kvepenčius 
Havanos cigarus, seną skanę degtinę,net 
ir iš senokrajaus. Turiu puikią svetai
nę del balių, del visokių mitingų ir susi- 

. ėjimą.

- FRANK JONAITIS
Madison St., Gary, Ind.

Telefonas 1813

Tel.' Drover 2266

A. LIEKIS,
Pirmos Klesos Buff etas.
Baltas 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.

Telephone Yards 2750
PIRMOS KLIAS0S ŠALTOKAS

T. RADAVICZE,
Linksminki* brolau pas mane atėjęs, nes 

ai užtaikau ialtą alų, geriausią vyną ir ru
gine DEGTINE, o cigarai, tai net ii pat 
Turkijos, o prie to turiu didelę Hallę delei 
Mitingų, Veaeliįų ir kitokių susirinkimų. 
Taipgi. nžlauran Šokią mokslainę. 
Kuris naė mane atallankyx tai bus iirdln- 
gai priimta■'ir suramintas. ' Lieku su godose, I

T. BADAVIOZBs .
«$• * tart Street, CMcejo, BUaoto

W. POLCYN
MASON CONTRACTOR

Darbą atlieka visose daly
se miesto. Taipgi pastatė 
J. M. Tananevičio Bankos 
namą. Darbą atlieka kogo- 
riausiai. _ 1

2613 W. 20th Stf^
Chicago, Illinois.

9



f

KAIP LIKTI TURTINGU?
T'l’lT 1 • 1 1 1 *• • * 1 • • lai . _

71.

72.

5.

76.

Ha-77.

73.
74.

ma-
E1

FRFHRKnPAI 6<3‘ §ętt,ni? Sever^me’ l«llinVwllUl m h 67. Koloseumas, Ryme, Italijoj.

78.
Kad atituštinti vietų maldakny

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

Stereoskopai yra dirbti garsiausių ar
tistų; Stereoskopai yra tai puikiau
sia dovana merginai arba vaikinui. 
Toki stcreoskopa mergina gavusi, vi
sada laikys atminti kaipo didžiausių 
dovanų ir kada tik per jas pažiūrės, 
visada atmins jos prisiuntėjų.

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

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

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų pa

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

Štai ką juose gali pamatyti:
1. Kristaus užgimimas Betlejaus Stai-

nėlėje.
2. Trįs Karaliai atlanko gimusį Kris

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

baž-kina daktaras Jeruzoliaus 
nyčioje.

4. Kristus
lejaus. 
ną.

5. Kristus
6. Judošius

11.

14.

21.

22.

23.

24.

25.

29.
30.

12.
13.

16.
17.
18.
19.
20.

ant svodbos, Kanoj Gali 
Permaino vandenį j vy-

k

Ar Mokate Anglišką
Šiomis dienomis išėjo iš po^ sjjaudos. " 

dingą knyga, antra laida su pataisymui 
Savo Rųšies Lietuviškai-Angliškos Kalbqg- Rankvi 

škai-Angliškas su fonetiškų

į>8. Nesenai atkastas paloeius, Pompe- 
Ž’o, Italijoj, 

enatas ir Kanalas, Milane, Itali
joj

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

žibinčius Hong Konge, Chinijoj.
Chiniečių vienbuoriniai laivai 

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

Shanghai, Chinijoj.
Tautiškas priešpiečių namas ant 
salos Java.

89. Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 
laukai.

90. Yokohama, Japonijoj. Prūdas egip- 
tiškų lotus kvietkų pilname žy
dėjime.
Junitų žinyčia Honmoku. Yokoha
ma, Japonijoj.
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 pokyliui 
Matsuri altorių, Yokohamoj. 
Matsuri pokylis, muzikas pastolas 
ir šokėjai, Yokohama, Japonijaj.
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 li
ny šios.

109. Nikko, Japonijoj. Senovės akme
ninis šuo, sergentis Nikko žiny
čią nuo Piktojo.

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

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

lu, Hawai. ’
113 Hawaiska moteris, gaudanti Pee- 

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

wai.
115. Gyvenimas Pretorijoj, Pietinėj 

Afrikoj.
116. Inplauka ir plaukianti laivų tai

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

Antonio.
San Francisco gatvė, Mexico City. 
Didysis pliacius, Mexico City. 
“Jojimas šėnimis’’. 
Mano apginėjas. 
Kalėdų rytas.
‘ ‘ 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 Dakse- 
lyje be eleskopo .......................... $2.00

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

Pats vienas teleskopas 
lėlių kaštuoja $1.00.

SERIJA III.
Susidedanti iš 12 maišyto 

veikalėlių pundelyje, 
už pundelį.

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

SERIJA IV.
12 taippat maišyto gatunko paveiks

lėlių pundelyje. Kaina 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 
paveikslams.

ir Arabų Vilija^ žiu- 
Ghizeh kelio, Kaire,

79.

80.

81.
82.

83.

84.
85.

86.

87.

88.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

Daržas

palocią,

- išdžiūvusiame

Singapore, In-

>ai nau- 
enaliniš 

Savo Rųšies Lietuviškai-Angliškos Kalbqg^ Rankvedis 
bei žodynėlis Lietųviškai-Angiiškas su fonetiškų Iš
tarimu; Lessons in Reading ir Kaip Tapti Jungtinių 
Amerikos Valstybių Piliečiu. Yra tai1 praktiškiau
sias Rankvedis del išmokimo gerai skaityti |r 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 dėlei kiekvie
no lietuvio, kuris norėtų pasilikti Jungtinių Amerikos 
Valstybių Piliečiu. Pusi. 240.

ant kalno kalba priešais, 
savo pabučiavimu išduoda 

Kristą žydams.
. Simonas pagelbsti Kristui 

nešti.
šventa Veronika apsiuosto 
Kristui.

. Jėzus ramina moteris, kad 
verktą.

10. Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.
Kareiviai ir šv. Peras prie kalno 
Golgotos.
Kristus paveda savo motiną Jonui. 
Skaito Kristui myrio dekretą ant 
kalno Golgotos.
žydai ruošiasi kalti Kristą prie 
kryžiaus.
Kristaus kūną ima nuo kryžiaus. 
Kristus keliasi iš grabo. 
Kristus žengia į dangą.
Regykla šiandieninio Betlejaus.
Kaip šiandien išrodo Stainelė, ku-_ 
rioje Kristus gimė.
Bažnyčia apreiškimo šv. P. Ma
rijos.
Bažnyčia budayota ant grabo šv. 
P. Marijos.
Kaip šiandien išrodo Kristaus gra
bas.
Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 
kur Kristus mirė.
Ulytėlė po vardu Jėzaus “štai 
Žmogus ’ ’.

SERIJA II.
Susideda iš 100 Stereoskopiškų pavelk- 

lėlių bakselyje. Kaina $1.50 už 
bakselį.

Šitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa- 
veikslėlią ką pirmutinėse serijose. Ir 
štai ką juose galite pamatyti:
2 Besiartinanti audra ant ežero Erie, 

ew Yorke tavorą krovimas j di- 
,elį oeeaninį" laivą.

2o. New York. 
Garden). 
Boston. ~ 
Atlantic 
maryj. 
Niagara, 
tys nuo ožinės salos. (Horse Shoe 
Falls from Goat Island).
Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.
Kaskados ir pokylinė svetainė. L. 
P. Parodos 1904 m. 
Moki indijonas uamieje. 
Moki indijoną gyvenimas.
Sioux indijoną vadas, He-No- 

Fraid.
Vartininkai (The Sentinels) 3.043 
pėdą augščia, Yosemite, Cal. 
Motina girią, 68 pėdas apėmio. 
Yosemite Klonyj, Cal. .

89. Magdelenos Kolegija, Oxford, An- 
g’ijoj-

40. Airija. Killarney, pilis Boss.
41. Inėjimas į Muekross Klioštorią, 

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

kryžių

veidą

jo ne-

nukry-

118.
119.
120.
121.
122.
123.

.31.

32.

33.

34.
35.
36.

37.

38.

