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Metai XIV

I Politiškos Žinios. |
BELGIJOJ KRAUJAS 

LIEJASI.
Belgijoje prasidėjo kru

vina kova katalikų su so
cialistais. Nesenai tenai 
buvo rinkimai atstovų par
lamentai! ir rinkimuose lai
mėjo katalikų partija. Už 
tai taigi socialistai užsirūs
tino ir'apšaukė kruvinų ko
vų katalikams ir jų įstai
goms. Belgijoje iš senų lai
kų katalikai yra priversti 
nuolatos kauti es su socialis
tais. Pastariemsiems kas ar
šiausia, kad tenai katalikų 
partijos vadovais yra jezu- 

- itai, kurie plačiai žinomi iš 
to, kad jei jie tik kur pri
glaus savo rankų, tenai vi
suomet turi kilti nesutiki
mai, jei dar ne patsai ka
ras. Dar pereitame parla
mente socialistai buvo aš
triai susirėmę su katalikais. 
To viso nesutikimo obuoliu 
— tai mokyklų klausimas. 
Klerikalai, taigi jėzuitai, 
norėtų visas šalies moky
klas paglemžti į savo ran
kas' ir padaryti anas tikybi
nėmis, tuo tarpu socialis
tams norisi visas mokyklas 
padaryti laisvomis.

Tasai mokyklų klausimas 
padarė tai, kad per pasta
ruosius parlamentai! rinki
mus klerikalai, norėdami 
turėti parlamente persvarų, 
panaudojo neteisiškus bu
dus, by tik gavus sau vir- 

. šų. Be to reikia žinoti, kad 
Belgijoje piliečiams balsa
vimas yra priverstinas, pa
sišalinusieji nuo balsavimo 
yra baudžiami, taigi leng
vai galima suprasti, kokias 
partijos turi plačias dirvas 
agitavimui. Ilgų metų pa
naši kova gali atvilkti liūd
nas pasekmes ne tik vienai 
Belgijai, bet ir visai Vaka
rų Europai, kur katalikai su 
įvairių rūšių masoneri jo
mis turi kauties.

Taigi pastaraisiais lai
kais rinkimuose laimėjus 
katalikų partijai, socialistai 
galutinai įsiuto ir visoj ša
lyj sukėlė revoliucijų. So
cialistai’ be to mano ap
šaukti generalį darbininkų 
stfaikų.

Iš Liege ir kitų garsių 
fabrikais miestų pareina 
pasibaisėtinos žinios. Ant
verpene priėjo link to, kad 
pati kariuomenė perėjus so
cialistų pusėn ir savo dur
tuvus atsukus į policijų, ku
ri maištininkus tvarkė.

Vervierse butą baisaus 
kraujo praliejimo. Žandar
merija pasinaudojus šautu
vais prieš riaušininkus. Po 
pirmajai į minių papliupai 
krito 50 žmonių. Tarp už
muštų butą poros vaikelių.

Sostinėj Brukselyj ir ki
tuose miestuose kraujo pra
liejimo dar nebūta, tečiau ir 
ten laukiama tokių pačių 
baisenybių,, kadangi socia
listai su savo šalininkais

kaip akis išdegę visur nar
do ir agituoja skersti ka
talikus, -juo labiau kunigus.

Daugumų jėzuitų kolegi
jų ir kitų institucijų riau
šininkai užpuolę ir sunai
kinę. Kitose vietose pasi
sekta apsiginti.

Kadangi socialistų agita
cija visur plačiai praplyto 
ir riaušėms nepramatyta 
galas, vyriausybė apskelbė 
mobilizacijų 50.000 rezer
vistų,

Liege riaušininkai dau
giausiai j eibių pridirbę. 
Mažesni namai sugriauta, o 
ant gatvių pilna sulaužytų 
rakandų. Tramvajų bėgiai 
sumankyti, išlupinėti, iš ku
rių taisyta barikados. Vi
sos kavinės sunaikinta. Ke
liolika žmonių užmušta su
sirėmime su policija.

Iš kitų miestų rašoma, 
kad darbininkai ir kalna
kasiai urmu paliekanti sa
vo darbus ir prisijungianti 
prie socialistų.

Karalius Albertas su 
žmona norėjęs išvažiuoti 
porai savaičių į Ostendų, te- 
čiau socialistų sumišimams 
nepasibaigiant kelionė ati
dėta neapribuntam laikui.

Vėliau iš Bruks elio pra
neša, kad darbininkų mi
nios jau atvėsusios ir kai- 
kur socialistų kurstymų ne
klausų. Tečiau ne visur 
dar toji išmintis ima vir
šų.

link Chihuahua, 
gyventojų skaitlių

di, pasiunčiami ant salų 
ir tenai galinti laisvai gy
venti. Juk ir Siberijoje iš
buvus paskirtus sunkių 
darbų metus, leidžiama 
kiekvienam “laisvai” apsi
gyventi... Visiems žinoma 
toji valdiškoji “laisvė”, ne
reikia nei pagyrimų skelb
ti. • "

Pasibaigus Pennsylvanijos anglekasių 
straikui. 3

Perstatoma dalis; vbįi^lm^ šąlūs, ^hi^tgoj, kur 
tomis dienomis -prasidės; W^pblikohU pabijos konven
cija išrinkimui kandidųtg į. prezidentus;.^ hį

AMERIKONAI NEŠINA- 
SI IŠ MEKSIKO.

Iš skaitliaus 2.000 svetim- 
žemių, nesenai gyvenančių 
Chihuahua mieste, šiandie 
pasilikę tik 106 asmenįs. 
Iš 1.000 amerikonų kurie 
tenai nuolatos gyveno, da
bar pasiliko tik 35 vyriš
kiai ir 12 moterių. Ir ši
tie likusieji žada tuoj aus 
miestų apleisti.

Valdiškai patvirtinta, 
kad baime prieš atakų fe
derates kariuomenės, kuri 
vydama revoliucionierius, 
artinasi 
mieste
žymiai sumažino. Chihua
hua ramiu laiku gyventojų 
turėjo į 30.000, o šiandie 
jų kaip tik pusė likus. Apart 
amerikonų ten dar esama 
26 anglai ir 33 vokiečiai.

Nors federates armijos 
vyriausios, koliumnos ata
kas ant miesto ne taip grei
tai busiųs, tai vienok Chi
huahua gyventojai prisibi
jo generolų Villa ir Rabago, 
kuriuodu su raiteliais iš 
antro šono artinasi prie 
miesto.

Dabartinis revoliucionie
rių vadų pienas esųs toks, 
kad jie sustosiu ties Ba- 
chimba, 40 myliomis nuo 
Chihuahua ir pasipriešįšių 
federalei armijai. Toje 
vietoje esama daug kalvų ii

ten pra cinus .Me xican Gentį' inų ir paseku 
ral geležinkelis. .. '

Gi federalė armija,; sako
ma, negreit revoliucionie
rius pavysianti/ kadangi 
pakeliui prisieina taisyti' mųins del bė^ju^ valdiškos 
rmvTni Iri viri ____  „1 • I’S-* 

| kultūros 
platinimų.- f’

Tenai tilųdil pastorių bu
vo užsiėmusiu^, surinkti 
$150.000 prieglaudos na-

sunaikinti tiltai ir kėliai; 
be kurių negalima jokiuo 
budu gabenti kanuolių. 
Kuomet federalistai sugau
siu Su tais darbais, revoliu
cionieriai tuo laiku manų gauti 
susigabenti sau pakaktinai 
amunicijos ir ties Bachim- 
ba statyti petį priešai fede^ 
ralistus. Gi šiais laikais 
revoliucionieriai turinti ma
žai ginklų ir amunicijos, to
dėl ir prisibijoma tuojaus 
remties su priešininku. . .

Revoliucionierių vadas, 
gen. Orozco, tvirtina, kad

mokyklos 
Manila. An 
ma kaskart: 
jaunų žmbn- 
noru trokštą^apdišyicsti ir

ąjižiną, kad 
įsuteik- 

ridusias mo- 
i jaunuome- 

iį renka-

iiįų mieste 
Filipinų esa- 
vis jdaųgiąu

vietas. Jie 
Amerikos^ 3 
sianti jiems 
kyklas, to 
nė iš visų SO|:pi| 

 

si Man i lon ir įstoja valdiš
kon mokykloj, kad grėftu 
laiku pavirtiM an^rikonais.;

Pastorius įinegan buvęs’

daugiau ginklų ir amuniei^ 
jos ir, kuomet federalė ar
mija prisiartysianti į Ba- 
chimba, busiųs kraujo pra
liejimas.

Tokiuo budu prisieina 
laukti busimojo susirėmimo 
pesekmių.

AMERIKONAI ANT SA
LŲ PHILIPINŲ.

Į Suvienytas Amerikos 
Valstijas nuo Philipinų sa
lų nesenai sugrįžo du pas
toriai, J. Tompkins ir P. C. 
Finegan, kurie ant tų salų 
išbuvo ‘ aštuonerius metus, 
kad suamerikonizavus te- 
naitinius gyventojus. Abu
du pasakoja užimančias 
smulkmenas apie ameriko- 
aiškų ant tų salųpažangu-

ir jis tvirtifiM? kad ant' Phi- 
liįiihų bausmių sy^iema’ sto
vinti augščiaų, neikadSiįv. 
Amer. Valstijose.' Kaliniai 
nėra laikomi kamerose, bet 
barakuose, jie- lavinami ka
reiviauti ir mokinami viso
kių amatų. Tie,* kurie gra
žiai pasiveda,, apturi pir
mosios klesės- rangų ir pa
siunčiami ant kitų salų, kur 
liekasi visai l^isvii Jie te
nai statanti sau Įsenus na
mus ir galintiLpasšave; par
sitraukti savo šeimynas ir 
gentis. \ Ą f į

Taip gražiai /pasakoja 
pastorius -" kmetikonizato- 
rius. Bet arį^ jau taip ga
li but?
kad ant P 
nėra, aršia 
Siberijos

► galj užginti, 
inų kaliniai 

. už

ALBANAI IšNAUJO SU
KILO PRIEŠ TURKUS.

“Ant Balkanų pusiausa- 
lio trumpoj ateityj be abe
jonės sukils visos ten gy
venančios tautos priešai 
turkus, jei kitos viešpatys
tės nepasistengs pabaigti 
karo italų su turkais už Tri
polį”. Taip pasakęs Bul
garijos užsienio reikalų mi- 
nisteris, sprendžiant iš pa
rėjusių iš Sofijos dępešų tu
rinio. Iš vilajeto Kossovo 
rašoma, kad į Iskipų pribu
vęs albanų žinomas vadas 
Bolatinec ir apskelbęs abel
nų albanų sukilimų.

“Albanai — apreiškęs 
Bolatinec — nori gyventi 
laisvai, bet jei ne, verčiau 
jiems mirti. Su turkais 
visokios sutartįs yra negali
mos, kadangi turkai laužo 
savo žodį”. Buvusieji Tur
kijos parlamento atstovai, 
Nadjeb Draga Bei ir Has
san Bei, Bolatinecų jo už
manymuose remianti.

Ir Vienon gauta žinia, 
-kad Albanijoj prasidėję 
karšti gyventojų judėjimai. 
Visuotinas sukilimas kas 
valanda laukiamas. Alba
nai ginkluojasi ir pasiren
gę už laisvę mirti.

Visame tame judėjime 
imu dalyvumų netik maho- 
metanai albanai, bet ir ka
talikai vadovaujant Zefi 
Vozela. Visi drauge nori 
nusikratyti turkų valdžios 
priespaudas ir užkrautus 
ant savęs vargus.

Tuo tarpu Turkijos vy
riausybė į Albaniją pasiun- 
čius visų korpusų kariuome
nės jr norima, tuos “maiš
tus” pačiame užsimezgime 
panaikinti. ' Ar Turkijai 
pasiseks' tas padaryti, tai 
labai abejotina.

Naujoji sutartis tarp an
glekasių Unijos ir kietosios 
anglies kasyklų savininkų 
andai patvirtinta abiejų 
pusių parašais keturiems 
metams, taigi sutartis bus 
gera lig balandžiu 1 d. 1916 
m. ‘ Svarbesni tos sutarties 
(kontrakto) punktai yra 
sekanti:

1. Visų anglekasių mo
kestis už darbų padidina
ma 10%; visokie neregulia- 
riški mokesčių išmokėjimo 
budai turi but panaikinti.

2. Prie kiekvienos kasy
klos turi but sutaisyta 
skundu komisija, suside
danti iš trijų narių, i toji 
komisija privalo perstatyti 
tam tikrai valdybai viso
kius anglekasių įneštus 
skundus, kaip tai, nusi
skundimus ant “forema- 
no”, arba kitokius.

3. Jei skundų komisija 
negali susitaikinti kokiame 
nors klausime su bile vie
nos kasyklos valdyba, tuo
kart toksai visas reikalas 
turi but pavestas Taikos 
Teismui (Board of Conci- 
lation) kurį įsteigė prezi
dentas Roosevelt 1903 me
tais.

Priėmus anglekasių Uni
jos išlygas, kietosios an
glies savininkai susiorgani
zavo į taip vadinamų kasy
klų trustų ir bendrame su
sirinkime mieste Philadel- 
phijoj nutarė ant kietosios 
anglies pakelti kainų 25 
nuoš. ant tono, pradėjus 
nuo 1-mos dienos birželio 
š. m.

Dabar kietosios anglies 
kainos sekančios:

Chesnut $7.95 už tonų.
Range ir Small Egg 

$7.70.
Large Egg $7.70.
Nuo liepos 1-mos dienos 

angliai pabrangs 10c. ant 
tono, nuo rugpiučio 1 d. 
dar vėl 10c. daugiau ant to
no, o nuo rugsėjo 1 d. dar 
bus pakelta 10c. ant tono, 
taip kad jau rugsėjyj ir iš
risiu žiemų už anglis reikės 
mokėti sekančios kainos:

Chesnut $8.25.
Range ir Small 

$8.00. ,
Large Egg $7.75.
Iš to visko pasirodo, kad 

jei darbdaviai angleka- 
siams padidino mokestis, 
tatai turi dabar progų plėš
ti visuomenę. Tas begė
diškas darbas nepatiko net 
pačiai federalei vyriausy
bei, kuri tuojaus ir pradė
jo tardymus. Vyriausybei 
labiausiai nepatinka kasy
klų savininkų trustas. Te- 
čiau yra žinoma, kad vy-

Egg

riausybė ligšiol nei vieno 
trusto dar nepabaidžius, ta
tai vėjais nueis ir šitas tar
dymas. Ir nėra ko daug 
laukti ir tikėties, kad ant 
vyriausybės grasinimų an- 
glįs atpigtų, arba kasyklų 
savininkai nusigąstų. Vi
sokie tardymai ir mėgini
mai panaikinti trustus — 
tai senas ir paprastas vi
suomenei akių muilinimas.

Prie šios progos verta 
nors trumpai žvilgterti į 
abelnų anglekasių padėjimų 
Amerikoj.

1907 metais Suv. Amer. 
Valstijose kasyklose liko
si užmušta aut kiekvieno 
tūkstančio darbininkų pen
ki darbininkai.

Anglijoj, Belgijoj ir 
Franci joj, kur drauge pa
imta anglies produkcija 
yra kuone du sykiu kaip 
Suv. Amer. Valstijose, tais 
pačiais metais ant 100.000 
darbininkų užmušta tik 8.

Taigi sulyg statistikos 
Amerikoje 1907 metais ant 
100.000 anglekasių darbi
ninkų turėjo žūti 500! Ar
gi tai ne pasibaisėtinas 
nuošimtis1?

Per praėjusius dešimt 
metų Amerikos kasyklose 
žuvo daugiau 30 tūkstančių 
darbininkų ir 80 tūkstančių 
liko sužeistų, kurių retas 
kuris tegali nūdien pats sau 
pelnyti duonų.