Pilies daržas (Casttie

Ežeras viešame darže.
City, New Jersey. Pa-

Patkavinis vandenskri-

Berlynas. Bondler lovis ir Ka
tedra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramži
nės pilies.
Vokietija. Laivas apleidžiantis Ko- 
bleucą. ant Rheino upės.

Švedija. Stockholmas nuo vandens 
pusės.
Stockholmas. Karališkas palocius. 
Švedija. Ant kelio į Odde.
Švedija. Lejooo pilis, Geteborge.
Šveicarija. Mount Blance žiūrint 

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

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

ryžiuj, Francijoj.
Tulleriną daržas, Paryžiuje, Fran
cijoj.
Palociai tautų ant upes Seinaos 
Paryžiaus Paroda, 1900 m.
Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 
Francijoj.
Des Shamps Elysees, Paryžiuje, 
Francijoj.
Didžiosios operas palocius, Pary
žiuje, Francijoj.

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

60. Laivų užplauka ir ežeras, Ville- 
france, Francijoj.
Carniche kelias ir ežerėlis 
farnche, Francijoj.
Pajūrinis kraštas Casino, 
Carlo.
Vatikano daržas ir šv. Petro ka
tedra, Ryme, Italijoj.

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

65. Didžioji galerija Colona: palociuje, 
Ryme, Italijoj.

44.

45.

46.

47.
48.
49.
50.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

61.

62.

63.

Ville-

Monte

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

gatunko pa-
Kaina 25c.

visokiems 
Kada turi teleskopų, 

vai gali imti paveikslus kokius tik no
ri ir visi tiks į tų patį teleskopų.

Siųsdami pinigus ant teleskopų ar 
ant kitokių reikalų visada adresuokite:
JONAS M. TANANEVIČE 

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

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.

Užsisakant “RankVedį”, reikia dfaūge ir pini
gus siųsti per pačto Money Orderi arba registruotame 
laiške ant išleistojo rankij, adresuojant šitaip:

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

Vieirytoj^ ^ąl^ijdse 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) kur dirba 1000 darbininkų vyrų ir moterų; Kokso, 
gazo ir smalos išdirbystė gamina 5000 tonų kasdieną; American Locomotyve 
Works, kur dirba 15.000 darbininkų; American Car & Foundry Co. stato už 
10 mill. dol. savo naujas dirbtuves; National Tube Works, kur dirba 6000 dar
bininkų; Danville Seale Co., kur dirbs 5000 darbininkų; Brooks Locomotive 
Works iš Brooklyno, kur dirbs 25.000 darbininkų; Relių dirbtuvės su 28 atvi
rais pečiais, kur išlieja 4000 tonų relių kasdiena; Uostas ir prieplauka lėšavo 
1.700.000 dol. Iš Philadelphijos perkeliamos didžiausios visame sviete lokomo- 
tivų dirbtuvės, Balwin Locomotive Works. — Miestas GARY prasidėjo vos 1906 
metuose, o per tuos kelis metus užaugo į milžiniškų dirbtuvių miestą su 35.000 
gyventojų.

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

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 išmokėjimų su 
mažu Įmokėjimu. Nelau
kite ilgai, bet tuojaus pa
sinaudokite iš progos, nes 
juo greičiau nusipirksi sau 
žemės plotą, namą ar lotą, Jos. Skinderis
koki agentai. Susirgus ar nelaimėje mes palaukiame pakol pasveiksi ir galėsi 
išmokėti. ” Nelauk ilgiau ir neleisk prabėgti tokiai puikiai progai, bet tuojaus 
važiuok arba rašyk šituo adresu:

JOS. SKINDERIS CO.,
Ofisas 1214 Broadway, Gary, Ind. Gyvenimas 3362 S. Halsted St., Chicago, Ill.
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task mus Daktaru Dykai
Ar jautiesi pailsusi nuo ryto? Ar sukasi tavo galva? Ar darosi 
tamsu akyse? Ar slenka karštis ant tavo pečįą pradedant nuo vir
šaus žemyn? Ar tavo širdis dreba? Ar skauda galvą? Ar jautiesi

. . MUSU £RASMEŽOIMS
' - •> ..

pailsusiu ir ar hėgaH'iniięgb‘ti? naktimis? Ar esi liūdnas?
Ar sergi kokioms chroniškomis ligomis kaip tai: kraujo užnuodija
mu, škorfuliu, votimis, niežais, ištekėjmu, raudonąja gyslą, patrū
kimu, inkstą ir pūslės negerumas arba bile kokioms ligoms. , Jaigu 
sergi toms arba kokioms kitoms ligoms, ateik į The Hot Springs 
Medical Institute, o gausi1 X-Ray egzaminavimą visiškai dyka:. 
Musą išsireiškimas: jaigu sergi, mes išgydysim, jaigu nepasakysi
me tau. Mes turime specialistą-del kiekvienos ligoo, kurie gydo 
pagal naujausios mctodos medicinoj, chirurgijoj ir electro-teropijoj.

KIEKVIENAS LIGONIS UŽGANĖDINTAS
Nebūk nusiminęs, jaigu kiti daktarai atsisakė tave išgydyti ir ne
lauk ilgai, tuojaus ateik pas mus, mes išgydysim tave kur. kiti 

Nereikalauji yažiupti' į šiltus kraštus išsigydyti, ateik 
Hot Springs Medical institute, nes vartojam tas pačias

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

negalėjo, 
pas The 
metodas.

HOT SPRINGSlfEDICAL INSTITUTE
110-12 South State Street

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

NedClipms'9 ryto iki 4 vak.

KALBAME LIETUVISZKAI.

4* y

VYRAI! Or. ZINS'
Senu patyrusiu Ir pasekmingiausiu spccijalistu Chlcagoje, kuris 

aplanko savo ligonius ypatiškai.
Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicoceles, S trik taros, Užkrečiamų 

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

gyduolių be jokios naudos, ir mano noru yra parodyti visiems tiems žriionims, kurie gy
dėsi pas tuziną ar daugiau daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vienintelį būdą, ku- 
riuomi tikrai ir ant visada isgydau. ; ’

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ
atsilankykite į mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. -----° .
bomis. 'Pamišta gausi geriausj patarimą ir pasinaudosi mano patyriu 
esant specialistą vyrą ligą. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tą 
siu kaip išsigydyti ir . .

Išgydau visiškai ligas skilvio, plaučių, kopenų trinkstu.
^ Nemokėk už nepasekmingą gydymą— NEI8ŽCYDO, MEMOKSK.

>ani£. visomis kal- 
, JgyJTu per 14 metų 
3 U&ptai parody-

A

1

&

ENTIRELY NEW

= CORK TIP
ĮDOMUS

1

/

YPATINGI

CIGARETAI
j. satino

1S

TURKIŠKO
SUMAIŠYMO

TINKA
VISIEMS

RŪKYTOJAMS

ES

Sį

ftGARET
jj ■ COTKTII

K

NUOSTEBUMAI

PAUKŠČIAI 
ir 

KVIETKOS 
KIE VIENAM 
BAKSELYJ

Cigarettes

y

5c. už 10
PARDUODAMI PAS VISUS PARDAVĖJUS 

PABANDYK BAKSELĮ IR PERSITIKRINK PATS 
Satino paukščiai ir gėlės padaro puikias 

^2*" pagalves 1
P. LORILLARD CC.

PRANEŠIMAS.
Pranešu visiems lietuviams, jog aš 

atidarau puikų daržų del laikymo pik
nikų draugijoms, kliubams ir tt. Dar
žas randasi puikioje vietoje su dide
liais medžiais ir puikią žolę. Buvu
siojo savininko Pov. Karecko, West 
Pullman ir 123 gatvė. Iš Chicagos 
galima labai lengvai davažiuoti iki 
63eios gat., -paskui iki White City ir 
West Pullman. Norinčios draugijos 
laikyti piknikus, tegul atsilanko del 
apsižiurėjimo. Su visokiomis informa-J 
ciįomis kreipkitės pas daržo savininką.)