Šimtas dešimts tūkstan
čių žmonių per dešimtį me
tų — tai baisus daiktas, o 
Vienok visgi Amerikos vy
riausybė nepasistengia tų 
darbininkų apsaugoti. Ka
čiutę ploja trustus bovyda- 
ma, o darbininkų — tuščia- 
jų! juk tai vieni ateiviai.

Kame, kame, bet šitame 
dalyke mielai pasveikin
čiau socialistų troškimus, 
kad jie kokiu o nors budu 
paimtų į savo rankas šalies 
vadžias ir pakeistų supu
vusių dabartinę valdininkų 
politikų sveikesne, nes 
žmogui plaukai ant galvos 
šiaušiasi, matant ir girdint 
kaip nūdien valdžia nusmu
kus nuo koto.

Pasakyk, meldžiamasis, 
Washingtono valdžiai, del- 
ko anglekasiai neapsaugo- 
jami nuo nelaimingų atsiti
kimų? Atsakys, kad nėra 
tam tikrų įstatymų. Jei 
taip, tai kokiam gi galui ir 
tie kongresai reikalinga?

Viskas, kas 
sau asmeniško 
ma, o tvarka, 
kais staugia!

Reikalingos 
reikalingos.

yra, tai tik 
pelno žiuri- 
tegu ji lau-

reformos,

Lapšietis.

g

■ -
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Nesenai vienas Italijos 
astronomas įsileido ugne- 
kalnio (vulkano) Vesuvians 
krateran (skylėn, iš kur 
veržiasi ugnis) ir, ten išbu
vęs mokslo reikalais porą, 
Valandų, laimingai atgal iš

trauktas. Tai pirmasis his- 
torijoje atsitikimas, kad 
žmogus lystų ugnekalniui 
gerklėn. Tasai profesorius 
vadinasi Malada. Jis buvo 
įleistas ant virvės, 140 pė
dų gįlio.

1
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Žinios * iš Lietuvos.
KRAKIŲ VIENUOLY.

NAŠ. * •' \
Į čia esantį moterų vie

nuolynų leista įstoti dvari
ninkei Kareivienei.

SENATORIAUS REVIZI
JOS PASEKMES.

Vilniaus karo apskričio 
vadas patraukė teisman 
Vilniaus valgomųjų daiktų 
sankrovos vyriausi j į pri
žiūrėtojų Vladimirų Kvas- 
ninų. Jo byla bus nagri
nėjama Kazaniaus karo 
teisme.

“ŠIEV. ZAP. ŽIZN”.
Rusų tautininkų organas 

išsiuntinėjo apskelbimus, 
kuriuose sakosi išsikeliųs 
nuo gegužės 1 d. iš Vilniaus 
į Gardinu. Nesisekė jam 
gyventi Vilniuje, tikisi ra
šius tinkamesnę veikimui 
dirvų toliau nuo musų.

DARBININKAI DIR
BANTIEJI KANALIZA

CIJOS DARBUS.
Dabar dirba Vilniuj e-jau 

virš 120 darbininkų, ku
riems miestas paskyrė šito
kį atlyginimų ir šitokias 
darbo sųlygas:

Darbo diena tęsiasi nuo 7 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 
Pusė valandos skiriama pu
sryčiams, visa valanda pie
tums. Paprastas darbinin
kas už valanda darbo gau
na 8 kap.; kasėjai — 10 
kap.; daily dės — 12 kap. 
Nuo septintos vai. vak. iki 
10 vai. primokama dar ket
virta dalis mokesčio; už vė
lyvesnes valandas iki 7 ry
to mokama pusantro sykio 
tiek, kiek už paprastų va
landų.

TELŠIAI.
Paskutiniu laiku tarpe 

gimnazijos ir miesto moky
klos mokytoj ų ir moksleivių 
kįlo nesusipratimai. Visų 
pirma nukentėjo gimnazijos 
mokiniai už visokius prasi
kaltimus. Vienas 5 klesos 
mokinys J. Raškauskas iš
varytas, o kiti net kelius 
sekmadienius gavo karcere 
sėdėti po 4 ir 8 valandas. 
Toliaus nukentėjo musų 
progimnazistės, nes moky
tojos nebeleidžia jų su gim
nazistais vaikščiot. Paga- 
liaus kenčia ir už visus 
daugiau miesto mokyklos 
mokiniai. Jie už blogus 
laipsnius ir už netikusį ap
siėjimų (savo mokytojams 
išmušinėdavo langus ir 
siųzdavo visokius grasinan
čius laiškus) yra baudžia
mi. Keli mokiniai išvaryti 
visai iš mokyklos. Pasku- 
tiniomis dienomis vienam 3 
klesos mokiniui St. Kelpšai 
prasikaltus liepęs inspekto
rius atsivesti tėvų, bet šis, 
bijodamas tėvo rykštės, nie
ko jam nesakė. Antrų die
nų, kada inspektorius jį iš
varęs iš mokyklos tėvų par
sivesi, tai vargšas, nebe
žinodamas kų daryti, išge
ria nuodų, bet nelabai daug, 
taip kad gydytojui pasise
kė dar jį atgaivinti. Tai 
ne pirmas, ir ne paskutinis 
tarpe musų moksleivių toks 
atsitikimas.

Aprūpintojas.

RUOŠIMOS.

LIAUDIES MOKYKLŲ 
MOKYTOJŲ ALGOS. :
Visi žino, kaip menkai 

yra liaudies mokytojų dar
bas atlyginimas. . Ypač sun
ku iš savo algos misti mo
kytojams, gyvenantiems di
desniuose miestuose. Iš 
pinigų, skiriamų ministeri
jos Vilniaus mokslo aps
kričio liaudies mokykloms 
— pasiliko šiemet kasoje 
apie 2200 rub. Nutarta da
bar iš tų pinigų pridėti kas
met Kauno, Šiaulių, Uk
mergės ir Panevėžio liau
dies mokytojams prie algos 
po 80 rub. ir 60 rub. ūkio 
reikalams. Ta suma bus 
kasmet jiems dabar pride
dama, nežiūrint į tai, kiek 
bus kasoje liekamųjų pini
gų ir gaus jų lygiai vyres
nieji, kaip jaunesnieji mo
kytojai.

Vilniaus žydai uoliai ruo
šiasi prie rinkimų. Nors 
kandidatų vardai nėra dar 
balsiai tariami, bet jau rin
kimo komitetas susitveręs 
vienas — Vilniaus, Kauno 
ir Gardino gubernijoms. 
Vilniaus pažangiųjų lenkų 
ir rusų partijos ketina iš
vien eiti ir reikalui atsira-; 
Au^artissu žy dais-

PLOKŠČIAI, 
Naumiesčio apskr.

Šių Velykų antrų dienų 
tvenkinyje rado prigėrusį 
20 met. vaikinų Antanų Do
bilų. Kalbama, velionis su 
daug kitų merginų ir vai
kinų girtuokliavęs ir korto
mis lošęs iki 3-čios valan
dos nakties. Kiti vėl vai
kinai tvirtina, velionis, be
sivydamas merginas, nety
čia turbut tamsumoje įkri
tęs į tvenkinį ir prigėręs. 
Abejojama irgi, benebus 
velionis Dobilas primuštas. 
Tardyme tų, kurie su juo 
linksminosi, parodymai ne
sutinka vienas su kitu. Pa
kraščiuose tvenkinys nebu
vęs gilus, vanduo siekė lig 
kelių. Velionis rastas ne- 
išputęs nuo vandens, kepu
rė užkabinta ant karkliukų. 
Tardymas eina. Dešimtįs 
jo draugų suimta. Vis tai 
girtuokliavimo vaisiai.

Dagis.

Lenkų “Gazeta Codzien- 
ua”, kuri dabar didžiausiai 
užsiėmusi savo straipsniuo- 
se-straipsneliuose kandinė- 
ti lietuvius, paduoda žinių: 
Vilniaus, Kauno ir Rygos 
lietuviai visi išvien užsiėmę 
dandidatų paieškojimu. Ka
dangi tai darbas nelengvas, 
tai iki šiol jie tebeplepa 
tarp savęs. Ir nepamatysi
me, kaip jie stumte įstums 
kandidatu į atstovus kaži- 
kokį “litvomauų”.

Kaip matome iš to “Ga- 
zetos Codz.” spėjimo, —• ko
kia jos galvelė — tokia jos 
kalbelė.

NAUMIESTIS, 
Suvalkų gub.

Balandžio 16 d. žandarų 
rotmistras Kislinskis su 
Naumiesčio žemsargių vir
šininku, žemsargiais ir žan
darais padarė kratų Asmo- 
niškiuose pas A. Misevičių, 
Ant. Grybų, Ant. Dailydę, 
J. Pakalkų, Jonų Ūsų; Lie
palotuose pas A. Stiklių ir 
J. Milerį; Raugaluose pas 
S. Kasiulaitį ir A. Plauši- 
naitį; Rudžiuose pas J. 
Šilingių ir A. Mekšrų.

Ieškojo nežiną ko, beveik 
visur pasiėmė atliekamųjų 
popergalių. Niekas nesu
imtas.

Pas Plaušinaitį išvertė iš 
kluono kulius, išraite aude
klų ritinius. Nuo A. Gry
bo išnešė namų užrašus.

Padarę kratas, visose vie
tose sustatė protokolus.

ŽYDAI.
Atstovui Skirmuntui už

stojus, vidurinių reikalų 
ministeris įsakė nebedan- 
ginti iš Prūsų pasienio 
(Kauno gub.) 500 žydų ten 
apsigyvenusių.

PROTESTAS.
Archeolagas Vandalinas 

Šukevičia ir dvarininkas 
Teodoras Narbutas ilgais 
laikais, spauzdinamais “K. 
Litewski”, protestuoja 
prieš pavadinimų jų lietu
viais ir prieš pagirimų-jųjų 
“Lud’o” laikraščio., septin
tame nemeryje.- Jie aiškiai 
pabrėžia, jog jų esama len
kų. Lietuviams gi ir jų 
judėjimui jie tik tiek pri
jaučiu, kiek ir kiekvienai 
kovai su tamsumu ir nuže
minimu, kol ta kova nepa
meta kultūros kelio... To
liau eina paaiškinimai, ku
rie rodo, kad dauguma ir 
šviesesnių musų šalies len- 
kų-dvarininkų nesupranta 
amžiais keliamos Lietuvos 
liaudies nuoskaudos,, nesu
pranta tos liaudies atgijan- 
čios dvasios, nesupranta, 
kad vakarykštis baudžiau
ninkas savo tėvynėje šian
dien jau reikalauja ir turi 
teisę reikalauti tokių, pat 
teisių visur, net ir bažny
čioje, kokiomis naudojosi 
seniau ir tebesinaudoja va
karykštis jo valdonas len- 
kas-dvarininkas.

KAUNAS.
Kauno gub, turi 70 tūks

tančių rublių kapitalo li- 
gonbučių statymui prie 
valsčių. Nesenai buvo vi
durinių reikalų ministeriui 
paduotas prašymas leisti 
pusę to kapitalo suvartoti 
pastatymui ligonbučio pa
čiame Kaune. Tas ligon- 
butis turėjo būti skiriamas 
vaikams, susirgusiems lim
pamomis ligomis. Ministe
ris su tuo paskutiniu suma
nymu nesutiko: ligonbučiai 
iš savo kapitalo turi būti 
Kauno gub. sodžiuose sta
tomi.

PANEVĖŽYS.
Nesenai į Panevėžio stotį 

atvyko du iš Amerikos grįš- 
tantįs žmonės, ir lipo iš va
gono. Tuo laiku užpuolė juos 
plėšikai ir atėmė iš vieno 
800 rub., o iš antro 700 
rub. ir abu sužeidė: vienų 
sunkiau, kitų lengviau. Da
gi drabužius nuo jų nuvil
ko ri pasislėpė.

Jūrių Smiltis.

RAGUVA, 
Ukmergės apskr.

Seniau būdavo čia gana 
didelis jomarkas, kuris 
traukdavę sis net tris savai
tes. Suvažiuodavę pirkliai 
iš visų Rusijos kraštų su 
įvairiausiomis prekėmis. 
Dabar gi tas jomarkas esti 
tik tris dienas: pirmų, ant
rų ir trečių šventadienį po 
rugpiučio 15 d. Suvažiuoja 
daugiausiai apylinkės žmo
nės ir priveda daugiausia 
galvijų, kitokių prekių esti 
mažai. Girtuoklybė, kaip 
ir visur, baisiai prasiplati
nus. Daugiausia parduoda- 
dama degtinės slaptose 
smuklėse, su kuriom čia 
niekas nekovoja. Yra čia 
blaivininkų draugija, bet 
jau daugiau kaip metai nie
ko neveikia, nors pirmiau 
krutėjo po truputį. Ragu- 
viečiai gali pasigirti tik 
tuomi, kad 1910 m. pastatė

S. L. R. K. A. 27-to seimo delegatai. Seimas buvo laikytas So. Boston, Mass, gegužio 28, 29 ir 30 
d., 1912 metuose. ~

murinę dviklesę mokyklų 
už 9 suviršum tūkstančius 
rub. Šiemet gi padavė pra
šymų direkcijai, kad atida
rytų 4 kl. miesto mokyklų. 
Nuo birželio mėnesio bus 
atidengtas Įigonbutis, gy
dytojas p busiąs lietuvis 
Krasa gaunama kiekvienų 
dienų. Čebrelis.

(“Lietuvių Žinios”)?

VISOKIOS ŽINIOS.
Iš Varsa vos rašo, kad te- 

naitinis areivyskupas Po
piet gulįs ant mirtino pata
lo. Sakoma, iš tos savo li
gos neišliksiąs ir kas va
landa laukiama mirties.

Franci jos parlamentan 
įnešta įstatymams projek
tas, sulyg kurio norima vi
sas Francijos kolionijas su
jungti bevielio Marconio 
telegrafo stotimis. Tam tik
slui proponuojama paskirti 
dešimts milijonų frankų.

Sulyg paskutinių žinių, 
Francijos generolas Lyau- 
tey. su savo kariuomenės 
buriu sumušęs sukilusius 
maurus netolies Fezo. Ap
link 600 maurų užmušta 
kanuolių šoviniais. Vadi
nasi Europos civilizacija.

Konstantinopolio < 
raštis “Tanin” patvirtina 
gandų, kad svetimų viešpa
tysčių ambasadoriai Kons- 
tantinopolyj aplaikę įsaky
mus apkalbėti konferenci
jos suša^kiiiro reikalus su
lyg turku-italų karo sulai
kymo.

*
Nors .Anglijos uostuose 

darbininkai vis dar strai- 
kuoja, tęciau visur viešpa
taujanti, pavyzdinga ramy
bė ,todeį vyriausybė tvirti
na, kad tasai [baisus debesys 
greitai praslinksiųs ir nebu
sią jokių nepalaimų.

Vokietijos mieste Span
dau į artilerijos sandelį įsi
laužę šnipai ir pavogę Vo
kietijos^ naujausio išradimo 
kanuolių pienus, kurių butą 
daugiau šiinto. Greičiau
siai toji žinia panėšės į tuš
čių paskalų, nes

■' < -'C-

į;; f

tokiais dalykais moka gir- 
ties.

Tomis dienomis Konstan
tinopolį ir vėl aplankė didis 
gaisras. Dabar visiškai iš
degęs mahometanais apgy
ventas priemiestis. Dau
giau 1.000 namų sudegę. Be 
to sudegusios mahometanų 
teologiškos įstaigos. 15.000 
žmonių likę be pastogės. 
Ugnis pakišta.

! Iš Liverpool rašo, kad 
garlaivių kompanijos lini
jos Cunard andai sudegęs 
puikus laivas “Carmania” 
ir tai toj vietoj, kur pernai 
sudegęs “Lucania”, ty. 
West Muskisson uoste. 
Nuostoliai milžiniški, ka
dangi likus sveika tik laivo 
apačia.

Francijos parlamentan 
įnešta įstatymams projek
tas, sulyg kurio turėtų but 
gausiai valdžios apdovano
jamos tos motinos, kurios 
turėsiančios daugiau ket
verto vaikų. Tuo budu no
rima padidinti gimimų 

e e ( skaitlius Francijoje.

Portugalijos premier as 
Vasconcellosa andai su vi
sais savo ministeriais rezig
navo. Tokio pasielgimo 
priežastis nežinoma, tik r pnezasus įiezuiuuiu,

^ięn"įtiek sakoma kad republiko
nų partijoje, atsiradę daug 
įvairių partijėlių, to delei 
ir nesutikimai užgimę, ku
rie pagaliau privertę minis- 
teriųs pasitraukti iš savo 
vietų.

Nors Morokke tenaitiniai 
gyventojai kelia maištus 
priešai europėnus, norėda
mi nuo savo sprando tuos 
civilizatorius nusikratyti, 
tečiau Franci j a su Ispanija 
ir ligšiol dar nesusitaikiu
sios Morokko reikaluose. 
Francija užsimanius Ispa
nijos silpnumu pasinaudoti 
ir tenai užgriebti pastaro
sios nekuriu kolionijų ne
mažus plotus. Visa Fran- 
cijai nelaimė, kad už Ispa
nijos nugaros stovi Angli
ja, kurios taigi Francija ir 
ninciKKrx o be Anglijos
tuojaus butų galima prisi 
kabinti.

Londone vis dar nagrinė
jama nelaimingas atsitiki
mas su “Titanicu”. Andai 
kompanijos “White Star 
Line” direktorius Sander
son išpažino, kad nei vie
nas pasažierinis laivas per 
Atlantiką negalįs plaukti 
su atsakančiu skaitlium, su
lyg keliauninkų skaičiaus, 
pagelbinių valčių. Sander
son sako, kad tam tikslui 
truktsa ne valčių^ bet ga
bių jūreivių, kurie tas val
tis prisiėjus reikalui galėtų 
Raidyti. , Bė to jis pridūrė, 
kad sulyg taisyklių į valtį 
galima susodinti 60 žmo
nių. Tas galima padaryti, 
jei okeanas yra ramus, bet 
esant audrai, valtin negali 
susėsti nei 40 žmonių. Pa
galiau jis pridūrė, kad at
sakantis valčių skaitlius to
kiems laivams kaip “Tita
nic” esųs visai nepraktiš- 
-kas daiktas, kadangi vis- 
vien pasitaikius nelaimei 
negalima išgelbėti 
žmonių. Gana aišku!

visi)

“DĖDĖ SAMAS” ANT 
KUBOS.

Kadangi Kubos dabarti
nis prezidentas Gomez to
mis dienomis apreiškė at
virai, kad jokiuo budu ne
galįs gvarantuoti atvangos 
amerikonams plantatoriams 
ir kurių negalįs apsaugoti 
nuo juodukų užpuolimo, ta
tai kapitonas Kline išsodi
no ant Kubos sausžemio Su
vienytų Amerikos Valstijų 
jūreivius. Išsodinti jūrei
viai tuojaus nukeliavo į 
plantacijas.

Kuomet kapitonas Kline 
savo jūreivius pasiuntė ša
lies gilumon, tuojaus iš Suv. 
Amer. Valstijų pakraščių 
antroji Atlantiko eskadros 
dalis pasiųsta į Kubos pa
kraščius. Išplaukė 4 šar* 
vuočiai vadovaujant kont- 
radmirolui Usher.

Amerikos jūreiviai tik 
plantacijas saugosiu, o ko
voj su nigeriais dalyvumo 
neimsiu. Tik nuo plantaci
jų paliuosuosią Kubos ka
riuomenę, kuriai busianti 
proga greičiau juodukus 
numalšinti.

Kubos prezidentas už 
Amerikos pagelbų esųs 

dėkingas, kadangi

tų 
la- 
jis

ąu sava kariuomene nebūtų 

nieko iškirtęs, juo labiau, 
kad nigeriai visur viską 
naikinanti ir deginanti.

Prezidentas, sutikus par
lamentui, provincijoje 
Oriente apskelbė karo sto
vį, išleizdamas tam tikrų 
proklemacijų. Tarp nige- 
rių judėjimai nesustoja, o 
vietomis dar aršesni sumi
šimai gimsta. Provincijoj 
Santa Clara policija daug 
nigerių sušaudžius. Nige- 1 
riai, tai-išgirdę, būriais ap
leidžia namus ir viską ir 
prisideda prie sukilėlių. Su- — 
vienytų Valstijų karei
viams teks tenai pasikauti 
ir pasiviešėti.

VOKIETIJA GINKLUO
JASI PADANGĖSE.

Vokietijos karo žinyba 
visomis jėgomis rūpinasi 
suorganizuoti oro laivynų, 
kad tuo budu nei vienu 
žingsniu neužsileidžius 
Franci j ai, kuri turinti jau 
gana galingą panašų laivy
nų. Be to Vokietija daug 
ko pasimokinus iš dabarti
nio turkų-italų karo, ku
riame pasekmingai naudo
jama aeroplanai ir styrimai 
orlaiviai. Tatai Vokietijos 
karo žinyba nusprendė tuo- 
jaus tų oro laivyną pasta
tyti ant augščiausio tobuly
bės laipsnio, idant paskui 
apie tą dalyką galvoti ne
būtų pervėlu.

Aeroplanistų korpusas 
neturėsiąs jokio ryšio su da
bartine sausžemio armija, 
nes jam busiąs inkurtas 
specialis biuras, ty*. specialė 
oro žinyba.

Vokiečiai pastaraisiais 
laikais ėmę girties savo di
delės svarbos išradimais, 
ypatingai bevielių telegra
fų ir telefonų srity j. 
padaręs nekoksai 
George Arco.

Jis būtent turėjęs 
mašinų, kuri pati 
liams aparatams suteikia 
milžiniškų elektros vilnių 
daugumų, kurios pernešan
čios balsus ant didžiausių 
platybių. Tasai keistas iš
radėjas tvirtinąs, kad jo 
išradimu busią galima ži
nias pranešti 20.000 mylių 
tolumoje.

Nėra klausimo, kad tok
sai išradimas gali but la
bai žymus, jei tik tame at- 

Tai 
grafas

išrasti 
bevie-

vejyj nepasiginama.
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AMERIKOS ZINI

Butelis 75c

Pati

jau turi

ncas

Kuo norėtum

New York. IkUlHllCLdO vaiy-gl ISKldU’

dieną, kaipjau būva ra-|šinė§ tiesos departamento

ųapgine- 
sgatas, A. 
šią tele-

t nepn- 
inghamo 
apie tai

dieną 1913 
visąsvietinį

dieną 1911
Pike Peak

Gudrus vyras.
Vyras: — Tavo varduvių 

deinoje nupirkau tau vyno 
butelį. "

j in inkai, 
sužeistą.

guli 5 
fantas ir

Ar pavargę ir pailsę? Apsunkę ir silp
ni? Išblyškę? Liežuvis aptrauktas? 
Viduriai sukietėję? Tankiai galvą 
skauda? Viduriai nemala? Veidas 
pageltęs? Nesinori nieko veikti? Kas 
jums padės?

Protestuoja prieš pusę 
cento. •

Tarnautoją straikas 
tinasi.

Birže- 
) darbi- 
hington 
Woolen

būti daro- 
į astuonių 
darbą. Ta
ne tik pa-

“ Čarpathia ” kapitonui 
Roštronui senatas išreiškė 
padėkonę.

— Mataij' ji 'p metus ke- 
lioliką sykių permaino sa
vo tarnystą, tatai persikėli
mas iš vienos vietos kiton 
jai nieko dabar nelėšuos.

Teislys 
kei į savo tarnaitės galvą 
puodą su sviestu. Ką tam
sta pasakysi išsiteisinimui?

Apskustoji: — Ponas 
teisly, tasai sviestas buvo 
sugedęs...

K 100 žmonių į kalėjimą.
New York. Netolies nuo 

New *Yorko, Coney Island 
vietoje, suarešta o į vieną 
dieną 100 šelmių, kurie ap
linkiniams gyventojams ir 
atkeliavusiems neduodavo 
ramybės, darydami visokias 
skriaudas. Visus pasodin
ta kalėjimai!, idant ingautų 
ramumo ir tvirtesnio užsi
laikymo.

Mirštantis advokatas vi
są savo turtą užrašė bepro
čių namams. Paklaustas, 
delko taip daro, atsakė:

— Iš kvailų surinkau, te
gu kvailiai tais turtais ir 
naudojasi.

is pne- 
o nuo

narių, delko nesenai buvu- 
sis mėsų trustų Chicagoje 
teismas išėjo be jokių pasek
mių. Tasai tyrinėjimas 
tam yra reikalingas, kad 
ištirti kame yra iš tikrųjų 
dabartinės prieš-trustįnės 
Shermano teisės negeros, 
kur yra negerumai įsibrukę 
ir kame pasirodo tų teisių 
nepilnumas.

Ir tas praktiškai.
— Rožė turėjo pasirinki

mui tris jaunikius ir išsi
rinko iš jų ekspresmaną! 
Ir kokiam tikslui tai pada-

čiausia paėjo nuo “Califor
nian” laivo.

Pagelbiniai luoteliai ne
buvo tinkamai išnaudoti, 
nes galėjo visi savyje su
talpinti 1176 asmenis, tuom 
tarpu išsigelbėjo tik 706 as- 
menįs. v - »

“ Titanikui ” susitikus su 
lediniu kalnu, išsyk neduo
ta jokių nelaimės ženklų, 
praėjus tik 15 minučių, ka
pitonas įsakė telegrafistui 
šaukties pagelbos .

“Titaniko” laivo tarnau
tojai nebuvo tinkamai iš
mokyti, jų suvis galbėji- 
mo įstatų nemokyta ir jo
kios tame dalyke praktikos 
nepadaryta.

Nežiūrint į tai, kad “Ti
tanikas” tris kartus buvo 
perspėtas apie artinančiuo
sius ledinius kalnus, kapi
tonas Smith nešaukė afi- 
cierių tam reikalui apsvars
tyti ir visiškai pas juos ne- 
siteiravo.

Svarstant * •’Titaniko” 
nelaimės priežastis, pakelta 
taip-gi keletas klausimų 
apie sutvarkymą ateityje 
plaukiojimo įstatus ir apie 
pagelbėjimo budus, katas
trofai ištikus.

Laivų telegrafistams pri
valo būti uždrausta parda
vinėti dienraščiams kokias 
ten nebūtų žinias.

Visi laivai vežantieji su 
savimi nemažinus kaip 100 
pasažierių privalo turėti 
dvigubinius reflektorius.

Ant visų laivų privalo bū
ti pakankamas pagelbinių 
luotelių skaitlius.

Prie bevielinio telegrafo 
privalo dieną ir naktį sėdė
ti vienas telegrafistas, del 
tos priežasties reikės pa
dauginti telegrafistų skait
lius.

Vandens atlaikymui prie
taisai privalo būti kas grei
čiausia ant visų laivų intai-

Tęisme.
— Tamsta tren-

Mėsos kainos tyrinėjimai.
Washington. Birželio 5 

dieną iš delegatų buto tei
sinis komitetas pradėjo sa
vo darbą, idant ištirti tik
ras ir atsakomas mėsos pa
brangimo priežastis ir kad 
sužinoti, ar nėra tik kokia 
nors tame dalyke trustų 
sutartis.

Degtinė sudegė.
Shenley, Pa. Gegužio 26 

dieną kilęs gaisras sunaiki
no dvejus Distilling Co. na
mus, kurių vertė apskaito
ma į $800.000. Tuose na
muose buvusi sukrauta deg
tinė, kurios daug išdegę. 
Išdegusios degtinės apskai
toma į 875.000 galionų.

IR RUSIJA GĮNKLUO 
JASLj

Rusijos priešai Turkiją 
aštrus atsinešimas ir pasi
putimas, Austrijos politi
niuose rateliuos^'gimdo ne
ramybę. Viėnbs politikai 
bijosi sulaukti žftaĄ nesu
sipratimų, kurife7 pramato- 
mi kadir iš to, kad Turkija 
ginkluoja Dar danelius, o 
Rusija iš visų lirkštii gabe
na kariuomenę į Juodosios 
jūrės pakraščius.

Iš Rusijos pusės valdiš
kai bubnijama, kad Rusija 
neturinti jokių blogų už
mačių ir minčių sulyg Tur
kijos ir. viskas tik apeiną, 
kad sutvarkius Urmijos rei
kalus, kurių klausimas jau

Didis immigra 
jas,. kongresanrcl 
J. Sabath atsijų 
gramą: •

“Rūpesčiai, i 
•lesiti tardymuf-E 
Lilians ir prarte 
kongresui specifiškoje im- 
migracijos komiškos sesijo
je, šiandien atsilikusioje, 
■bepasisekė. Bętf pagalios 
Dillinghamo bilius liko at
mestas, o jo vieton paimta 
peržiūrėti Burnetto apie iš
lavinimo dalykus. Bilius 
tasai mažiausiai iš visų li
gi šiolei perstatytų komisi
jai turi priešininkų. Sesi
jos be mano žinios negali 
būti”. * ,c

Kitaip sakant, * tasai pa
vojingumas taip kaip ir jau 
žuvo. Burnetto' perstaty
mą apie immigraeijos su
važiavimą labai lengvai ga
lima bus sunaikinti,

Jis į visus organus veikia taip harmo
ningai, kad veikiai prašalina iš kūno 
visus nesveikumus ir sugrąžina svei
katą ir jiegas.

šyta, sustraikavo visi Kni- 
ckerbrocker hotelio tar
nautojai, dabar-gi tasai 
straikas ima platintis la
byn. Tarnautojų straikas 
kaskart apima daugiau ko
telių, restauracijų ir kliu-

Tarnaitės išmislas.
— Tėmyk, Onyte, ant 

piano dulkių parašiau pie
tums visus įsakymus.

. — Tas. gerai, prašau po
niutės, aš tyčia tas dulkes 
palikau, idant poniutė esant 
dabar tokiam brangumui 
nereikalautum pirkties po- 
peros.

Iš vaiko lupų.
Svetys

būti, Jonuk, kuomet pasiū
gėsi?

Jonukas: — Norėčiau bū
ti tokiuo kaip ponas esi.

Svetys: — Delko?
Jonukas: — Nes mama 

pasakojo, kad ponas nieko 
nedirbi, tiktai pietus sau 
nuolatos valgai.

Būtinai reikalingi kiekvienam, norint 
turėti visur pasisekimą. Aitrumas, 
nervingi galvos skaudėjimai, nemiga 
— silpnina nervus. Ištikimiausias 
vaistas, sustiprinąs nusilpnusius ner
vus yra

Jei, abelnai, reikalinga turėti namuose 
vaistą, tai tebūnie Severos Vaistai. Juos vi
sur aptiekose galima gauti. Neimkite kitą. 
Jei jusą aptiekos.ją neturėtą, rašykite mums.. 
Daktarišką patarimą duodame dykai.

Čia Jums 
Keletas Klausimu???

Išmintingas sunukas.
— Nupirk man, tėveli, 

birbynę Kalėdoms — prašo 
šešerių metų bernaitis.

— Negalima, mano vai
keli, tu paskui man darbe 
kenksi.

— Ne, tėveli, aš tik tuo
met birbįsiu, kuomet tėve
lis miegos.

Vos tik pasirodė žinia, 
kad musų valdžia nori iš
leisti naujus pinigus pusės 
cento vertės, tuoj aus pasi
pylė protestai.

Darbininkai protestuoja, 
kad, atsiradus pusei cento, 
mokestį jiems tuomet pa
kels, atėjus reikalui, tik po 
pusę cento, kuomet dabar 
reikai pilnai centas kelti.