ADOMAS BENEVICE, . I
658 W. 123rd St. W. Pullmak ID. i 

(21—26) 4

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir

• inkstų
išgydomos greitai visiškai ir

į užlaikomos paslaptyje. Ner-
L viška Negale, Silpnumas, Pra

žudytos Pajiegos, Gyslų Ište
simas, Kraujo Užnuodijimas, 
Szlapumo Nubegimai,

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvepavi-

I mo Ligos išgydomos visiškai ---- — — ----- i

£X°iig^ausl""etoda'Szir' (WtaaszDouMl)
VISISZKO I8ZGIJIMO kiekvienas įieško., Aš tamist| išgydysiu vjsUkai, Jalgu

. tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie ritino ab d 
sakančio^d^noj^oušlj^^ yrą^a^a^len^voj. Ai eik šiądien ir pašiliupsuok nuo kentė-. J 

QrJzi^“lB3BsCHICAG0 
Valandos: Nuo 8 ryto IMS VakrHodšllotįj<niio 8 ryto IM 4 j>p ik. 1

Išgydo, kad būtum sveikas

■ 4?

Specialistas 
"Vyrttlr Moterų Ligų.

UŽHBOOIJIMA
ir visas kaip Spuo

gus, Piktąja Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Hcmorhoidus, 
Patinusi arrG y s te, Naikinanti15 Nubaginius, Įsisenėjusias

Moterų
Vidurine#^ Lig<9< -Skanėsiai 
Strėnose, Baltosios Tekęjrt»s 
ir kitos ligos Kgvdomosvisįf- 
kai. "Užpakaliais zatpos.Jąe

Dr. F. E. Wisniewski
Ofisas 1268 Milwaukee Av

CHICAGO, ILL.
SFECI JAUSTAS LIGŲ: VYRŲ, 

MOTERŲ, VAIKŲ IR PRIL GIM 
DYMO.

Gydau privatiškas ligaj vyrų ir mo 
terų, taipgi skausmą skilvio, inkstų, 
plauučią, r'dies, reumatizmo, užnuodi- 
jimą kraujo ii ligas akių, ausų, nosies 
ir gerklės, taipgi pritaikau akinius

VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 9 
-alandai vakaro.

ALEKSAIČIO S ALI UN AS
‘Randasi po No. 118 E. Main St.
: COLLINSVILLE. ILLINOIS.
Pas mane visados- rasite geriausius 

gėry mus ir cigarus. ‘Užlaikau viso
kių vietinių ir importuotų cigarų ir 
gėrynių.' Nuteikiu kiekvienam drau- 
į_ šką patarnavimą visokiuose reikaluo
se. Jeigu atsilankysi į musų, miestų, 
Užeik;, pirmiausia pas mane, o dasiži- 
noai ko. tik - norėsi. Phone Kilnoch 108.

’ , - -(32-25)

g************************* 
,...... * Telephone Canal 2118 *

| ORi A. LEONARDAS JUŠKA |
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.

g 1749 80. Halsted St., Chicago, Illinois. *
*PRIĖMIMO VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki ii: po plet nuo 3 iki $ ir 
‘ • " vakare nuo 7 iki 9.

tv

Telephone Yards 1454

WM. E. FURLONG
FIRE INSURANCE

3502 So. Halsted Street, Chicago, III

Dovanai Knyga
Kiekvienam prisiusime Dovanai pirmą sąsiu- 
vą naujo gražaus romano parašytą garsaus fran- 
cūzą raštininko Emile Zola “DARBAS”. 
Iš šito romano daugiau pasimokysi negu iš ke
lių moksliškų knygų. Jame aprašoma tikroji 
meilė, baisioji kova darbininkų su kapitalis
tais, parodomas visas darbininkų skurdas ir 
vargas už darbą, o turčių perteklumas iš tingi
niavimo. Ant galo parodoma aiškiai ir užiman
čiai kaip patys darbininkai gali perkeisti savo 

f gyvenimą į rojų, kaip paniekintas ir prakeik
tas darbas lieka šventu. Prisiųsk 3c pęrsiun- 

- timui, o męs prisiusime vieną sąsiuvą dovanai.

J. ILGAUDAS, 1613 So. HALSTED ST., CHICAGO, iLL.

&
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ADMTi.JSTBACIJA LIET. TEATEAL. 
VRAUG1STŽS PO PRIEGLOBA SV. 

MARTINO.
Petr. Andrejauckas, Pirm., 
fe. 918 — 33rd St. 
Stan. Stonevieze, Vice-prez., 

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

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

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

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

3244 S. Mrgan St.
ADMINISTRACIJA DR-STĖS SV. 

STANISLOVO V. IB K.
Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 

4527 Marshfield Ave. 
Mot. Randis Pagelbininkas, 

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

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

4530 S. Wood St. 
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

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

TAUTO POLITIŠKO KLTUBO.
VILKE-BARRE, PA.

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

J. Ažis, Pagelbininkas, 
130 Stauton St.

K. Kučinskas, Fin. RašU.
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.

KLTUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIC.

J. V. Zachareviee, Prez., 
917 — S3rd St.

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

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

Kun. M. Kraueunas, Kapclonas, 
3 2nd Pl. and Auburn A vi.

ADMINISTRACIJA DE-STĖ3 ŠV. 
JUOZAPO • AIM. SM. 

Juazapas i'alandauckas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

Ant. Petrokas, Viee-Prozidentas, 
1819 W. 45-th St.

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

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

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

ADMINTjTRACIJA L. L. U. 
KLTUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

78 Oxford St. 
Juozas Adominas, Prot. Sekr, 

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

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

ADMIN ISTBACIJ A.
EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 
‘ 238 Slocum St.

SDMINISTBACWBL DP-STSS SV. 
MATEUšO APAŠTALO.

Pętr. Andrejauckas, Pirm., 
' 918 — 33rd St.

Antanas Mazelauskis, Pagebininkąy.
3244 8. Morgan St.

Nikodimas Overlingas, Rašt. Prot,
3245 S. Morgan St. 

Antanas Kasparavičir, Rašt. Fin.,
3416 Auburn Ave.

Kazimieras P. Sims, Iždininkas, 
918 — 33rd Street. 

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

&V. MYKOLO DB-ST2S WIT,KUS- 
SABRE. PA. ADMINISTRACIJA.

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

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

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

Vnzim. Deltuva, Finansų Sekr. 1-rnas, 
96 Logan St.

£•*8 Liaukus, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 S. Grant St..

Juozas šnipas, Kasierius, 
386 New Grove St

VDMINISTRACIJA DRAUGYSTES 
SV. JURGIO KAREIVIO K. 

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

425 S. Grant . t.
V. Staneika, Vice-prezid., 

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

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

18 N. Meade St.
.V. Adomynas, I FinaT.su Sekr., 

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

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

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

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

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ.
L. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
BAUBLIŲ ANT TOWN OF LAKE.

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

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

B. J. Keperša, Nutarimų Raštui. 
4644 So. Paulina St.

K. čiapas, 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, 
1 L. Boniaviče, Gvardijos Maršalga.

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

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

3200 Illinois Ct.
M. Kadzievskis,

3118 W. 20th St.
ADMINISTRACIJA DRAUGYSTES 

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

3202 Auburn Ave.
Joe. Gurinskas, Pagelbininkas, 

3347 Auburn Ave.
Tgn. Mateliunas, Prot. Raštin., 
1424 So. 49 Ave., Cicero Ill.
X e. Palyaaokas, Fin. Raštin., 

8325 S. Morgan St.
■ Vine. Stankus, Tšdininkac, 

2934 — 29 St.

PASARGA: “Už korespondencijas, 
apgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
neatsako ~ •

Draugysčių Reikalai
TEMYKITE 

5 LIETUVIAI!
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 Ilinois Court, kampas 33čios 
gatves.

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

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

ši Dr-ja (Spulka) yra seniausia 
iš visų lietuviškų Spulkų 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, 
ant pirmo mergišiaus (Mortgage) su 
peržiūrėjimu visų popierų. 1

Su guodone; ; . ■ /.. .'fe
Ben. Butkus, Prezidentas,

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

' 3236 S. Morgan St. ; .
Phones:—Yards 2716—Wabash. 2200.

Juoz. .Ridikas, Kasierius,’.V ''.i?- 
3251-3253 Illinois Court.

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

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

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

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po ke
letą akcijų ,ir mokant po kelius cen
tus arba dolerius į savaitę, galima 
sučedyti pinigus del savo ateities. 
Kožna akcija užsibaigia už 6Į4 metų 
ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir 
tuvaites prisirašyti.

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

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

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

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

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

Lie-

yra 
yra

iš-

2200.

SUSIRINKIMAS.
Sv. Stanislovo dr-ja, V. ir K., tu- 

reą. savo labai svarbų mėnesinį su
sirinkimą ,nedėlioję 9 d. Birželio 
(June) 1912, šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje 46 ir Wood gatvės. Kiek
vienas privalo pribūti. Už"- nepribu- 
vimą bausmė pagal nutarimą.

Povylas P. Baltutis, Raštininkas.
Pastaba: Nedėliojo Birželio 16 d., 

1912 meL kiekvienas narys privalo 
pribūti į bažnytinę svetainę šv. Kry
žiaus parapijos 46 ir Wood gatvių, 
2:30 po . pietų, iš kur eisime in cor
pora į Slavia svetainę su kitomis 
draugijomis. Nepamirškite pasiimti 
draugijos ženklą ir" baltas pirštinai
tes. Už nepribavimą - bausmė $1.00.

ŠV. JUOZAPO DR-JOS . NARIAMS.
Visiems šv. Juozapo Laimingo mi

rimo nariams, Town of ' Lake, prane
šame, idant kiekvįęrias nedėlioję, bir
želio 16 dieną, 1:15 v. po pietų, atei
tų į šv. Kryžiaus parapijos svetainę, 
46 ir S. Wood gatvių. Pasiimkite 
draugijos ženklą ir baltas pirštinai
tes, nes eisime in corpora ant pikni
ko šv. Kryžiaus dr-jos. Už neatė
jimą bausmės $1.00.

J. Zalandauskis — prezid.,
J. J. Polekas sekr.,

4559 So. Hermitage Ar^.
(23—24)

D. L. K. V. GVARDIJOS NARIAMS.
Visi D. L. K. Vytauto Gvardijos 

nariai, Imos Divizijos Raitelių ant 
Town of Lake, ' .................. *
kiekvienas tos draugijos narys pri
valo dalyvauti J----- ‘
jos parengtame 
atsibus nedėlioję, birželio 16 dieną. 
Toje dienoje visi susinkite 11:30 va
landą į šv. Kryžiaus parapijos sve
tainę, iš ten eisime j Slavia daržą. 
Pasiimkite gvardijos kepurę, ženklą 
ir baltas pirštinaites, ir kiekvienas 
pasiimkite savo knygos numerį, nes 
bus del užrašymo reikalinga. 
Šliaukiusiems $1.00 bausmės.

B. Keperša — rašt., 
4644 So. Paulina St.

atkreipkite atidą, kad

šv. Kryžiaus draugi- 
apvaikščiojime, kuris

Neat-

PIRMAS DIDELIS PIKNIKAS!
Parengtas Dr-jos Visų šventų iš 

Brighton Park, Ill., nedėlioję, 9 d. 
birželio, 1912 m., Summit Amusement 
Park, Summit, III., Antano Zopelio 
darže. Piknikas prasidės 9 vai. iš 
ryto ir trauksis iki vėlam vakarui. 
Įžanga 25e. porai.

Užkviečiame visus lietuvius ir lie
tuvaites, senus ir jaunus atsilankyti 
ant šio puikaus pikniko, bus visokių 
pasilinksminimų, taipgi gėrimų ir už
kandžio ,o prie puikios muzykės ga
lėsite smagiai, pašokti. Nepraleiskit 
šios geros progos pasilinksminti, o 
mes atsilankiusius svečius meiliai pri
imsime.

Pasarga! Davažiuoti galima iš vi
sų pusių miesto važiuojant iki Archer 
Ave., potam Archer Limits karais iki 
galui, o Chicago & Joliet karu iki 
daržui.

DIDELIS IR IŠKILMINGAS 4 
PIKNIKAS!

Parengtas Draugystės ‘ ‘ Vienybės ’ 
atsibus, nedėlioję, 9 d. Birželio (June) 
1912 m., Bergmaųn-’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 giedančių paukščių balsų 
pasiklausysim, o kaip pavėsis užei%
busit kur raiba gegutė kukuoja 1* vičie

apie pavasarį rokuoja knr, jai yra 
linksma, visi atsilankę pamirš apie 

-savo vargus, bus šalto alaus ir kito
kių gardžių gėrymų. Cigarai net iš 
Turkijos pargaberiti. Taipgi bus Ir 
kitokių visokių zabovų, 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.

PAIEŠKOJIMAI.

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

ku- 
ant 

Alga savaitinė be nuošim- 
American Life Insurance Co.

Reikalauja prie moteriškų drapanų 
atsakančios siuvėjos. Mokestis gera, 
darbas del atsakančios siuvėjos ant 
visados. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu: O. Ivaškevič, 3332-34 So. 
Morgan str., Chicago, HI. (23—25)

Paieškau. s.avo draugo Jurgio' Pet
rausko . Paeina iš Suvalkų gub., 
Seinų pavieto, Kudronių kaimo.' Tu
riu svarbu reikalą. Malonėkite pra
nešti šiuo adresu. ‘ r

Ign. švietkaųskas, %
Box 183, Cuddyį Pa.

Paieškau savo brolio Adomo' Vaš
kevičiaus. Paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Kražių valsčiaus, Dau- 

"kitiškių kaimo. Amerikoje, , gyvena 
apie 18 metų. Seniaus gyveno New 
Philadelphia. Jisai pats arba kas 

;apie jį žino malonėkite pranešti šiuo 
adresu:

■ Tony Vaškevič, , ,fe 
105 Jefferson str., P^fy, Ind.

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

Jonas Deimontas, ......
Box 470, Melrose Park, Ill.

(21—23)

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

John Nausėda,
544 Myrtele Str., Grand -Rapids, Mich.

Paieškau savo vyro Damininko Ju
raškos. Paeina iš Žvingių parapijos, 
Kauno gnb., 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: - fe • '

Mrs. ’Cicilija Jūfaškienė, 
4405 Marshfield Ave., Chicago, Ill.

(21—23)

Paieškau savo brolio Martyno Kni- 
čiuno; paeina iš Kaunojgąb., ’Rasei
nių pav., šidlavos valsčiaus, RogĮai- 
čių kaimo; jau ketveri' lųetai kaip 
Amerikoje. Jis pats arba kas apie 
jį žino meldžiu pranešti šiuo adresu:

Julijonas Kničiunaš,
439 Box, Millinocket, Me.

(29—22) > ;... ..

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

Antanas Antanavičius, 
Box 135, Round Lake, "DI.

ant pardavimo:;
Turiu ant parandavojimo krautuvę 

(Storą) Su ruimais, kuris yra 1643 N. 
Ashland avė., Chicago, Ill. Krautu
vė randasi gerame padėjime. , Kas 
norės nusirandavoti, kreipkitės, šiuo 
adresu: Matthew A. Habol, 1700 N. 
Ashland avė., Real Estate Office, 
Chicago, Ill. ■ *

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

Parsiduoda 4 lotai Roseland, Hl, 
priešais lietuvišką bažnyčią, labai ge
roj vietoj. Gera proga del lietuvio 
pasibndavoti namą ir užsidėti biznį. 
Kas norėtų pirkti tegul atsišaukia į 
J. M. Tananevičio Banka, 3249-53-So. 
Morgan St., Chicago, I IL

Parsiduoda pigiai farma su budin- 
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, Hl.

Ant pardavimo 2 lubų 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 
Hlinois. (22—24)

Parsiduoda — ant 23 Street arti 
Oakley Ave., 3 augštų marinis namas, 
3 pagyvenimai po 4 kambarius, mau
dynės, gazas, aizgšta pastogė džiauti 
drapanom ir taip abelnam susidėjimai, 
skaliais stogas, metinė randa $468.00, 
kaina $4500.00. Kreipkitės į Bagdžin- 
no Banką, 2334 S. Oakley Ave., Chi
cago, Hl.