Krautuvininkai protestuo
ja, kad dabar parduodami 
“du už penktuką” daiktu 
daugiau-pelnu, negu paskui 
parduodami vieną už pus
trečio cento.

Tečiaus atsiranda ir to
kių, kurie protestuoja vien 
.dėlto, kad per neapsižiūrė
jimą busią jiems galima in- 
kišti pusė cento už centą.

SEVEROS
Gyvasties Balsamas 

(Severa’s Balsam of Life).

Kariškų laivų dienos 
'V baigiasi.
1 Washington. Gegužio pa
baigoje Butas priėmė karo 
laivų bilių tik be jokių kre
ditų ant naujų karo laivų. 
Paskutinėmis tarybų valan
domis įvesta taip-gi patai
symas kaslink darbo. Su
lyg to visokį valdiški kon
traktai privalo 
mi atsižiūrint 
valandų dienos 
sai pataisymas 
lyti karo laivus, bet ir vi
sokius darbus, kurie bus 
valdžiai atliekami. Laivi
nis bilius išneša $119.000- 
000.

Pervedimas aštuonių va
landų į dieną darbo neat
siėjo taip lengvai. Kilo 
gana karštus vaidai ir su
sirėmimai. Daugiausia ta
me pasidarbavo delegatas 
iš Illinois Buchanan. Aš
tuonių valandų darbo bilius 
buvo perstatytas tas pats, 
kuris pereitų metų gruo
džio mėnesyje perėjo per 
Butą, bet senato liko at
mestas.

Karščiausi ginčai buvo 
apie įsteigimą dviejų 
naujų karo laivų. Demo
kratai nenorėjo jokių lėšų 
leisti tų laivų įsteigimui. 
Reprezentantas Roberts 
iš Massachusetts padavė 
projektą įsteigti du laivu 
už $12.000.000 ,tuom tarpu 
kongresmanas Rucker iš 
Colorado išpeikė visiškai 
jojo plianą.

“Karo laiyai — kalbėjo 
jisai — jau dabar išėjo iš 
mados. Dienos jų jau su
skaitytos. Dabar jau atė
jo metas aeroplanų ir hy- 
proplanų, kurie savo tobu
lumu perviršys visus laivo 
pabūklus. Kasdien dabar 
juokingiau atrodo tvirtinti 
savo kraštus ir laivais juos 
ginti”.

Naujų laivų projektas 
dingo, nes 140 balsiu buvo 
prieš, o už 106.

keli desėtkai metų gvilde
namas ir ligš'ol esąs dar 
neišrištas. Turkija pro
vincijos Urmija reikalą no
ri pavesti tarptautiniam 
Haągos teismui, bet Rusija 
su tuo nesutinkanti.

Regis Urmia — tai tik. 
priedanga, kuria j a norima 
pridengti savo bloguosius 
sumanymus. Žymesni po
litikai tvirtina, kad Rusija 
ginklais norinti priversti 
Turkiją atidaryti Dardane- 
lius ir leisti pro ten laisvai 
plaukioti jos karo laivams.

Kaip tas nebūtų, bet Ru
sija ginkluojasi ne juokais 
priešai turkus.

Žuvis atpigo.
New York. Šiais metais 

žuvininkai didelius turi žil
vių gaudyme pasisekimus, 
tad kaina visiškai nupuolė. 
Nesenai liko neįšparduota 
tik ką pagautų? žuvių tiek, 
kad galima butų pavalgy
dinti 4.000 žmonių. Iš prie
žasties žuvių pigumo žmo- 
nies nenori pirkti, nes ma
no, kad tai perseriusios ir 
niekam netikusios žūvįs.

Birželio 1 dieną sustrai
kavo 2.500 kelnerių, virėjų 
ir jų pagelbininkų. Grąsi- 
na jie, kad jaigu jų reika
lavimai nebus užganėdinti 
kiekvienas virėjas ir kiti 
visų to miesto kotelių, res
toranų ir klįubų tarnauto
jai suštraikubs. Reikalau
jama gesnės mokesties, 
trumpesnio darbo ir unijos 
pripažinimo. Į

Visi koteliai ir restaura- 
nai tuom tarpu varo savo 
biznį ramiai ' ir paprastai., 
Straikierių vietos papildin- 
tos naujais, kurie tuoj at
sišaukė.

Juk tu žinai, kad 
aš vyno negeriu.

Vyras: — Tai aš išgersiu 
už tavo sveikatą.

Begėdis elgeta.
Ūkininkas: — Tik ką da 
bar mano pati davė tai 
duonos su/ sviestu, o tu ta 
duona lesini mano kaimyno 
vištas!...

Elgeta: — Atsiprašau, 
maniau, kad tos vištos pri
klauso tamstai.

Policija sužeidžia 7 dar
bininkus.

Clinton,'Mašs. Birželio 
3 dieną buvo darbininkų- 
straikerių susfi& 
policija. Įvykus 
ter Mills” firmos“audė jų 
straikui, atsirado straiklau- 
žių, kuriė į nieką nežiūrint 
eidavo dirbti. Minėtoje 
tad dienoje vienas iš strai- 
kerių užstojo kelią moteriai 
ir nenorėjo leisti jos eiti 
darban. Moteris pakėlė 
riksmą. Subėgo daugiau 
darbininkų ir prie to taip
gi policija. Darbininkams 
pasipriešinus, kilo mušty- 
tynės. Septyni darbininkai 
liko sužeisti, iš jip trįs mir
tinai. Tarp sužeistųjų yra 
dvi mOterįs. ai. ■

Be šviesos ir vandens.
Winnopeg, Kanada. Ge

gužio 28 dieną kilo didelis 
gaisras vietinėse elektros ir 
vandens įstaigose. Nuos
tolių padaryta į pusę milijo
no dolerių. Tokiu budu 
miestas neteko kartų švie
sos ir vandens, nes visi 
prietaisai didžiai tapo su
gadinti. Miesto valdyba 
kasgreičiausia griebėsi, kad 
parūpinti visam miestui 
vandens. Su šviesa vis-gi 
mažesnis yra baderis.

Severos Nervotonas
(Severa’s Nervoton)

Dolaris Butelis.

Washington. Atsitikus 
su “Titaniku” visiems ži
nomai nelaimei, buvo iš
rinkta tyrinėjimui komisija, 
idant ji iš gilumos viską iš
tirtų ir paduotų senatui vi
sas to atsitikimo smulkme
nas. Pabaigoje gegužio Įmė- 
nesįo komisija pabaigė sa
vo darbą ir viską senatui 
perstatė. Tyrinėjimų iš
reikštoj u buvo senatorius 
Smith.

Visas tyrinėjimų išreiš
kimas sustatytas gana švel
nioje formoje, nes nieką 
stačiai neapkaltinta, o Is
may vardo niekur nepažy
mėta. Vienoje tik vietoje 
paduoda kaipo faktą, kad 
kapitonas Smith tris kartus 
buvo perspėjamas apie le
dinius kalnus.

Abelnai imant, visas per
statymas buvo švelnus ir 
ramus, tik savo prakalboje 
senatorius Smith biskį 
karščiau ir aštriau tą daly
ką paėmė.

Visa tų tyrinėjimų esy
bė susitraukia į keletą se
kančių punktelių:

Vandens atlaikymui ma
nomai nepergalimi prietai
sai pasirodė visiškai nieko 
neręiškiantieji.

“White Star Line” tyri
nėjamas laivas “Califor
nian” pasirodė, kad “ Tita
niku! ” skęstant buvo tik 
19 mylių tolumo; dėlto ga
lėjo pamatyti šaukiančius 
pagelbos raketas ir galėjo 
spėti lengvai išgelbėti vi
sus “Titaniko” žmones, o 
vienok nuvažiavo sau tolyn.

Aštuoni laivai, turintieji 
bevielinio telegrafo prietai
sus, sulyginamai neperto- 
liausia buvo nuo “Tit.” ir 
galėjo skubėti jam su pa- 
gelba. Laivas “Olimpic” 
katastrofos laiku buvo 612 
mylių tolumo.

Paslaptingos šviesos, ku
rias išsigelbėjusieji po su- 
sidaužimo matė dar ant 
‘Titaniko” būdami, grei-

Laiškus nešios orlaiviu.
Boston, Mass. Vyriausis 

pačtos užveįzdėtojas Hitch
cock leido įsteigti pirmuti
nę orlaivių stotį tarpe Bos
tono priemiesčio Clįfton- 
dale ir Lynn, Mass.. Čia 
žadama nešioti laiškus bi
planu. Toji orlaivinės pač
ios įstaiga bns. dabar tik 
bandymu. Jaigu gerai sek
sis, tai ir kitose vietose 
įsteigs tokias pactas: bus 
samdomi oriaivininkai, ku
rie nešios laiškus. Tokių 
orlaivininkų randasi gana 
daug. Per paskutines kė
lės dienas atsišaukė jų net 
jau kelioliką, toliau gali
ma tikėtis daugiau. Jaigu 
toksai sumanymas įvyktų, 
tai su viena diena galimą 
butų Amerikoje nurašyti ir 
gauti laiškas iš bent kokio 
miesto.

Lakūno mirtis.
North Yakima, Wis. Bir

želio 3 dieną jaunas lakū
nas Filipas O. Parmalle, 
kuris garbės sau užsipelnė 
dirbdamas kartu su broliais 
Wright, kaipo vienas iš to 
garsaus ratelio lakūnų, at
rado sau greitą mirtį, kuo
met užkilusi vėtra apvertė 
jo mašiną, ir taip krito nuo 
400 pėdų aukštumos. Mo
torins savo sunkumu sutru
pino ir kaulus jaunojo la
kūno. Pirmą kartą tą die
ną pakilo lėkti. Dvi mylės 
į tris minutas nulėkė, kuo
met toji nelaimė ištiko.

Prieš pradėsiant lėkti at
kalbinėjo jį, idant palauk
tų pakolei vėjas nustos, bet 
jisai tik nusijuokė ir paki
lo aukštyn. Paskutinė tad 
savaitė vien tik nelaimes 
atnešė visam Writh’o lakū
nų rateliui.

Parmalle buvo skaitomas 
už saugiausią lakūną, o iš 
finansinio atžvilgio už lai
mingiausią. Per pereitus 
1911 metus jisai savo lakio- 
jimais uždirbo Writhams 
$197.000, ir tik keletą sa
vaičių atgal nuo jų atsi
traukė.

Iš Parmalle rekordų ga
lima pažymėti šiuos:

Sausio 23 dieną 1911 me
tais užsipelnė amerikonų 
rekordą ilgiausiai išbūda
mas ant oro — daugiau 
kaip tris ir pusę valandos? 
išbuvo.

Kovo 4 dieną 1911 metais 
užsipelnė visasvietinį re
kordą nešdamas pasažierių 
106 mylias į 2 valandi ir 7 
minutas.

Rugpiučio 7 
išlėkė aukščiau 
kalno.

Rugpiučio 18 
m. užsipelnė 
rekordą išlėkdamas aukš
čiausiai už visus ligtolaiki- 
nius lakūnus.

Neperseniai Parmalle ką 
tik neprigėrė lėkdamas 
1000 pėdų aukščio per van
denį, bet krizdamas spėjo 
dar tuomet sulaikyti savo 
aeroplaną. Dabar-gi jau 
neišsigelbėjo nuo mirties.

Darrow teismas,
Jau dvi savaitės baigia

si kaip prasidėjo advokato 
Dąrrow teismas. Darrow 
yra . kaltinamas, kad gin
damas McNamarus Stengėsi 
papirkti teisėjus ir taip by
lą' išlošti; '

. Minėtojo advokato bylos 
galo dar visiškai nesimato 
ir kuomet ji užsibaigs — 
nežinia. Eina karšti gin
čai ir disputes, net kartais 
jau perdaug užs i karščiuoja.; 
Iš liudininkų ligi šiolei 
svarbiausiu buvo detėkti- 
vas Franklin, kurį? Darrow 
papirkęs ir kuris stengęsis 
papirkti teisėjus. Tam tik
slui gavęs $4.000, kuriuos 
reikėjo inteikti Lockmood 
teisėjui. Toliau paaiškėjo, 
kad vedimui bylos ir teisė
jų papirkimui buvo skiria
ma $200.000. Daugiau dar 
taip-gi yra mažesnės apkal
tinimo vertės smulkmenų. 
Abelnai-gi imant iš ligšio- 
laikinės bylos pradeda aiš
kėti, kad advokatas bus ap
kaltintas.

smarkus . Šau 
žiausia žuvo * 
o tąip-gi; daų| 
LigonbųtyjeJ 
straikeriai, 1? 
1 nekaltas pn

Lawrence, ? 
lio 5 dieną a; 
ninku iš 
Mills”, Ame: 
Co. firmos, sustraikavo kar
tu su 400 kitų dirbtuvės 
veikėjų.

Straikas taf 
žasties prašai 
darbo visų ‘ tų,kurie pri
klauso prie .įj ^Industrial 
Workers of the World” or
ganizacijos. “

Nesusipratimas.
Mokytojas diktuoja: — 

“Priešininkai įsilaužė mies
tan ir išskerdė gyventojus, 
neišėmus ir vaikų...”

— Žioplauske — krei
piasi mokytojas į palengva 
rašantį mokinį 
“vaikų”?

— Dar ne.

Rusijos būdas Amerikoje.
Pasielgime su darbinin

kais Amerika matomai pra
deda sekti Rusijos politiką. 
Pradeda jau nesirūpinti jų 
užganėdinimu, bet tik jų 
skerdimu.

Newark, N. J. Birželio 
5 dieną 150 straikuojančių 
darbininkų ant gatvės už
puolė policija. Prasidėjo

W. F, Severą Co. ”bs
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APIE IŠTEKĖJIMĄ. J 3) Nereikia statyti vyrui

Tankiai girdisi ir matosi 
didis merginų noras ište
kėti už vyro. Niekas dau
giau nerupi, kaip tik ište
kėti ir ištekėti. Vienas tai 
tame idealas. Bet suvis 
merginos mažai žiuri į kitus 
dalykus. Daug juk yra 
ypatybių, kurios gali at
stumti nuo ištekėjimo arba 
patraukti.

Tankiai svajoja merginos 
apie ištekėjimo gerumus ir 
tą, šio gyvenimo laimę. Iš
tekėjimą, laiko už kaž-ką to- 

- kio prakilnaus, laimingo, 
bovijančio. Reikia atminti, 
kad ištekėjimas turi su sa
vimi ir priedermes. Rei
kia atkreipti doma, kad iš
tekėdama užsitrauki ant sa
vęs kaikurias priedermes ir 
nuo prie jų tikro prisiren
gimo bei pildymo priguli 
tikra laime.

Vyras, imdamas sau mer
giną už pačią, žiuri, ar ga
les su ja gyventi, ar galės 
jisai užsiimti savo darbu, 
ar jo mergina mokės na
muose užlaikyti tvarką ir 
švarumą, ar josios pasielgi
mas bus tinkamas, ar pa
taikys tinkamai vaikus iš
auklėti, ar jį mylės ir tt.. 
Jaigu vyras aklai neima 
pirmą sutikęs merginą, tai 
delko-gi mergina negali at
kreipti į tą atidžią ir ištir
ti, ar ištikrųjų galės su tuo 
vyru gyventi. Jaigu abu
du tame dalyke rupįsis ir 
taip atradę tikrą kelią su- 
siriš, tai beabejonės jųdvie
jų gyvenimas bus laimin
gas.