Parsiduoda — ant Oakley Avė. arti 
23 Plaee, 4 augštų; mūrinis namas,, 4 
pagyvenimai po 6 kambarius, koge- 
riausiam padėjime, gatvė išcementuota 
ir užmokėta, namas vertas $8000.00, 
metinė randa $720.00, kaina tik 
$6500.00, lengvos išlygos. Kreipkitės 
į Bagdžiuno Banką, 2334 S. Oakley 
Avė., Chicago, Ill.

A«t išrandavęjhno fliątas su 6 kam
bariais pagal modernišką pabadavai- I 
mą. Atsišaukite į Jom M. Tsnaae-

Parsiduoda * Barber Shoprr tiktai 
už $200. Trįs kiesęs ir kitokį rakan
dai geriausiame 1 badėjime . Dabarti
mi savininkas jKk8 “15 metų tą biz
nį, vieta gera,-' lietuvių apgyventa. 
Pardavimo priežastie, savininko li
ga. Kaslink1 tolesnės informacijos 
kreipkitės šiu<į ,adriEu: John. Cu- 
chinsky, 2316 ‘ SSrd Plaee, Chi
cago, III., arba; ChasJ. Stense, 2338 S. 
Leavitt str., Chicago, Ill.

Parsiduoda įiužėrne, grosernė, ga
liūnas ir namdaS i getoje vietoje, kur 
yra daugybė fabrikų, Biznis geras. 
Galima pirkti viską kartu arba pas- 
kyrium. Norintieji pirkti atsišau
kite šiuo adresui Jos. Degsnis, Main 
and 15th avė., W..-Gary, Ind,

Parsiduoda gražioje ir geroje vie
toje fotografijinė įstaiga (Photo
grapher studio). Miestaš apgyventas 
lietuviais, lenkais rusinais ir kitomis 
tautomis , Taip-gi čia atsilanko ir iš 
aplinkinių priemiesčių. Pardavimo 
priežastis — savininkas išvažiuoja. 
Parsiduoda pigiai, Kreipkitės šiuo 
adresu: Benjamin Gilgenast Photo
grapher, 292. Box, . Forest City, Pa.

Parsiduoda namas su visu bizniu: 
salimu ir laisniu už prieinamą kainą. 
Biznis senai - yra. išdirbtas. Priežas
tis pardavimo, — sąyininkas turi 
nupirkęs kitonišką' biznį: -Norintieji 
pirkti atsišaukite: Silv. Kurila, 4300 

■ S. Wood St., Chicago, Ill. (22—24)

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

Pasirandavqja geroje vietoje ofi- 
.sas. Tinka daktarui advokatui ir 
kitiems. Vandeniu šildoma, elek
triką, gazas. Namas naujas, randa 
nebrangi. Lietuvių apgyventa vie- 
■ia. Veinas bliokas nuo karo. Vie
pia ant kampo Curtiė Avė., 135 E. 
107 str., Chicago, Ill.

ų Kas apsilankys j Gary ir norėsit 
būdavot sau namus, kreipkitės prie 
savo tautiečio, kuris suteiks jums 
prieteliškas rodąs ir pabudavos kūo- 
geriausiai. Kontraktorius gyvena sa
vam name:

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

Parsiduoda — ant 23 Place, arti 
Oakley Ave., prieš lietuvišką bažnyčią, 
3 aukštų mūrinis namas, 3 pagyveni
mai po 6 ir 7 kambarius, maudynės,, 
gaižas, labai gerani "'padėjime, metinė 
randa $600.00, kaina $5600.00. Kreip
kitės į J. Bagdžiuno Banką, 2334 S. 
Oakley Ave., Chicago, ;I1L

Parsiduoda — ant 23 Street arti 
Oakley Ave., 2 pagyvenimų mūrinis 
namas, po 4 ir 5 kambarius, ir dykas 
lotas šalę, prisodintas puikiais mede
liais, metinė randa $276.00, kaina už 
viską kartu $3500.00. Kreipkitės į 
J. Bagdžiuno Banką, 2334<_>S<' Oakley 
Avę., Chicago, HI.

Parsiduoda —r ant 23 Street ir 22 
Place, tarp Western ir Oakley Ave,, 
platus ir ilgi lotai už numažintą kai
ną, ant labai lengvių išlygų, $100.00 
ant syk, o paskui po $10.00 ant mė
nesio. Kreipkitės į J. Bagdžiuno Ban
ką, 2334 S. Oakley Ave., Chicago, Ill.

Parsiduoda labai pigiai ir geroje 
i ietoje del biznio, namas ir lotas. 
Vieta apgyventa lietuvių ir lenkų, 
taipgi ir čekų. — ■ - 
— savininkas 
Atsišaukite į 
departamentan 
Morgan St.

Priežastis pardavimo 
išvažiuoja į Europą. 
“Kataliko” redakciją 
Real Estate 3249 So.

(21—23)

PRANEŠIMAS.
$5.00 Cash kas praneš pirmiausiai 

kur buna Karolis Moekelė, paeinan
tis iš Kauno gub. Chicagoje buda- 
damas dirbo Omaha Pack. Co. ir 
paskutiniame laike Morris & Co. 
Stock Yards nuo gegužio 28 d. ap- 
laikęs užmokestį nežinau kur dingo. 
Turiu labai svarbų reikalą; atsišau
kite po antrašu: Maiko Wassen, 451 
Root St., Chicago, III.

MAŽA FAB.MA BEVEIK 
UŽDVKA!

O 
aoeoo

Perskaitykite numerius tuose langeliuose taip 
kad sudėtinė suma isz abieju pusiu iszeitu po 

’22.
Zednam, kas saitu 'pozeli iszrisz ir atsius 

mums, mes duosime kreditą ant $100.00, kuri 
mes priimsime kaipo ^anjjzmokesezio prie nu- 
pirkimo Mazos Farnios, kuri randasi puikiam 
mieste New Jersey V$lstij0Į prie geležinkelio.

Žeme ta yra gausinga, stfąsa ir ir gHi ant ly
gios vietos. Prie tos Farnios yra $149 00; vie
nok po atsiuntimo tikrai iszriszto pozelio, turi
te primokėti uz ta F«prma Ijktai $49.00, mokeda 
mi po $5.00 in menesų, <

Nereikia inmoketr procentu, nei padotku; dy
kai aktas pirkimo. įniktai *uz $49.00 paliksite 
savininku Mažos Fakmos. £

Atvažiuokite, arbaf rasiikite, Q iszsiusime 
Jums mapa ir inforjnįcija|J Adresas:

LITHUANIAN ©EP’T, G
25 Church St. Rotan New York City

jH ». .xs.

** Vyriškas arba 
> Moteriškas ktitk- 
bLi Adėlis gvaraatuo- 
B tau ant 20 metų, 
K paauksuotas du- 
H neįtari lukštai

į blausiai naudoja-

Iii fcorij turi daboti >ai-
ą. S[>ecijalWu* p.tnidijimn. Meo 
nslųsimo šitą laikrodėlį kiekvienam

C. O. D. -nT exprow koštos
del peržiūrėjimo. Jei nepatiks, .ne
mokat Wrt Start* Vt H kifcr mo-

EXCELSIOR WAJNHS CO, 
▲tkanama Kd*, - Chicago. Hl.

DIDŽIAUSIA

J. KRZYWINSKIO, 
3149 S. Morgan St., 

Chicago, Ill.