Pirmiausia mergina pri
valo ingauti estetišką išsi
lavinimą, protą rimtai išla
vinti, morališkai gyventi ir 
tinkamai šeimininkauti. 
Turėdama tas ypatybes, 
gali jau svajoti apie ište
kėjimą. Estetika ir inteli
gentiškumas yra didžiai 
reikalinga, nes su tomis 
ypatybėmis užganėdįs vyrą, 
padarys gyvenimą malo
num ir prašalįs visokius’ 
nesutikimus. Tas ypaty
bes, o taip-gi proto išlavi
nimą ir morališkumą, gali 
ingauti gerų knygų skaity
mu ir dalyvaujant tinkamo
se draugijose. Svarbus yra 
dalykas šeimininkavimas. 
Jaigu moteris apie taupu
mą neturi supratimo, jaigu 
nemoka valgius pagaminti, 
jaigu nesupranta tikro na
mų užlaikymo, tai nekokis 
tuomet šeimyniškas gyve
nimas. Bus tik vaidai ir 
suirutės. Dėlto, norint tu
rėti laimingą gyvenimą, rei
kia apie tas ypatybes pasi- 

■ ’ rūpinti. Neužtenka koke
tuoti, rėdyties gražiai ir sa
vo veidelį visaip išteplioti, 
bet reikia pažvelgti labiau
sia į tikrą gyvenimą. Ap- 
sirėdymas gražus yra rei
kalingas, bet ne perpaikas, 
o kas tankiausia atsitinka.

Jaigu jau mergina turi 
gyvenimui reikalingas ypa
tybes, gali ieškoties sau vy
rą. Vyrą, žinoma, gerą ir 
merginos luomui tinkamą. 
Reikia tad atkreipt domą į 
šiuos pastebėjimus.

1) Neištekėti už nepažįs
tamo. Reikia pirmiausia 
susipažinti, ilgesnį laiką su 
juo turėti pažintį ir taip 
ištirti visą jo vertę.

2) Nenorėti ištekėti — by 
tik ištekėti, nes galima su
vis blogai iškirsti.

tuščių reikalavimų. Kaip, 
tai: vienos merginos ren
giasi ištekėti už tokio, ku
ris tur poetišką vardą, ki
tos — kad nešiotų inkirptą 
apsiaustą, trečios — kad 
be ūsų butų, ketvirtos — 
kad tokią ar tokią pavardę 
turėtų ir tt. Ir ant tokių 
bei panašių niekniekių kai- 
kurios merginos savo lai
mę išstato. Su tokiomis 
vaikiškomis pažiūromis 
mergina privalo netekėti. 
Jaigu reikalaujama, kad te
kant mergina butų jau su
augusio kūno, tai juo la
biau turi būti subrendusio 
proto.

4) Ištirti, idant vyras elg
tųsi sąžiningai ir sulyg 
žmogiškumo teisių.

5) Kad vyras butų ener
giškas ir stiprios valios, nes 
ateityje bus jos globėju, 
tad tas yra didžiai reika
linga.

6) 
do.

7) 
rasti 
svarbią gyvenime ir-gi lo
šia rolę. Meilė gali daug 
suteikti lengvinybių ir .pa
saldyti gyvenimo vargą. 
Meilė privalo būti tikra, o 
tikra meilė gali atsirasti tik 
per ilgesnį laiką. Išpra- 
džios, žinoma, meile buna 
paviršutinė, praeinanti; bet 
per ilgesnį laiką, kuomet 
budai susitaiko ir visos 
ypatybės randasi tinkamos, 
toji meilė gilinasi, šaknėja- 
si ir pavirsta į tikrą, neper- 
laužiamą meilę. Toki tik
ra meilė gali atsirasti tik 
maž-daug už pusės metų su
sipažinimo ir tankesnit) su
siėjimo. Ahkstybesnė-gi 
meilė yra didžiai abejotina, 
nes priežodis sako: greit 
užsidegė, greit ir užgeso. 
Juo ilgesnė meilė, tuo la
biau ištikimesnė ir tvir
tesnė.

Tokių tad ypatybių ir 
daiktų panašių mergina 
privalo nuo vyro reikalau
ti. Kaip tad tokį vyrą pa
gauti? Tam reikalinga iš
mintingumas. Negana rė
dyties puikiai, o net kar
tais ir negerai, nes gali iš
mintingą žmogų suvis nu
baidyti, bet reikia švelnyti 
savo būdą ir apsiėjimą. 
Daug tas atsieina, bet pa
sekmės buna išganingos. 
Reikalaujant nuo vyro 
daug, reikia taip-gi duoti 
daug; tai yra, jaigu reika
laujama, kad vyras butų 
geras, doras ir tinkamas, 
reikia pačiai pirmiausia 
būti gera, dora ir tinkama. 
Taip-gi tarp vyro ir mergi
nos turi būti atvirumas, 
kad galėtų vienas kitą ge
rai pažinti ir susitaikinti. 
Po vestuvių jau ne laikas 
taikinties. Reikia atmin
ti, kad ištekėjimas arba ap- 
sipačiavimas tai ne vienos 
dienos dalykas. Reikės gy
venti ligi grabo lentos. Dėl
to kad tas gyvenimas ne
būtų persunkus ir didžiai 
vargingas, reikia išlaiko ap
svarstyti ir tinkamai sau 
apsiskirti.

Atsitikimas traukiny j.'
Konduktoriui nežinant 

geležinkeliu važiuoja, žydas 
su savo mažu šuneliu Aro- 
nu. Staiga vaikištis per 
vagono langą pamatė le
kiantį padangėmis aeropla
ną ir sušuko į tęvą: .

Tate, tatele, kik!... 
kaip tasai gojus orlaiviu le
kia!...

— Uždaryk snukį < tu, 
cholera!— Kam tau taip 
reikia išsižioti]... Ar tu 
nori, kad ir mes iš .'čionai 
tokiu orlaiviu išlėktum?

katalikt&ca^ Amaldų knyge
lė, PAVE»TA"‘LIETUVOS KATA

LIKIŠKAI JAUNUOMĖNEI.
Knygelės <iiriėra (2%x3 % colio. Pus

lapių 140, storis. % col. Mažiausia, 
gražiausia ir smagiausia maldaknygė 
neštis bažnjf^Įon. Mišios, mišparai ir 
suplikacijos .yra dviejose kalbose: lie
tuviškai ir [{lotyniškai. Turi visas 
reikalingas maldas, ir kalendorių, taip 
kaip didelė ifcnyga? Balta, plona, ge
ra popiera., Či^k yra jų paveikslėliai 
ir kainos: -

ŽYDAS IR DZŪKAS
LINKSMA KOMEDIJĖLE.

.Sulietuvino.
VAIDEVUTIS. _

su pinigais ir miegosiu, kap po 
sunkiausio darbo. Žydas jau ne- 
atęiSį/nwsiA:a&ina nuo sienos krep
šį, atsigula ant šiaudų ir tuoj 
pradeda knarkti, uždanga nusilei
džia ant valandėlės).

Privalo būti gero bu-

Ir pagalios turi atsi- 
tikra meilė. Meilė

Diplomatės.
Kągi veikia tamstos 

dukriukės?
— Paliko diplomatėmis.
— Kaip tai — ar abidvi?
— Abidvi, tamstele, abi

dvi gavo siuvimo mokyklos

Šių dienų vyrai.
— Kur tamsta taip sku

biniesi?
— Namo kainbarinin- 

ke kasžinkur išėjo, pati gi 
viena liko namie, _ . ,.s

— O aš priešingai — 
taippat skubinuos.- "namo, 
nes pati kasžinkur išėjo, o 
kambarininkėk'(tarnaitė)pa
siliko viena namie.

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

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

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

Užsisakant ^maldaknyges, visuomet 
adresuokite šitaip': '

Nesmagumas.,
Mokytojas: — .1 Trini j u, 

kad tasai klausiiųąš daro 
tau nesmagumų!

Mokinys: Klausimas, 
tai niekis, bet kas kita at
sakymas. - • •--•■>■.

Musų medininkai.
— Tik pagalvokite, koks 

tai baisus atsitikimas! Ta
sai niekdaris Kukauskas 
medžiojant taip šovė, kad 
kulipka praūžė man pro 
galvų... Truputėlis žemiau, 
o tamsta dabar turėtum 
kalbėties su nabašninku.

Gailestinga.
Pas vaistininką ateina su 

receptu del arseniko (nuo
dai) sena moteriškė. Vais
tininkas arseniko miltelius 
supila į poperėlį, bet patė- 
mijęs, kad perdaug supylė, 
išpila pusę atgal puodeliu.

— Ponas vaistininke, po
nas vaistininke -— atsilie
pia į jį moteriškė —- ne- 
buk ponas toksai šykštus, 
nes tasai vaistas skiriamas 
bėdinam visų apleistam 
našlaičiui.

MAŽAS. AUKSO ALTORIUS.
Francuziškos slidžios skareles 

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

..Apdėta baltais s’oniąus, kaulais ir 
celuloida, 3 sidabriniai medalikčliai 
kabo ant lenciūgėlių, aksomo nugara, 
apkaustytos briaunos sidabruotomis 
Metelėmis, su kabe, 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.

Baltos celuloidos apdarai, ant vie
no Šono kvietkuotas kielikas, su kau
line kabute, auksinti kraštai. Kai-

91.75.

MALDAKNYGĖS.

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

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

Prastais, Uratais apdarai?, auksin
tais kraštais, be apkalimo. Kaina 50c.

Morokko skuros minkštais apdarais, 
apvaliais kampais, auksinti kraštai, 
parašai ir auksinta kvietka ant vieno 
šono. Kaina ......... . ........... $1.00.

BBEVIORėLIS, KATALIKIŠKA 
MALDŲ KNYGELĖ.

Juodos francuziškos skurdės . kieti 
lygus apdarai, auksiniai parašai ant 
šono ir nugaros, lapų1'kraštai apsčiai 
raudonai auksuoti, rundini kampai. 
Kaina ...................................... • • • • • 70c.

Juodos francuziškos lygios skurdės, 
minkštai iškimšti apdarai, kampai iš
marginti, auksiniai parašai ant nuga
ros ir šono, raudonai apsčiai auksinti 
lapų kraštai, • rundini kampai. ~~ 
na

Kai-
90c.

Baltos skarelės į kieti drūti apdarai, 
gražus ištfptiustf1 išmarginimai, auk
suoti lapų ^traš^i. Kaina .... 45c.

Baltos skarelės minkšti iškimšti ap
darai, per abftdv. galu auksuotos juo
stos, auksuotas kryžius ir ąnt nuga
ros parašas, auksuoti lapų kraštai, 
radini kampai. ■; Kaina ..........,. 60c.

JONAS M. TANANEVIČIA.
3249-53 So. Mprgan St, Chicago,

DZŪKAS. Kad tu sudegtai! Nu gi jų airi 
ant galvos!

LEIBA. Ny, tai aš ką nors kita užmiršau. 
Man rodos, kad čeverykas nuo ko
jų prapuolė. Bet aš jau eisiu. 
Labą naktį, jūsų mylista.

DZŪKAS. Labų nakcį, žydpalaiki, ir dau
giau čia nesvalkiok, ba kad trauk
siu, po šimto perkūnų!

LEIBA. Tegul ponas miega sau ramiai, 
aš jau nebeateisiu (išeina).

SCENA V.
DZŪKAS, Šeima tas žydas, jis dar gerai 

sau apsižurėjo ir galvatrūkčiais 
ieškos krapšio. Bet Dzūkas ne
durnas. Graiciau velnių priėsi, 

i sukčiau, ne kap tu man krapšį pa- 
' . Vogsi. Kap tai raikia buc atsar- 

1 giam su pinigais, ir dar tadu, 
kadu žydas arei. Jis čia tuoj vėl 
acikerėplos, raikia kharke ir gar- 
sei, kad net karčemos sienos pra
dėt drebėc; bet pirma raikia nu- 
imc krapšį nuo sienos (nuima 
krepšelį, paslepia į šiaudus, o pas
kui knarkia).

■ ■ SCENA VI.
LEIBA (įeina patylomis). Ai vai, gal da- • 

bar Leibai pasiseks nučiupti pi
nigus. Pinigas tai yr geras daik-

■ -■ tas. Ai vai mir, jis knarkia, tas 
gojus. Dabar mašna bus mano.* 
Reikia ieškoti (grabinėja ranko
mis, šokinėja palei sieną, pargriū
va ir tt.). Kas tai yra? Mašnos 
nėr. Ką tai gal reikšti? Ar maš
na užburta, ar pinigai užkeikti? 
Ny, reikia dar kartą ieškoti. Čia 
siena, čia kablys, o kur pinigai, 

.»; kur mašna? Gal jis kabaldžiuo- 
ja viršun kojomis. Reiktų kopė
čias pristatyti. Ką čia daryt?

. . Ai vai mir, tai bus didelė nelai-
i : mė, kaip aš negausiu tų pinigų. 

Reikia eit ir uždegt žvakę (iš
eina). . •

DZŪKAS. Vėl buvo tas parka žydas. Rai
kia krapšį pakabic ant to pačio 
daikto (pakabina). Tep nor nak- 
eis graiciau piareis, ba ant tų 
prasmirdusių šaUdų sunku but iš- 
gulėc visų nakci. Aha, žydas iš
ėjo užsidegė lempos. Tuoj ateis. 
Valio vėl knarkė (knarkia).

LEIBA (įeina su žvake). Švarce jūres —
> mašna kabaldziuoja ant sienos. 

Hast du gevidziolt. Tas ganefas 
miega kaip paplautas. Gal eit su 
žvake ii’ mašną su pinigais pa
imti. Bet ne, tas klopas prabus. 
Užsigesysiu žvakę ir drąsiai grei
tai pirmyn prie mašnos (gesina 
žvakę ir griebia krepšelį). Jau 
jį turiu, pinigai mano. Ai vai,

i tai geras gešeftas.
DZŪKAS (greitai atsistoja ir suduoda su 

r ’ lazda žydui per .pečius). Oi geras 
? gešeftas, gerasnio netaikia, bra- 

cia (vanoja lazda žydą per 
čius).

LEIBA (rėkia). Ai vai mir, gevalt, 
raul, fajer, razbaininkas nori 
ne užmušti, ai vai!

DZŪKAS (vis žydą mušdamas). Aš 
duosiu krapšį ir pinigus, sukčiau. 
Tu nuduodzi cik žydų Leibų, bet 
tu išeikro neasi žydas, še tau dar, 
kų uzsislužijai, tu galgone, šelmi, 
sukčiau, palaistuvi, latre, girtuok
li, pagone, parka!

LEIBA. Nemušk, ponas Dzūke, nes tai la
bai sopa.

DZŪKAS. Tam ir muša, kad sopėtų.
LEIBA. Aš esu Leiba, Ickaus sūnūs, pir

klys, karčiamninkas, nemušk po
nas manęs, aš apskųsiu į teismą, 
busi ištremtas į Sibirą, ai vai!

DZŪKAS. Skųsk nor pačiam karaliui. Kas 
tau norėtų vieryc, sukčiau. Lei
ba guli sau lovoj, a tu čia vagi, 
parka. Šia pamiontka nuo Dzū
ko (muša). O dabar tavį išmesiu 
už durų, aik nors į pačių peklų

> smalos virc su Liucipieriu, po 
šimto perkūnų! (išmeta ‘žydą už

■ durų). Ot, kad iškaršiau, tai iš- 
karšiau kailį tam palaidunu. Tu
rės igvaliai, atmys mani šeima lig

pe-

ka-
ma-

tau

smercies. Dar pasiimsiu krapšį

SCENA VII.
Dzūkas, vėliau Leiba.

DZŪKAS (keliasi iš patalo ir raižosi). 
Vardan Dzievo Tėvo ir Sunaus ir, 
Dvasios Šventos. Amen. Tai bu
vo naktelė, tegul Dzievas myli. 

' Du rozu šelmis žydas lindo ir no
rėjo mano krapšalio pavoge, bet 
už tai gavo gerai kailiu. Pami
nės, bracia, Dzūko rankų. Hei, 
žydei, aik čia, noriu užmokėc už 
nakcigultu (Leiba įeina su apriš
ta galva, aplipyta nosimi). O čia 
dabar, kas gi tau atsiciko, Lei- 
buli?

LEIBA. Ai vai mir, aš sergu, aš taip labai 
sergu, galva, kaulai sopa. Naktį 
atėjo liga.

DZŪKAS. Įsivaizdzink saji, Leibau, kokį 
aš sapnų turėjau. O tai šitų nak
cį aš sapnavau, kad tu lindai prie 
mano šito krapšio ir norėjai jį 
man pavoge, o aš už tai tavi ge
rai lazdų aptaisiau.
Ny, aš ponui Dzukui nor podka- 

raim pasakyti vieną žodį. Jūsų 
mylista ponas sakė, kad ieško 
proto, kam jo ieškoti, ponas Dzū
kas toks protingas, kad baisu. 
Kad aš turėčiau tą protą, ai vai 
mir!

DZŪKAS. Kitų rozu, žydpalaiki, net ir per 
sapnų nenorėk voge svecimų pi
nigų, o tadu ir kailis bus sveikas. 
Čia turi už nakcigultu (išima iš 
krepšelio pinigų ir duoda žydui). 
Su ponu Dzievu, likk sveikas, žy
dei, ir acimink tai, kad necik žydu, 
bet ir Dzuku yra reikalingi pini
gai ir kad Dziikas nesduoda žy
dam tep langVai apsigauc.

LEIBA. Joj aš atminsiu, nes man skūra iii 
kaulai skauda (Dzūkas išeina). 
Tai protingas žmogus, kad visi 
lietuviški žmonės turėtų tokį pro- 1 
tą, kaip tas Dzūkas, tai mes žydai J 
ąrba turėtumėm apleisti lietuvi®- 
ką kraštą ir keliauti į Aigiptą 1 
bei Palestiną, arba iš bado nu- l 
mirti. Bet taip blogai nebus, lie- | 
tuviški klopai, ūkininkai, o la- " 
blausiai lietuviškos moterėlės i 
pirks pas mus žydus visokį tavo- | 
rą ir degtinę kaip ir seniau, nors I 
juos ir žemiau kojų laikytumėm. I 
Tokį tai yra kvaila tų lietuvių 1 
tauta. Dabar, gerbiamieji svete- I 
liai, atsisveikinu su tamstomis ir 
sakau: “Labą nakt gerbiamajai 
publikai0’. ,

(Uždanga nusileidžia). i

LEIBA.

ATSISVEIKINIMAS SU GIRIA.

Sudiev, žali girele, 
Gražybėmis gausi! 
Kiek jausmo, įkvėpimo 
Kaskartą čia rasi!

Nesykį aš, nuvargęs, 
Ilsėjaus čia ramiai, 
Rymodamas paunksnėj 
Svajojau sau saldžiai. 

Čiulbėjo man paukšteliai 
Šimtais balsųmeilių 
Ir medžiai man šlamėjo 
Daug pasakų tylių.

Retkarčiais sukukavo 
Kaž-ką gegužė man 
Ir, regis, lyg vyliojo 
Tolyn, tolyn miškan.. 

Ten vėl kaž-ką. šaltinis 
Teškena paslapčia 
Nežinomas paukštelis 
Vadina: „čia, eik čia!“

Viskas lig girios bijos 
’ Pcrtraukt dainelių tų;

Ir gabi voverėlė 
Nebraško riešutų.

Ir kiškis pagal laužą, 
Sau gludi, lig sapne; 
O jam paukštelė čiauška: 
Oi nekrutėk, oi ne!

Ir vėjas lyg užsnūdo, ■ 
Ir jam miške gražu...
Iš reto tik medelį 
Bučiuoja pamažu.

Ir giria auksu žiba 
Saulutės spinduliuos. 
Giruže! tų ramumą,
Apleist gailiuos, gailiuos!. Margai^

4



> v ' :a
KATALIKAS

Iš Lietuviškų Dirvų. J

Bayonne, N. J.
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valandą ryte atsilankė mu
sų miestan, pirmą sykį his- 
torijoje, Suvienytų Valsti- 
jįj prezidentas Wm. H. 
Taft. Prezidentas nakvojo 
pas savo brolį Henry W. 
Taft New Yorko mieste. 
Tatai vienas iš augštesniij 
Bayonnės piliečių, p. Co
lonel Charles W. Fuller, nu
važiavo su automobiliu į 
New Yorką ir parsivežė 
prezidentą. Gale miesto 
sutiko prezidentą ilga au- 
įtomobilių eilė pripildyta 
pilnai miesto viršininkų ir 
kitokių augštų ir prakil
nesnių asmenų, kurie jį 
pasveikinę, važiavo toliau. 
•Prezidentas sustojo ir atsi
lankė p. Fullerio namuose, 
prabuvęs apie 15 minučių, 
važiavo visi minėti automo
biliai gatvėmis: 30, Broad
way, 22 ir iki Avė. Palei 
Tidewater plant tam tyčia 
pabūdavote j e platformoje, 
aptaisytoje S. V. vėliavomis 
sustojo ir čia prezidentas 
kalbėjo į susirinkusią žmo
nių minią. Standard Oil 
ir kitos kompanijos sustab
dė savo dirbtuves ant ke
lių valandų laiko, idant 
'duoti žmonėms progą išgir
sti jo kalbą. Dar* iš ankšto 
prisiraiko tūkstančiai vi
sokių tautų žmonių. 
Kaip tik prezidentas pri
buvo — minia šaukė per 
kelias miliutas, sveikinda
ma prezidentą. Colonel 
Fuller užėjęs ant platfor
mos perstatė miniai, jog 
tai yra Suvienytų Valstijų 
prezidentas ir vėl pasipylė 
didelis šauksmas ir sveiki
nimas. Platformukė nedi
delė buvo, tatai ir buvo ant 
jos vos tik apie penki as- 
menįs: tame skaitliuje bu
vo miesto majoras M. T. 
Croninas. Prezidentas kal
bėjo apie pusvalandį. Jis, 
žinoma, pribuvo su politi
kos misijomis, ką ir pats iš
sireiškė, sakydamas miniai: 
“Aš gailiuosi, kad turėjau 
čia atsilankyti su politikos 
reikalais. Maloniaus atsi
lankyti šiaip apveizėti, kaip 
eina biznis, darbai ir žmo
nės gyvena. Bet aš pri
verstas esu lankytis čia su 
politikos reikalais ir pra
šyti jūsų palaikymo. T. 
Roosevelt, važinėdamas su 
politikos misijomis, visur 
mane neteisingai apkaltino. 
Tatai aš esu priverstas gin
ties nuo priešų”.

Prezidentas savo kalboje 
daugiausia skundėsi ant bu- 

v yusio prezidento pulkinin
ko Roosevelto, kad jį vi- 
Jsur savo prakalbose Smei
giąs, neteisingai nepripažįs
tąs jokios garbės preziden
tui Taftui už nuveiktus dar
bus jo administracijos lai
ke. Prezidentas papasakojo 
'daug visokių įstatų, kuriuos 
jis perleido laike savo pre
zidentavimo ir kuliuos jis 
pats rekomendavęs kongre
sui ir senatui. Tad, sako 
p. Taft, argi aš neturiu nie
ko su tuomi, ar man niekas 
nepriklauso, kaip p. Teod. 
Rooseveltas sako? Pasipi
lė delnų plojimai ir šauks
mas Ura! ir tt. Visą pre
zidento kalbą čia sutalpint 
negalima, tatai primenu tik 
vietomis. Pabaigoje kal
bos prez. prašė publikos, 
kad ateinantį utaminką, 
gegužio 28 d. šun., už jį bal
suotų, Jis nenorįs, matyti, 

rinktas trečią jau kartą į 
Suv. Valstijų prezidentus.

Tarpe didelės minios ma
tyti buvo ir keletas lietu
vių, atėję prezidento kal
bos pasiklausytų.

Išvažiuojant prezidentui, 
vėl pasipįlė iš miniosdide- 
li šauksmai ir sveikinimai. 
Taigi dabar jau ir Bayon
nės miestas ant mapos, nes 
jau vieną sykį Suv. Valsti
jų prezidentas aplankė jį — 
taip sau juokauja vietiniai 
laikraščiai,

Bayonne yra nevisai ma
žas miestas, nes skaitoma 
apie 60.000 gyventojų; bet 
kad arti didesnieji mięstai, 
tad nėra čionai tokio judė
jimo.

Tamošiaus Sūnūs.

Maspeth, N. Y.
Lietuvių šiame miestelyje 

matome gana geroką būrelį. 
Jie turi savo bažnytėlę, kur 
klebonauja kun. Petkus. 
Prie bažnyčios yra sutver
tas pusėtinas choras, ku
riam vadovauja vietinis 
vargonininkas p. A. Kvede- 
ris. Net«malonu ineiti baž
nyčion, kuomet choras trąu- 
kia jautrias bažnytines 
giesmeles. Vis tai darbas 
vietinio vargonininko ir 
nenuilstantieji giesmininkų 
norai.

Yra susitvėrus S. L. R. 
K. A. 108 kuopa, kuri turi 
į 30 narių, taip-gi yra Šv. 
Petro, šv. Vincento ir Mo
terų draugija. Matyt lietu
viai gerai darbuojasi musij 
tautos labui, nes ir Piliečių 
Kliubas laikosi gerokai, 
teikdamas tikrą lietuviams 
naudą. Daug yra lietuvių 
užsiimančių įvairiais biz
niais. Iš laikraščių dau
giausia regime “Kataliką”, 
“Draugą”, “Lietuvą”, “V. 
Lietuvninkų”.

S. Alyva.

Sioux City, la.
Gegužio 29 dieną sustrai- 

kavo vietinėje dirbtuvėje 
apie 2.000 darbininkų. Rei
kalauja pakėlimo mokes- 
ties nuo 17%c. į valandą li
gi 19 centų. Dirba čia dau
giausia lietuviai, lenkai ir 
rusai.

Lietuvių randame čionai 
gana didoką būrelį, tik kad 
visi labai žemai stovi. Ką 
tik uždirba vis praleidžia 
ant alučio bei degtinės. 
Kiekvieną šventą dieną iš
girsi tik girtų riksmus ir 
peštynes. Apie kokius ge
rus dalykus, tai suvis jiems 
nei neužsimink. Draugijos 
jokios nėra, bažnyčios taip
gi neturime; ot taip sau gy
vename ii* nežinia ko lau
kiame. Darbą iš kitur at
važiavęs gali pas mumis 
lengvai gauti.

K. Petronis.

Spring Valley, Ill.
Gegužio 20 dieną atsisky

rė su šiuomi pasauliu a. a. 
Antanas Mažeika, palikda
mas didžiame nuliudime dvi 
dukterį ir vieną sūnų. Na- 
bašninkas gyveno Ameriko
je 24 metus, našliu išbuvo 
18 metų. Darbą turėjo sau 
anglių kasyklose, kur iš
dirbo 15 metų, iš to tad dar
bo gavo ligą ir taip atsi
skyrė su šiuomi pasauliu.

A. a. Antanas Mažeika 
paeina iš Kauno gub., Ra
seinių pav., Šilalės parapi
jos. Prigulėjo prie šv. 
Vincento draugijos, kuri vi
same jo ligos laike rupino- 

nio ir numirus prie laya- 
no, taip-gi visi in corpore 
palydėjo į kapus.

Pamaldas atlaikė vietinis 
klebonas kun. Degsnis ir 
pasakė didžiai graudingą 
pamokslą. Palaidojo ant 
naujai įstėigtij kapinių, kur 
niekas dar nepalaidota. Ka
pines surengė didžiai darbš
tus vietinis klebonas.

Visi giminės klebonui ir 
dalyvavusiems už paskuti
nį patarnavimą a. a. Anta
nui taria širdingą ačiū.

P. A. Mažeika.

Hoosick FaUs, N. Y.
Šitas miestelis išviso gy

ventojų turi į 5.095; lietu
vių jų tarpe apskaitoma į 
70 šeimynų ir 200 pavienių. 
Patsai miestelis gana gra
žioje vietoje: aplinkui kal
neliai, nedidelės giraitės, 
apie 250 mylių nuo New 
Yorko. Pastaraisiais lai
kais imta miestas gražinti, 
gatvės grįsti ir tam pana
šius pagerinimus daryti. 
Miestas labai ką nesididi- 
na, nes darbai neperkokiau- 
siai eina, tad ir žmonių ne- 
sidaugina.

Paskutiniais laikais dar
bas vis eina silpnyn ir va
sarą turbut visiškai sustos 
ant kokių 3 arba 4 mėnesių 
laiko. Iš kitur žmogus at
važiavęs, galima sakyti, vi
sai darbo negali gauti.

Nesenai atsibuvo čia dve
jos lietuvių tikrai pavyz
dingos vestuvės, nes apsėjo 
be jokių barniij bei mušty
nių, viskas nuėjo ramiai.

Lietuviai pas mumis pra
dėjo kilti iš gilaus pereitų 
laikų miego; jau dabar ma
tosi laikraščius bei knygas 
skaitant.

Kalantas.

Brighton, Mass.
Lietuvių šiame miestely

je apskaitoma į 700 asme
nų, lenkų-gi suvis mažai čia 
yra, tad galima pavadinti 
tiktai lietuvių kolionija. 
Tarp lietuvių randasi ga
na prakilnių asmenų, bet 
kartu yra ir suvis žemai 
stovinčių. Laikraščių čia vi
sokių galima regėti.

Iš bizniško judėjimo lie
tuviai irgi atsižymi. Taip 
čia matome labai gražiai 
gyvuojančią lietuvių kor
poraciją, apie keturias 
krautuves mažesnias, dide
lę drapanų ir batų krautu
vę. Iš draugijij atsižymi
L. S. S. 67 kuopa, Vieny
bės, Laisvės, šv. Jurgio ir 
teatrališkoji kuopa, vadina
ma “Perkūnas”. Reikia 
pažymėti, kad netrūksta čia 
ir karčiamų, kur lietuviai 
sunkiai uždirbtus savo cen
telius leidžia, taip sakant, 
ant vėjo. Yra keletas dirb
tuvių, kui’ beveik visi lie
tuviai dirba, ypatingai mer
ginos. Vyrai paprastai. už
dirba nuo $1.50 lig $2.00 į 
dieną; merginos — nuo 9 
ligi 10 dolerių per savaitę. 
Merginos, galima sakyti, 
dar tebemiega, nekįla 
augštyn, nes neturi jokios 
sutverusios draugijos ir ne
nori prigulėti prie teatra
liškos kuopos. Laikas bu- 
tų jau atbusti.

Ignacas Jakštis.

Hardwick, Mass.
Tasai miestelis mažutis, 

tad ir lietuvių neperdaug: 
skaitoma apie 20 šeimynų ir 
apie 30 pavienių. Dirbtu
vių jokių čia nėra. Lietu
viai tik farmose dirba, ir 
turi, savo apie aštuones far- 
mas. Apšvietimas lietuvių 
tarpe labai žemai stovi. 
Neregėsi jokio teatrėlio, ne- 
girdėsi jokia prakalbų. 

Žmogui apšviestesniam 
sunku yra gyventi- ir gai
lu į lietuvius žiūrėti, kaip 
jie gėdisi pasivadinti net 
lietuviais, ir kąip tad jų ap
švietimas tik ; Alutyje bei 
degtinėje. Gėda prieš kitas 
tautas. Ar-gi apgalėtu
me tuos tuščiai; praleid
žiamus piniguą / sunaudo
ti apšvietimų^. daly
kams ? Ar-gi i- negalėtu
me sutverti kokią drau
giją? Laikas mums atbus
ti ir pamesti negerus pa
pratimus, o griebtis laikraš
čių skaitymo ir kitokiu bu- 
du platinti apšvietimą. Tik 
atsižvelkime į kitų vietii 
lietuvių darbus.

Jesiunas.