Atminkite!
Galvos skaudėjimas, ner

viškumas, akių, skaudėji
mas, apsvaigimas ir tt. vis 
tai pasekmės nesveikų akių, 
kurios gali lengvai būti ati
taisytos, pritaikant 
akinius.

gerus

Akiu apžiūrėjimas 
nelešiloja. Jaigu 
skauda akis ,raudonos akįs, 
negerai matote, silpsta ma- 
tymaš, skauda galvą, nelau
kite "niekti, o tik ieškokite 
pagelbės. 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.

nieko 
jums

Dr. G. M. Glaser
Čfuoml apreiškia pagodotal visuo

menini, jog esu 
ant Bridgeporto 
matų;' perkėliau 
nią į savo locną

3149 So.
- Kertė 82-ros gatvės.

Telefonas Yards 687.
Mano ofisas aprūpintas nar'austais 

budais gydymo.... Visus ligonius steng-. 
sitiosi užganėdinti kaip ir ligšot Pasl* 
tikėdamas, jog gerbiama publika ir tas, 
liaus mane rems, eslu namie ant kiek
vieno pareikalavimo dieną Ir naktį. 
Estu specialistas ilgose vaikų, moterų, 
ir vyrų, ir užsendlntose ligose. Darau 
visokių operaciją. Liekuosi su pagarba 

rs:a Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street

Kertė 82-ros gatvės.

eenlaaslas gydytojas 
praktikuojant per 20 
savo ofisą ir gyveni-; 
namą po numeriu

Morgan St

Telephone Canal 285

KAZ. KATUTIS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pėrsamdo kereczius ant
pagrabų, veselijų ir tt.

710 W. 18th St. Chicago, HL

KOLIEKOS IR SUŽEISTIEJI 
J'-,..,.' SKAITYKITE!

Aš esu lietuviškas advokatas ir 
priimu provas iš visų kraštų už sužei
dimus: mainose, dirbtuvėse, ant gele
žinkelių arba trainų. Vedžiau pro
vas nž 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 kohestvom 
gali desėtkus tūkstančių išlaimėti. 
Bet kompanijos šuneliai už kelis de- 
sėtkus dolerių sumulkina. Apznai- 
minu lietuviams, kad kompanijos sam
do^ lietuvius ue tikrus advokatus, kad 
save apsigarsintų ir jūsų provas pri
imtų ir tokiuo budu tęsia ir vilkina 
lig laikas ? skundimo išsibaigia ir dau
giau’ Skųsti negali. Rodas doudu už 
dyką, prisiunčiant markę atsakymui.

Rašykit pas advokatą Tankaus 
šiuom adresu r

B. S. TANKAUS, 
P. O. Pcx 181, Indianapolis, Ind.

(13—27)

CHICAGO.

SiperMIrtas kuris Už
gydo ko kiti negali.

Išgydysiu Jus 
;nEf| NUO PAS LAP
UI U Ui TINGU LIGŲ.

Ateik pas ma
ne, o asz iszgy- 
dysiu jus ant 
visados. Asz 
gvarantuoju 

kiekvienam uz 
ganedininuk 
kuris atsilan
kys in mano o- 
fisa. Asz isz- 
gjdysiu. jus uz 
pigiau ir ge
riau, negu dak
tarai mieste, 

kurie turi mo
kėti auksztas 
randas ir turi 
dideljus iszk»- 
szczins. A as 
vartoju ir fab
rikuoju pa-ts 
savo medicinas 
pripratus ku
rias asz pats 
importuoju.
Dabar laikas 

evnunintvojiiwaa dykai, ar gydysiesi ar 
ne. ’ Asz pritaikysiu, mano maža uzmo- 

Ifatruk'
fe An kalbu Hatavtaikai.

Veltini Medical Isctitate

VaL Sr. iki S4» v, nedeL *r. iid į po p..

Ill JusH
KbiSSJi visarlnc turi

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

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

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

Industrial Savings Bank 
2007 Blue Island Ave.

22 m. biznije. Atdara subat vak. 5 iki 8 vak. Safety Deposit Vaults S3 met.

DU-KART NE PELINIS LAIKRAŠTIS

“SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarninkas ir pBtmjčia,
-------------------PRENUMERATA KAŠTUOJA: ------------------

AMERIKOJ f metams $2.50
|^pUSei matų $1.25

TTTPOPOT fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-LUJWIUJ L joj ,r §kotijoj 15 § prusuose is m,

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Go.
520-522 W. South Ali, Mahanoy City, Pa,

Mįnaii & SlelnM
ARCHITEKTAI

1859 W. Chicago Ave, 
6235 So. Halsted St.

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617
ILLINOIS

K 20 metų senas laikraštis g
I “LIETUVA”!

Išeina kas Pėtnyčia Chicago, Ill.

Laikraštis, “Lietuva”, 8 poslapių, didelio 
formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tai. 
pina raštus geriausių raštininkų fcr visuomet pil
nas naujausių ir tikriausių žinių iŠ Lietuvos, A- 
merikos ir viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie
te miesto Chicagos, kuriame gyvena apie 60.000 
lietuvių ir turi šimtus visokių pašelpinių, teatra
liškų, Dtzniškų ir kitokių draugysčių.

*‘Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Val- 
stijuose Šiaurines Amerikos: — 
Metams $2.00, pusei metų $1.00.

Kanadoj ir Mexike:—
Metams $2.50, pusei metų $1.25.

Rossijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinfise vieš
patystėse: — Metams $3.00, pusei metų $1.50.

Užsirašyti “Lietuvą” galima kiekviename laike.
Užsirakant “Lietuvį” reikia drauge ir prenumeratą siąsti per 

patte Moaey Orderi arba pinigais registruotame laiške ant Šleisto- 
jl raski, adresuojant Mteip:

A. OLSZEWSKI
[. 3252 So. Halsted St., Chicago, Hi 

RASVK O vietų "Urie¥•»” «aw«r| «at pailu rw dyfcri.
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Namu savininkų balius.
Seredoje, gegužio 29 die

nų, Namų Savininkų Kliu- 
bas surengė balių. Buvo 
tai iš eilės ketvirtas balius, 
Žmonių prisirinko nepėr- 
daugiausia, turbut atbaidė 
kaikuriuos nevisai tinka
mas oras. Pasilinksmini
mas buvo surengtas pilnoje 
tvarkoje ir.viskas maloniai 
buvo sutaisyta. Kiekvie
nas ten buvusis galėjo sma
giai praleisti vakarėli ir 
jaustis kaipo savo šeimyniš
kame- ratelyje. Visi užsi
laikė ramiai, gražiai ir tik
rai inteligentiškai linksmi
nosi.

Kiekvienoje srytije tve
riasi draugijos, tad ir namų 
savininkai sutvėrė tarpu 
savęs draugija, idant tuomi 
susigelbėti visokiuose rei
kalinguose dalykuose. Ta
sai balius buvo surengtas, 
idant stipriau visus į vieny
bę sujungti ir smarkiau 
ateityje darbuotis. Gali
ma tikėtis, kad tas tikslas 
pilnai bus atsiektas.

Rp.

Teplioriai-vagįs.
Reikia pripažinti, kad 

Čhicagos plėšikai išmislija 
gana juokingų būdų, idant 
atsiekti savo tikslų. Ne- 
persenai persiriidę keli plė
šikai į namų tepliorius, at
važiavo į Dreyerių namus, 
prie Spaulding gatvės, kuo
met šeimininkų nebuvo na
mie j e ir, buk norėdami at
naujinti namų, pradėjo sa
vo nedorų darbelį. Inėjo į 
vidurį ,išplėšė visus užrak
tus, prisirinko kiek kur ra
do brangesnių • daiktų -bei 
sušlavė visus pinigus. Taip 
gražiai apsidirbę,' susidėjo 
viskų į savo vežimukų, su
sirinko manomus prie te- 
pliojimo savo prietaisus ir 
nuvažiavo savais keliais.

Daugumas iš aplinkinių 
- kaimynų matė plėšikų dąr- 

bavimasį, bet niekas nema
nė, kad tai butų plėšikai. 
Ne vienas dar jautė užvydų 
savyje, kad Dreyeriai taip 
greitai gražina vėl savo na
mų.

Koksai tai turėjo būti šei- 
mininikų nusistebėjimas, 
kuomet rado savo namų net 
vidurdienyje apiplėštų!