S. L. A. SEIMAS.

Sesija I.
Pirmą seimo sesiją atida

rė birželio 3 d. 1912 m, 9:30 
ryte McCaddin Memorial 
Hall salėje, Brooklyn, N. 
Y. seimo rengėjų komisijos 
pirmininkas p. J. Lutkaus
kas, paaiškindamas, jog 
šiuomi jis atidarąs seimą ir 
melzdamas susirinkusiij de
legatų rimtai svarstyti Sus. 
reikalus;. čia pat seimo ve
dimą pavedė centro prezi
dentui p. F. Žįy^tkauskui. 
P-nas Živatkauskas užima 
vietą ir meldžia f^išįrinku- 
sių delegatų svąS^nt Su
sivienijimo reikalus prisi
laikyti Susi v. konstitucijos. 
Prašo visų išvien dirbti or- 
ganizacij os labui, / nekelti 
vaidų, nesibarti, kadangi 
tokie negeistini dalykai vi
suomet visokį veikimą truk
do, neatneša naų^ąį

Delegatų išvlįgj pribuvo 
43; iš tų 35 sų n£a#4atais, o 
kiti be mandatų:j^Viso Sei
man pasižadėjusių’delegatų 
turėjo pribūti 62. ’

Seimo vedėjais: slaptu 
balsavimu išrinkta: Pirmi
ninku St. Gegužis iš She
nandoah, Pa.; jo padėjėju 
A. Ramanauskas iš Law
rence, Mass.; pirmu sekre
torium I. G. Klimas iš Val
paraiso, Ind.; antru sekre
torium St. E. Vitaitis iš 
Shenandoah, Pa. j Maršalko
mis: J. Ambraziejus ir J. 
Martinaitis iš Brooklyn, N. 
Y. •. •'

Pirmoji sesija išrinkus 
seimo vedėjus uždaryta 1 
vai. po piet ir nutarta su
sirinkti antron sesijon 15 
min. po 2 vai.

Sesija II.
Šią sesiją atidarė centro 

prezidentas p. Živatkaus
kas 2:15 po piet..

Pribuvus keliems nau
jiems delegatams /išrinkta 
presos komitetas, kurian 
įėjo: S. P. Tananevičia iš 
Chicago, adv. F. P. Brad
chulis iš Chicago ir V. Am- 
brozevičia iš Ne\yai'k N. J.

Seimo vedimų®; išrinktas 
komitetas užimU.|s^vo vie
tas.

Peržiūrėti ^T|vynės” 
stovį išrinkta komisija, ku
rion įėjo: Mikola&is, Tana
nevičia ir Bradchulis.

Perskaityta pernykščio 
seimo protokolafekirj priim
ta.

Pildomoji taryba Išduoda 
savo raportus. Prezidento 
raportas perskaityta ir pri
imta. Iš centro sekreto
riaus raporto patirta, kad 
viso narių Sus-me ligšiol 
yra 5.917. Turto knygomis 
$462.71. Viso turto S-mas 
turi $54.031.24.

Sesija uždaryta 6:30 va
kare.

(Pabaiga seka), .

PROTOKOLAS.
Tėvynės Mylėtojų Drau

gijos V seimo, laikyto 4 d. 
birželio 1912 m., Brooklyn,
N. Y. p. Draugelio svetainė
je.

Prieš atidarymą seimo — 
seimo rengėjij atstovas p. 
A. Ramanauskas pasveiki
no susirinkusius delegatus 
ir perstatė atidarymui sei
mo V. Daukšį.

Sesija I.
I. Seimą atidarė Tėvynės 

Mylėtojų Draugijos prezi
dentas V. Daukšys 7:30 vai. 
vakare.

1. Prezidentas perstatė 
komisiją iš Juozo Ambra
ziejaus ir A. J. Ramanaus
ko priėmimui pasiuntinių 
mandatų.

Paskirta p-lė Ona Kara
liūtė prisegimui nariams 
pasiuntinystės ženklelius.

Delegatų išviso atsiųsta 
nuo 6 kuopų, 34 delegatai. 
Atsiuntė šios-kuopos.

2. kp. Union City, Conn.: 
T. Ratkevičius.

3. kp. Brooklyn, N. Y.: 
K. Jankevičius, O. Karaliū
tė, J. V. Lutkauskas, A. J. 
Ramanauskas, K. Čiuberkis 
ir J. Ambraziejus.

4. kp. Philadelphia, Pa.: 
V. Daukšys, T. Astramskas.

5. kp. Waterbury, Conn.: 
A. J. Povilaika, J. Žeman
tauskas, V. Liačinskas.

7. kp. Lawrence, Mass.: 
A. Ramanauskas.

9. kp. Pittsburg, Pa.: P. 
Volungevičius.

20. kp. Cleveland, Ohio: 
A. Šimkūnas.

22 kp. Chicago, Dl.: S. 
Tananevičias, F. Bradchu
lis.

24 kp. Pittston, Pa.: V. 
Gradeckas.

25 kp. Shenandoah, Pa.: 
J. Valaitis, M. Mastauskas, 
St. Vitaitis, St. Gegužis.
32 kp. Plymouth, Pa.: Za- 
lieckas.

37 kp. Chicago, Dl.: V. 
Valiukas.

41 kp. Newark, N. J.: M. 
Ambrazevičius, V. Truska.

43 kp. New York, N. Y.: 
V. Viltrakis.

-52 kp. Rochester, N. Y.: 
P. Petronis.

131 kp. Stamford, Conn.: 
T. Laukevičius. j'

122 kp. New Pliladelphia, 
Pa.: J. Bendoraitis.

81 kp. So. Boston, Mass.: 
K. Jurgeliunas.

11 kp. Baltimore, Md.: P. 
Česna, J. Palinaitis.

2. Prezidentas po trumpai 
įžangai suteikė estradą 
liuosnoriams, kurie norėjo 
šį-tą pakalbėti delei tos 
priežasties, kol sutvarkys 
mandatus.

Kalbėjo: A. Ramanaus
kas iš Lawrence, Mass, ir 
P. Petronis iš Rochester, N. 
Y. Kalbėtojai trumpai api
brėžė T. M. D. tikslus ir ko
kiais ji keliais turi eiti atei
nančiais metais prie liau
dies švietimo, leidžiant 
moksliškus raštus ir kito
kiais budais, nes pakol kas 
pas mus amerikiečius T. M. 
D. tėra vienintelė didžiau
sia liaudies švietimo drau
gija. P. Petronis pabriežė, 
kad T. M. D. vyriausiu tik
slu lai dabar butų leisti lie
tuviškų rašytojų surinkti- 
nius veikalus-raštus.

3. Seiman pribuvo Pildo
mosios Tarybos nariai: 1) 
V. Daukšys prez., 2) Jonas 
Žemantauskas Sekr., 3) A. 
J. Povilaika išdininkas.

4. Mandatus įteikė šie de
legatai:

5. Seimo vedėjais išrinkti: 
Pirmininku A. Ramanaus
kas iš Lawrence, Mass., pa- 
gelbininku S. Gegužis iš 
Shenandoah, Pa., I rašti
ninku S. Tananevičius iš 
Chicagos, II. raštininkas 
Lauke vičius.

6. Išrinkta knygų peržiū
rėtojais: P. Petronis, J. Ga- 
linaitis ir K. Jankevičius.

7. Presos komisija: J. 
Ambroziejus, Petronis ir V. 
Leščinskas. Maršalkai: V. 
Viltrakis ir K. Čiuberkis.

8. Pirm prisaikinimo de
legatų per V. Daukšį — iš
rinktiems seimo vedėjams 
užėmus savo vietas tapo 
skaitytas protokolas IV T.
M. D. susivažiavimo laikyto 
Baltimore, Md., 1911.

Protokolas tapo priimtas.
Tapo skaitytas centro 

raštininko raportas. Priim
tas tapo su patarimu pada
ryti iš jo ištraukas, kuriąs 
butų galima apkalbėti sesi
jose. Po to buvo skaitytas 
centro sekretoriaus rapor
tas. -Raportas tapo priim

tas. Pasirodė, jog šįmet T. 
M. D. pasididino apie 500 
narių. Paskutines buvo 
skatytas centro išdininko 
raportas. Raportas tapo 
priimtas.

I Sesija užsidarė 11 vaL 
vakare.

Sesija II.
Tapo atidaryta 6 dieną 

birželio, 8 vai. vakare. Šie 
delegatai nepribuvo: J. V. 
Lutkauskas, K. Čiuberkis, 
T. Astramskas, V. Leščins
kas, P. Bendoraitis ir P. 
Čėsna. Tapo priimti dar 
du delegatai: 23 kp. iš New 
Britain, Conn., V. Vinikai- 
tais ir gi nuo 23 kp. iš New 
Britain, Conn. Jonas Skri- 
tulskas.

Perskaitytas I sesijos 
protokolas, kuris tapo pri
imtas.

Skaitymas literatiško ko
miteto raportas. Priimtas 
su tuom pataisymu, kad iš 
jo padaryti ištraukas, ku
rias butų galima apsvarsty
ti sesijose.

Skaitymas knygų peržiū
rėtojų raporto, kuris tapo 
priimtas.

9:30 P. P. Bradchulis at
siprašė atleisti jį nuo tos 
sesijos.

Buvo skaityti laiškai su 
linkėjimais: nuo J. Dagio 
5 kp. Lawrence, Mass.; jis 
prisiuntė $1.00 T. M. D. iš- 
dui.

Skaitytas laiškas iš Cice
ro, UI. nuo 118 kp. T. M. D. 
buk jų kuopa negavusi dr. 
Vinco Kudirkos raštų. Po 
trumpų diskusijų nutarta 
palikti ant apsvarstymo 
centro valdybos rankų.

Sutvarkymui kuopų įne
šimų sekretorius perskaitė 
kuopų įnešimus.

Sutarta, kad apsvarstyti 
kuopų įnešimai, skaitant 
juos skyrium. Iš tarpo ap
svarstytųjų kuopų įnešimų 
tapo priimti sekantieji:

1) 37 kp. leidžiant T. M. 
D. raštus, privalo turėti 
sprendžiamąjį balsą centro 
valdyba, o ne vien literatiš
kas komitetas.

2) 25 kp. įneša, kad kny- 
gų persiuntimo lėšas kuo
pos pačios užsimokėtų.

3) 28 kp. įnešė, kad sek
retoriui mokėti $150.00 me
tinės algos, bet diduma nu-

(Tąsa ant 7-to pusi.). ,

________ L
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BIRŽELIS, 1912 m.
K. Antano iš Padv.
P. Bazilijaus v.
S. Vito ir Mod. k.
N. 3 sav. po Sekm. Benono v.
P. Adolpo T.

13.
14.
15.
16.
17.
18. U. Morkaus.
19. S. P. Nep. Pag.

Redakcijos Paietnijitnai.
Wilbur Wright.

Pereitame “Kataliko” 
numery j paminėjome, kad 
m. Dayton, O. pasimirė 
Wilbur Wright, kuris buvo 
žmogumi-paukščiu. Visos 
tautos skyrium gerbia savo 
įvairius karžygius-nairsuo- 
lius; bet Wright buvo visos 
žmonijos karžygis. Štai 
kas apie jį rašoma angliš
kuose laikraščiuose:

“Jis pirmutinis buvo di
dis pergalėtojas oro platy
bių. Jis bus amžinai at
menamas ir gerbiamas kai
po vienatinis žmonijos iš
gelbėtojas ant laisvės kelio.

“Ant žemės gyvuoja įvai
rių rųšių vergovė. Bet 
žmogus būdamas suspaustu 
fiziškai, gali but laisvas 
protiškai. Wilbur Wright 
pagelbėjo žmonijai išsiliuo- 
suoti nuo pritraukimo įsta
tymo vergovės. Šitas pri
traukimo įstatymas taip- 
yra senas, kaip sena pati 
musų žemė. Jis tvirtina 
žmogui: “aš prikaliau ta
ve prie žemės ir tu ten turi 
pasilikti”.

“Bet Wilbur Wright su
laužė tą įstatymą ir pavedė
jo žmoniją progreso keliu. 
Jis metė pirštinę pritrau
kimo įstatymui. Pasinau
dodamas kitų išmintimi, 
semdamas nuosavų mokslą 
ir teorijas, kaip tai daro vi
si žmonės, norėdami kokį- 
nors tikslą pasiekti, Wright 
padirbdino mašiną, su ku
ria pakilo oran ir, pajuok
damas pritraukimo įstaty
mą, laisvai ir be baimės 
skraidė padangėse. Tai 
buvo pirmutinis padangių 
valdovas.

“Jis visuomet bus atme
namas ir gerbiamas. Visas 
pasaulis jam gali pavydėti, 
kaipo pavydi visiems tiems, 
kas mėgina kokiuo nors bu- 

' du suteikti žmonijai laisvę, 
išvesti aną iš vergijos.

“Dar daug lieka pasidar
bavimo.
lekiojo padangėmis kaipir 
erelis.
nės, kokis nors genijus su
tvers naują mašiną ir iš
galvos naują lekiojimo bū
dą. Sulyginime su tuo le- 
kiojimu erelio lekiojimas 
liksis toksai menkniekis, 
kaip zuikio lenktynės su 
šių dienų traukiniu.

Taip tai gerbiamas tasai 
didis šių laikų vyras, ne
paprastas vyras. Jis savo 
pasekėjų paliko daug, ku
rie, įnirusio pėdomis ženg
dami, nuolatos tobulįs tą 
oru skraidžiojimo išradimą.

tas išblankęs ir jame atsi
muša koki tai baimė, ar gal 
Anglijos milijonieriams pa
taikavimas. Be abejonės 
tan dalykan įsimaišiusi po
litika, be kuries šiandie nie
kas nenuveikiama.

Tame raporte pav. nei žo
deliu nepaminėtas laivų 
kompanijos “White Star” 
generalis direktorius Is
may, kuris laivu “Titanic” 
važiavo ir išsigelbėjo, ku
rio įsakymų turėjo klausy
ti kapitonas Smith, ir ku
ris (Ismay) kuone visos 
Amerikos laikrašti jos dau
giausiai buvo kaltinamas ir 
pasmerkiamas, 
porte apie 
kibą
senatorių komisijai, 
ri tą direktorių tardė. Re
gis, Amerikos milijonieriai 
nenorėjo įžeisti Anglijos 
milijonierių. Kiti, menkes
nės vertės žmonės, aštriai 
pasmerkta.
pašvęsta teisybe ir dora... 
O juk
epokinis ir, rodos, neverta 
jis buvo vynioti medvilnėm

Visuomenė tokiais rapor
tais, aišku, nepakakinta ir 
jos pusėj guli teisybė.

*

syk “Titanicu” plaukdami, 
girtavę .atsijuozdami”. Pa
skui “R. Garsas” pridu
ria, buk tūlas rusų laikraš
tis rašęs, kad ant “Titani
ko” susikulimo metu buvus 
tikroji Gomora!

Iš to atsakymo pasirodo, 
kad “Rygos Garsas” pats 
sau prieštarauja. — “Tita- 
nicą” nesukulęs nei ledy
nas, nei rūkas, nei pergrei- 
tas plaukimas, ir tuoj atsa
ko, kad sukulęs laivą ledy
nas, pergreitas plaukimas 
ir dar Gomora. Iš “R. G.” 
ko geresnio ir išmintinges
nio sulaukti negalima.

buveinės (urvai). Neku
rtose jų užeita' daug žmo
nių skeletij? c Sprendžiant 
sulyg chronikų, ‘tai galį but 
kaulai ten kitus kartus už
darytų pfMki^altėlių, ku
riuos kunigaikštis pasmer
kęs bado mirčiai. Buvei
nės gotiško stiliaus, išda- 
lies su šulais, 14 ar 15 me
ta šimčių”. :

CILIKAS AR SOCIA
LISTAS?

Wilbur Wright

Ateityj, beabejo-

Delko tą
jį užtylėta, 

tas žinoma tik 
ku-

Del politikos

atsitikimas yra

Juodukų sukilimas ant 
Kubos.