Apmušė jaunikaitį.
Nežinomas vyras pusėti

nai buvo apmuštas už per- 
drųsii lindimų prie 18 metii 
merginos Edny Behm. E. 
Behm ir Cicilija Lucas, gy
venančios vienuose namuo
se, grįžo pasivaikščiojusios 
namon. Ant Byron ir 
North Robey gatvių kampo 
prisiartino prie jųdviejų 
koksai tai nepažįstamas vy
ras. Pradėjo tuoj meiluotis 
su E. Behm ir net pagalios 
stengėsi jų pabučiuoti. E. 
Behm nesidavė ir šaukėsi 
pagelbos. J osios draugė 
prišokus tuoj pradėjo nepa- 
žįstamųjį vaišinti kumščio- 
mis taip, kad turėjo pasi
traukti ir net bėgti nuo ga
na aštrių vaišinimų.

Merginos pranešė apie šį 
atsitikimų policijai. Pas
taroji tuoj išsiuntė detek- 
tvvus, bet nieko nesurasta.

j Pavogė $1.000.
Gegužio 31 dienų įsigavo 

į Willard teatrų plėšikai. 
Sudraskė ten -dinamitu pi
ni gų kasų, kuri manadže- 
riui priklausė, ir išnešė 
$1.000 pinigais. Buvo ten 

taip-gi piniginių poperių, 
bet tų suvis nejudino.

Dinamitavimas buvo di
džiai smarkus, taip kad už 
penkių blįokų buvo net gir
dėtis balsas. Visas sėdynes 
išdraskė ir išmetė po visų 
salę; suardė taip-gi visų sce
nų. .. > ■ -

Manadžerius ir policija 
tvirtina, kad plėšikai buvo 
jauni savo \ užsiėmime ir, 
matyt, nemoka dar tinka
mai užsiimti tuo darbu. 
Nors nepripratę prie to 
darbo, vienok policija tuo
met jįj nesugavo ir nežinia 
ar pasiseks juos pagauti. ■

Apgavo.
Koksai . tai D. Chilson 

laikraščiuose garsinos], kad 
ėsųs Michigan Farm and 
Realty Company firmos 
prezidentu ir reikalaująs sau 
pagelbininko. Ant to ap 
garsinimo atsišaukė. Wil
liam Glemme ir sutiko būti 
pagelbininku.

Glemme davė Chilsonui 
$350 ir liko kompanijos 
vice-prezidentu. Chilsonas 
pasakė, kad mokės jam sa
vaitinę algų, ir kad žemės 
Micrigano provincijoje turi 
už $29.000. Glemme per iš
tisų savaitę dirbo Chilsono 
biure ir ten įsitikrino, kad 
jisai jokios neturi žemės ir 
tik jį apgavo, paimdamas 
$350 sau į kišenę.

Glemme pranešė apie sa
vo apgavimų policijai, kuri 
dabar stengiasi surasti 
Chilsonų ir tinkamai nu
bausti. Bet ar pasiseks — 
nežinia.

Turi susilaikyti.
>'■■■ V'-'--: -I^r: v .7

Pati negali norėti bran
gių aprėdalų, kuomet vyras 
nori išmokėti skolas. To
kių tai decizijų išdavė tei
sėjas Goodnow ■’ William© 
Chappelio pačiai, kuri skun
dė savo vyrų, buk tasai ne
duodąs jai tinkamo užlaiky
mo. Teisme, viskų ištyrus, 
pasirodė, kad vyras yra tei
sus, tik jo pati perdaug iš
reikalauja bei išnaudoja.

Pati apskundė savo vyrų- 
teisman, kad tasai nenori 
jai nupirkti apsiausto už 
$37.50. Vyrąs teisinosi, kad 
neturįs pinigų, nes reikia 
dar už rakandus užmokėti 
$250, dėlto privalo susilai
kyti nuo panašių išdavimų. 
Chappelienė prisipažino, 
kad jau užsisakiusi be vyro 
žinios minėtąjį apsiaustų už 
$37.50 . Teismas nuspren
dė, kad turi susilaikyti.

Dvikova.
Du italu ir viena jų nu

mylėta mergina ėjo Armour 
gatve. Beeinant susiginči
jo už savo merginų ir vie
nas šovė tuojaus į antrąjį, 
anas-gi taippat atsiliepė, 
bet jau buvo pervėlu, nes1 
pirmojo kulipka perėjo per 
jį visų ir tokiuo budu atė
mė visas jėgas.

Italas, peršovęs savo kon
kurentų, su mergina nubėgo 
ir pasislėpė. Daugybė žmo
nių matė tų jųdviejų dviko
vų ,vienok nei vienam ne
atėjo į galvų sulaikyti už
mušėjų su jo mergina. Pa
šautąjį italų nuvežė į ligon- 
butį, kur greitu laiku pasi
mirė. |

Policija, kaip paprastai, 
atėjo jau po visam atsitiki
mui. Vienok yra viltis, 
kad užmušėjų pasiseks pa
gauti, neš taip-gi esąs, nors 
nesunkiai, pašautas. Apie 
šį atsitikimų pranešta .vi-

siems gydytajams^ idant 
tokį atsišaukusį gydytis iš
duotų policijai, .

Apsiriko.
Gegužio 27 dienų du vai

kinu lydėjo savo merginas. 
Priėjus jiems prie Irving 
avė. ir Hirsch gatvių kam
po, užpuolė trįs apsiginkla
vę, plėšikai ir pradėjo į už
pultuosius šaudyti. Jauni
kaičiai taipgi turėjo po re
volverį, tad ant plėšikų 
šaudymų tuoj atsiliepė. Iš
girdę detektivai šaudymus 
subėgo užpųltiemsiems į pa
gelbų.

Koksai tai Knutson, ėjo 
netoĮies, ir pabūgęs, kad 
jam netektų koki kulipka, 
leidosi bėgti tolyn. Detek
tivai manydami, kad tai 
vienas iš plėšikų, pradėjo jį 
vytis ir šaudyti. Kuūtso- 
nui pataikė viena kulipka 
ir mirtinai jį sužeidė. Tik 
prisiartinę prie Knutsono, 
detektivai pažino, kad tai 
visiškai nekaltas žmogus, 
bet jau pervėlu, nes Knut- 
sonas jau turėjo salt Viėnų 
kulipkų. Kaip tad kartais 
nekaltam žmogui tenka!.

Mašinistas žuvo, £ r
Suvis netolie naujosios 

Norhtwestem geležinkelio 
stoties iššoko iš bėgių trau
kinis, kur žuvo ant vietos 
mašinistas. Jisai kitus Iš
gelbėjo nuo sužeidimo ir 
mirties, bet patsai turėjo 
žūti. / £ j

Traukinis jau netoĮies 
stoties buvo, kuomet hu- 
sprūdo nuo bėgių

jau netoĮies

Mari
nistas tuoj liepė Savo pa- 
gelbininkui šokti laukan, 
patsai-gi pasiliko, sulaikė 
garų ir stabdė kiek galėda
mas traukinį. Tuom tarpu- 
pu lokomotiva apsivertė, ir 
užgulė mašinistų, kur nęįai- 
mingasai atrado^sMu. mig’tį.. 
Ant stoties buvo datig žmo
nių prisirinkę, tad policija 
didžiai turėjo darbo vigus 
tvarkoje užlaikyti, peš 
kiekvienas matė traukinio 
nelaimę ir Uorėj oT1 ’ bėgt i 
ten saviemsiems suteikti 
pagelbų,

Bijojo plėšikų.
Koksai tai Otis Wėbb 

didžiai mėgdavo degtinėlę 
traukti. Prie degtinės be
silinksminant, draugai tan
kiai pasakodavo apie tai
sius išplėšimus šiaurių nuė
sto dalyje,, Tosios kalbos 
taip inbaugino Webbų, 1Ą1<1 
jisai vis eidamas dairyda
vosi, ai’ netveria jam kasj&ž 
apykaklės. Otis Webb bu
vo virėjas. J.

Kartų Webb išėjo vakare 
sau pasivaikščioti ir del at
sargumo pasiėmė revolverį- 
Aplankė keletu saliunų ir 
apie antrų valandų naktį 
grįžo namon. Ant Archer 
avė ir 19tos gatvių kampo 
Webb pradėjo biski nena- 
turališkai užsilaikyti. Dę- 
tektivai atkreipė į jį safb 
atidžių, ir, priėję prie jo, 
pradėjo apžiurinėti. Webb 
išsigandęs išsitraukė revol
verį ir pradėjo į visas puses 
šaudyti. Pataikė į tris ei
nančius žmones, iš kurių 
vienų mirtinai sužeidė, kį- 
tus-gi du biski lengviau. 
Detektivai išliko sveiki. '

Juodosios rankos darbas.
Anų nedėldienį dinamitu 

sunaikino Antano Morici 
keptuvę. Antanas Morici 
paskutinėmis dienomis tan
kiai gavo laiškus su pali< 
pįmais, kad kuogreičiausiĮ 
sudėtų $10.000; jaigu-gi to 
nepadarysiąs, tai jam mM 
ris ir sunaikinimas visų tutr 3^ft-53S. Moi^aH JK.t 
tų. Morici pranešė j Chicago,

jai ir suvis nesiskubino iš
sipirkti. Policija dienų ir 
naktį daboją jo namiis, vie
nok negalėja iždaboti. Įme
tė bombų, kuri trukus su
griovė dalį namo, uždegė 
šalę stovinėjus tvartus, kur 
šeši arkliai/sudegė.. Ant. 
Morici tuomet nebuvo na-

Nuostolių An-

<ad tai yra dar-

provincijų, 
tanui Morijci padaryta į 
$25.000.

Spėjama, 
bas “juodosios rankos”, ku
ri tai draugija' susitvėrus 
daugiausia iš valkatų ir už
siiminėja plėšimais sveti
mų turtų. Į

Policija Įiidžiai stebisi, 
kaip tad galima buvo įmes
ti bombų į Ą. Morici namų, 
kuomet iš Visų pusių jisai 
buvo sergiaįnas.

Pranešimas.
Šiuomi pranešu visiems 

tautiečiams, i kad atidariau 
savo biznį po šiuo adresu: 
15609 Halstied str., Chica
go, m. j

Prie to yra puiki mano 
salė visokiems mitingams ir 
baliams daryti. Salė ran
dasi Harveyį III.

Stan. Jurevičius. ,

ri v

fŠipkories ir Pinigų Siuntimas* mm
Vienatinis kelias.

Vienatinis ištikimas, be
veik kone visada ir grei
čiausias kelias į pasisekimų 
yra užsitamavimas. Geras 
dalykas , turi išlošti į pabai
gų ir nustumti į šalį kliu
dymus, užstojančiais jo pro
gresų . Žmones su džiaugs
mu priima ir palaiko vis
ką, kur randasi užsitarnar 
vimas. Daugiau negu dvi
dešimts dveji metai atgal 
kaip originali škas .Trinerio 
Amerikoniškas ^Eliksiras 
Kartaus Vyno /perstatytas 
publikai1 / užkariavo,..] kenki
mus, hudavdmusrivir visas 
kliūtis, užsipelnė ' bugštu 
vietų tarp šeimyniškų gy- 
duoliių,kurių užima šian
dien, o ypač ligose pilvo ir 
žarnų, silpnume kraujo ir 
visose tokiose ligose, kurios 
yra pagimdomos;.per neat
sakantį gromuliavimų. Tu
ri būti rekomenduojamas 
nuilsimuose, nerviškume, 
nemigoj, skausme po val
gymui, 4 žarnų užsikimšime, 
vėmime, /diegly j, skausme 
ir mėšlungyje. < Gaunamas 
visose aptiekose. ir pas Jos. 
Triner, 1333—1339 S. Ash
land avė., Chicago, Ill.

-į. r Dabartinės šipkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti Europon 
yra sekančios:

\ Į krajų. Čia paduodame kainą kelio per vandenį: Iš krajaus.
$35.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per New Yorką eina 9 d. $43.00

33.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per Philad’a eina 12 d. 40.50 
.40.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Exp. eina 7 d. 45.50 
35.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką, regul. eina 9 d. 43.00 
33.00 North German Lloyd iš Bremen per Baltimore, eina 12 d. 40.50 
35.00 Red Star Line iš Antverpen per New Yorką, eina 8 d. 43.00
35.00 Holland American Line iš Rotterdam per New Yorką, eina 9 d. 43.00 
35.00 Russian American Line Libava per New Yorką, eina 10 d. 45.00 
35,00 Canadian Northern Antv. arba Rotterdam per Montreal eina 8 d. 41.00^ 

• 40.00 Cunard Line iš Hamburgo per New York eina 7 dienas 43^01
35.00 White Star Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 diedas 41.00 

.►u 35.00American Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 41.00
33.00 Anchor Line iš Antv. arba Rotterdam per New Yorką, eina 9 d. 41,00 
33.00 White Star Dominion iš Hamburg pef Montreal, eina 8 dienas 41.00

' Apart šitų kainu kiekviena* atvaduojantis, kuris neturi Amerikonišku Citizens 
poploru, turi mokėti $4.00 Hoad Tax.

< Apart šitų linijų mes turime ir daug kitų į visas dalis svieto, jeigu reikaĮas 
• parašyk iš kur i į kur nori važiuoti, O mes kainas paduosime koteisingiausiai.

Kainos Europos Geležinkelių:
Tarp

Bremen
ir Tilžės • 
$5.20

Eydkunų.
$5.25

" Hamburg $4.85 $5.00
Antverpen $6.95 $7.10

/ Rotterdam $6.90 $7.05

RUBLIU KAINOS

AR NORITE 1 GYVENTI 
SAVO LGCNAME NAME?

Jaigu norite, tai atsišau
kite priėmus, o mes suteik
sime rodą, kokių budu su 
mažais pinigais galima in
gyti sau locnų namų.

Delko mokaXe randų? Juk 
tie pinigai pražūva; nesu
grįš. Pirkite sau locnų na
mų, o. mokėdamas mėnesi
nius raudos, pinigus turėsi
te savą, locnų namų. Mes 
turime -daugelį mamų ant 
pardavimo.

Jaigu nesmagu gyvent 
mieste, pirkitecfarmų. Mes 
turime ant rpardavimo fhr- 
mų visose valstijose.

Nesibijokite,d kad turite 
permažai pinigų nupirkti 
namų arba ifarinų, mes pa- 
skolįsime, nes mes skolina
me pinigus visiems ant pir
mo mortgage. ų.,

Jaigu nori apsaugoti nuo 
ugnies savo namų, fomi- 
čius arba kitus kokius daik- 
tus, atsišauk prie mus, neš 
mes reprezentuojame ge
riausias apsaugojimo(In- 
curance) kompanijas.

03T Prie kiekvieno siuntinio reik pridėti 25 centus ant pačto kaštu.

’ "• Rublių S c Rublių 1 c Rublių t c Rublių t C
1 1 .52^ 29 15.23 57 29.93 85 44.63

2 1.05 30 15.75 58 30.45 86 45.15
3 1.58 81 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 85 18.88 63 33.08 91 47.78
8 4.20 36 18.90 64 83.60 92 48.30
9 4.73 87 19.43 65 34.13 93 48.85

10 5.25 88 19.95 66 34.65 94 49.38
11 5.78 39 20.48 67 35.18 95 49.83
12 6.30 40 21.00 68 85.70 96 50.40
13 6.83 41 21.53 69 36.23 97 50.93

i... u 7.35 ! 42 22.05 70 86.75 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-A 1 1? 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 39.38 800 156.75
20 10.50 48 25.20 76 39.90 400 209.00

•'/ 2i ■ 11.03 49 25.73 77 40.43 500 260.00
22 11.55 50 26.25 78 40.95 600 312.00

? : 1 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 su vaikais, paduokite mums visų vaikų metus, 
o mes atgal pačta prisiusime jums visų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau 

j liniją kokią norėsite, prisiųsti mums pinigus per Money Orderį o mes jūsų 
; šįpkortes kogreičiausiai išsiųsime.

Adresuokite mums visada šitaip:

M. Tananevičia 
-<3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill.
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