Suvienytų Amerikos Val
stijų viešoji opinija gyvai 
užsiima nigerių sukilimo 
ant Kubos reikalu. Ameri- 
koninė Unija su ta j a sala 
tankiai turi nesmagumus, 
nežiūrint to, kad jai yra su
teikus galimose ribose sa
vy valdą. Dabar Suv. Val
stijų diplomatai svarsto, 
koki tai butų priežastis da
bartinio nigerių sukilimo, 
kuris jau pasirodė gana 
kruvinas ir aiškiai paliudi
jo juodukų baltųjų link 
neapykantą. Vieni tvirti
na, kad tarp nigerių nuo 
seno gyvavus agitacija tuo 
tikslu, idant ant tos salos 
sudarius antrą “juodą” 
respubliką, tokią kaip Hai
ti. Kiti vėl sako, kad ni- 
geriai reikalaujanti savo 
rasei tik geresnių teisių, 
kadangi ligšiol jie tenai 
perdaug buvę žeminami ir 
net persekiojami. Taippat 
manoma, kad tą jų abelną 
sukilimą pagimdęs asme
niškas pavydas, ar tai bal
tiems atkeršijimo noras.

Karo metu už salos ne- 
prigulmybę ant Kubos bu
vo daugiau nigerių, negu 
baltveidžių, tečiau 1907 me
tų cenzus išparodė, kad jų 
ten abelnai esama tik 29 su 
viršumi nuošimčiai, gi visi 
kiti esą baltieji. Iš politi
nio atžvilgio nigeriai ten 
stovi ne žemiau už baltuo
sius. Taigi sukilimo tik
roji priežastis ar slepiama, 
ar gal nežinoma. Ir, sako
ma, negreit juos bus gali
ma numalšinti.

Naujas laikraštis.
Iš Kauno gavome lapelį, 

kuriuomi skelbiama, kad 
Kaune nuo gegužio š. m. 
leidžiama naujas laikraštis 
vardu “Pavasaris”, pa
švęstas Lietuvos jaunimo 
reikalams. Deja, nepasa
kyta, ar “Pavasaris” bus 
savaitinis, ar gal mėnesinis 
laikraštis. Taippat nežinia, 
kas jį leidžia, tik pasirašo 
redakcija. Koki jinai yra, 
nežinia. Antrašas toks: 
Kaunas, Šoseinaja 24, kv. 
5.

Gi “Lietuv. Žiniose” su
lyg “Pavasario” randame 
sekančią žinutę:

“Bal. 16 d. gavome iš 
Kauno laiškutį parašytą: 
Redakcija “Pavasaris”. 
Tame laiškelyj minėtoji 
redakcija prašė mus pa
skelbti ją. Kadangi laiš
kelis nei kieno nebuvo pa
sirašytas ir be jokios ant- 
spaudos, o tik ranka rašy
tais žodžiais: Redakcija 
“Pavasaris”, tai mes laiš
keliu kreipėmės pagal nu
rodytą minėtos redakcijos 
antrašą, prašydami atsaky
ti į kai-kuriuos musų klau
simus. Tečiau savo laiške
lį gavome atgal. Kauno 
pačtos kantarą praneša, 
kad negalėjusi minėtos re- 
dakcij os surasti ”.

Tai koki gi čia butų pas
laptis?

Lenkų rūpesčiai.
“Tygodnik Suvalski” ra

šo, kad lenkų visuomenė 
menkai besirūpinanti lietu
vių “užgriebimais” (zabor 
litevski), kurie jau tęsiasi 
20 metų ir rengianti jau 
naują Lenkijos išskirsty
mą. Lenkų inteligentija 
‘na kresach” esą tik “zja- 
daczami chleba”, o liaudis 
ir miesčionįs, t.ai jau tikrai 

ostoje polskosci na 
Paaimanavęs,

* *
“Titanico“ nugrimzdimo 

tardymo pasekmės.
Ant trečio šio “Katali

ko” numerio puslapio ras 
gerb. skaitytojai platesnį 
aprašymą, kaip tai andai 
senatorius Smith perskaitė 
savo tardymo raportą apie 
nugrimzdusį “Titanicą”, 
kuris atsitikimas buvo su
purtęs visą pasaulį. To 
tardymo pasekmes galima 
pavadinti tik viena kome
dija, kadangi ne to buvo 
laukta iš senatorių komisi
jos tardymo. Pats rapor-

* * *
Kodėl susikūlė laivas 

“Titanic”?
Į augščiau minėtą klausi

mą atsako “Rygos Gar
sas”. Jis sako, kad laivą 
sukulę nei ledynai, nei oke
ano rūkas, nei net per
greitas plaukimas, bet tik: 
“1) Kvaila panaberija (?); 
mat, laivo savininkai ir 
pats kapitonas norėjo, kad 
jų laivas butų visugreįčiau- 
sias; 2) Prakeikti pinigai, 
nes kai kurie milijonieriai 
esą tyčia užmokėję didžiau
sius pinigus, kad juos kuo; 
greičiausiai parvežtų į 
Ameriką ir 3) Girtybė ir 
lėpavimas (?). Sako, kad 
laivo direktorius, kapito-

esą 
kresach”.
kad lenkams Suvalkų gub., 
esą labai sunku sugyventi 
su lietuviais, ką liudija at
sitikimai bažnyčiose, “Tyg. 
Suvalski” paduoda ir skait
linių truputėlį: Seinuose, 
girdi, lenkų esą 1.345, lietu
vių gi tik 144; jų tarpe na
mų savininkų lenkų 104, 
lietuvių 6. Kalvarijoj: len
kų esama 3.310, lietuviij 
gi 1.465. Ir kituose lietu
viškuose miestuose lenkų 
vis daugiau esama. Tokiuo 
budu lenkams norisi viskas 
užgriebti. Gyventojus jie 
taip moka nuskaityti, kad 
visi gyventojai pavirsta 
lenkais.

Nuvirtus Gedimino kalno 
dalis.

Iš Vilniaus štai kokią in- 
domią žinutę lietuviški lai
kraščiai praneša:

“Nesenai apvirtus viena 
dalis ^Gedimino kalno, ant 
kurio seniau stovėjęs Lietu- 
tuvos bokštas. Po apvir- 
timu atsivėrę požeminė!

« «
Lietuvis į kongresmanus.
“Vien. Liet.” štai ką iš

skaitome: “Iš “The Daily 
Miner” laikraščio, einančio 
iš Ketchikano, Alaska, su
žinome, kad musų vientau
tis p. Kazys Kraučunas li
ko invardytas į kongresą į 
kongresmanus. Jis ligšiol 
buvo immigracijos valdi
ninku vietinėje prieplauko
je; vėlesniu, laiku išlaikė 
egzaminus į advokatus ir 
atsisakė nuo pirmesnės 
valdvietės. Kaip tik atsi
sakė, tuojaUs gavo žinią iš 
vietinės socialistų partijos 
Fairbankse, kad jis per 
referendumą likęs šioje te
ritorijoje invardytas į kon
gresmanus”.

komitetui

Sąjungai

mokyklai

pa- 
vie-

Dar apie S. L. R. K. A. 
, seimą.

Seime paaiškėjo, kad nuo 
26 lig 27 seimo tautiškų 
centų centro išdan inplauk- 
ta 800 dolerių su centais ir 
jie pereitame seime paskir
styta sekančiai:

Immigracijos 
New Yorke $100.

Vargonininkų 
$100.

Vilniaus 2 kl. 
$50. ' ’

Rytiečiams yyiesti $50.
‘‘Saulės”,namams $50.=
Vienai našlei pašalpos 

$50.
Likusieji-gi pinigai 

skirta šv. Kazimiero 
nuolynui Chicago j e.

Reikia dar tas pastebėti, 
kad podraug su Susiv. sei
mu atsibuvęs ir Vargoni
ninkų Sąjungos suvažiavi
mas. Jų viso butą 13; jie- 
gi buvo ir S-mo seimo de
legatais. Štai jų svarbesni 
nutarimai. Nutarta leisti 
muzikališkus lietuvių kal
boje veikalus. Kalbėtasi 
plačiai apie apsišvietimą. 
Nutarta vargonininkams 
nekūrenti pečių nei bažny
čiose, nei klebonijose. Įvesti 
į bažnyčias geresnę moder
nišką muziką. Sąjungon 
primti tik tuos vargoninin
kus, kurie valdybai išlaikys 
iš savo mokslo egzamenus. 
Organu paimta “Draugas”. 
Valdybon išrinkta: pirmi
ninku Ks. Strumskis, Vice- 
pirm. P. Grajauskas, sekr. 
A. Gudaitis ir išdin. J. Stul- 
gaitis.

* *
Reikalinga švarumas.

ArtinantieS' vasaros karš
čiams, imį, sįąųsti, kaip pa
prastai, įvairios vasaros li
gos, ypatingai tarp mažų 
vaikų, prisivels spiečiai mu
sių, o nub kiemų su sąšla
vomis skleisis nemalonus 
kvapas, dar aršiau plati
nantis visokias ligas. Taigi 
visų miestų sveikatos de
partamentai išlaiko per- 
sergsti gyventojus, idant 
jie savo kiemus, daržus 
ir tam panašins rųšies vie
tas užlaikytų kuošvariau- 
siai,. nelietų pamazgų ir ne
švarumų ties- trepais artai 
ant gatvių, kadangi tik 
abelnas švarumas tęgaE; su
siaurinti ligų siautimą. Nėr 
klausantieji tų persergėji-

Gal ne vienam gali juo
kingai atrodyti toksai 
klausimas, vienok jisai sa
vyje turi šiokią tokią ver
tę, nes mes dabar tuos žo
džius didžiai maišome: tai 
vieną per kitą imame, tai 
svetimžodžiuose vartoja
me. Butų geriausia kaip 
nors vienaip vartoti.

Abelnai rašytojai varto
ja socialistas, cilikas ir ci- 
cilikas. Socialistas — var- 
tojasi tikrai ir tikroje sa
vo prasmėje; cilikas ir ci- 
cilikas-gi — paimta iš lie
tuvių nemokytų žmonių 
tarmės ir skaitomas kaipo 
netaisykliškas. Toki 
nuomonė yra apie tuos 
vardus. Bet ar turi 
nuomonė tikrą raciją, 
yra dar klausimas, 
nuomonė, turėtų būti taip
gi taisykliškas ir pilnoje 
prasmėje žmonių žodis 
“cilikas”. Reikia tik skir
tumas padaryti.

Žodis “socialistas” lie
tuvių kalboje reiškia drau
gą. Draugo priedermės 
kiekvienam yra žinomos. 
Draugas privalo apie savo 
draugo gerovę rupinties, 
gražiai su juo gyventi ir 
suvienytomis jėgomis ženg
ti prie sau paskirtojo tiks
lo. Gal tad ir gerai žmonių 
gerove rupinančiuosis se
iliaus vadinta socialistais. 
Taip-gi kiekvieną žmo
gų, kuris rūpinasi artymo 
gerove ir kitas draugiškas 
priedermes pildo, drąsiai 
galime pavadinti socialistu, 
nes tik toksai žmogus pil
noje prasmėje atsako to žo
džio reikšmei. Vienok 
šiandien tasai įžodis iškrypo 
iš savo prasmės ir imta va
dinti socialistais žmones vi
siškai neatsakančius tąjai 
prasmei. Toki permaina 
galėjo atsitikti tokiu budu: 
Beniaus rupinančiuosis 
žmones draugiškumu (ži
noma, pilnoje prasmėje), 
vadinta socialistais, bet ne- 
poilgam jųjų valia susilp- 
įlėjo, idealas persimainė ir, 
į vietą draugų gerove ru
pinties, pradėjo užsiiminėti 
jų išnaudojimu ir savo ki
šeninė gerove. Siekiai per
simainė, vardas liko tas 
pats. Šiandien aiškiai ma
tome, kad socialistai neat
sako tai žodžio reikšmei, 
nes jų tikslas tik išnaudo
ti žmones, privesti prie ne- 
išbredamo vargo, o tik pa
tiems bosauti, žmonių krau
ją gerti. Toksai yra šian
dieninis musų socialistų 
pamatinis tikslas. Čia tu
rime pabrėžti musų, nes ne 
visi socialistai dar ligi to 
tikslo yra priėję, bet visi 
jau eina.

Ne vienąs socialistas to
kiam mano pasakymui, ži
noma, užgįs ir nenorės pri
sipažinti. Galima tas už
ginti žmogui, kuris pavir
šutiniai tik žiuri, bet lai 
kiekvienas pažiūri biskį gi
liau į jų tikslą, į garsina-

tad 
tris 
toji 
tai

Mano

kadangi švarumas, tai vi
suomeniškas labas.

Be to pridera įvairiais 
budais naikinti muses, ku
rios išnešioja užkrečiamas 
ligas. Ant švarių kiemų ir 
švariuose namuose musių 
nekūomet neužtiksi, kadan
gi jos švarumo lenkiasi. 
Visoki neš vary bė — tai mu
sių buitis. Be to kamba
riuose tyras' oras labai daug 
prisideda prie sveikumo.

Kas nori' būti sveikas, 
kas nori turėti sveikus vai-

d J?

mas ideas, pamatys koksai 
ten žaltys pasislėpęs guli. 
Apie žmonių gerovę, apie 
jų labu rūpinimąsi socia
listų tik lupos kalba, tik 
yra tuščias rėkimas, idant 
tuomi rėkavimu galima bu
tų apkvaišinti žmonių gal
vas, nes ligi šiolei lietuviai 
to tik dar klausė, kuris dau
giau rėkė.

Grįžkime atgal prie filo
logijos. Iš tų kelių žodžių 
matyt, kad socialistai ne
atsako savo darbais to žo
džio prasmei. Vienok, kad 
žmonių yra jau taip priim
ta, privalome su tuomi su
sitaikinti ir gero žodžio pra
smę nekreipti į blogą. Bet 
ir čia dar galima padaryti 
skirtumas. Tarpu dabarti
nių socialistij yra ir-gi di
dis dar skirtumas. Yra 
socialistų,' kurie ištiktųjų 
rūpinasi žmonijos gerove, 
tik ją neatsakančiai su
pranta. Nori žmonėms ką 
gero ištiktųjų padaryti, tik 
negerus yra sau kelius ap
sirinkę, o jų fanatizmas ne
leidžia perspėti, apmąstyti 
ir atsitaisyti, ir dėlto vis 
tolyn visi breda į nesupran
tamą purvyną. Tokius tad 
socialistus galime mes dar 
pavadinti socialistais, nes 
jiems rupi žmonijos ’ gero
vė, žmonių išgelbėjimas ir 
kovojimas už idėą. Žmogų 
su savo įsitikrinimais ir 
dar gerais negalime pa
smerkti, o tik galime ap
gailestauti, kad jisai eina 
negerais keliais, aikvoja tik 
savo jėgas ir naudos neat
neša; fanatizmas neduoda 
praregėti. Jiems tad gali 
dar likti vardas “socialis
tas”.

Visai kitaip matosi musų 
manomų socialistų tarpe, 
ty. lietuvių socialistų tar
pe. Čia tik gal iš šimto 
vieną atrasi socialistą su 
gerais norais; abelnai-gi 
imant visi tik nedorų pa
žiūrų bei darbų. Tokiems 
žmonėms negali tikti var
das “socialistas”, bet pri
valo, delei skirtumo, būti 
duotas iš žmonių paimtas 
vardas “cilikas”. Lietu
viams tad manomiems so
cialistams pilniausia tinka 
tas vardas “cilikas” ir pri
valėtų būti, delei skirtumo, 
vartojamas kalboje ir ra
šyboje. Tasai skirtumas 
tuom labiau yra mums rei
kalingas, kad kiekvienas 
gerų norų ir gerai rupi- 
nantisis žmonių geru gali 
save tinkamai pasivadinti 
socialistu, dabartinių-gi 
musų manomų “socialistų” 
siekiai visiškai nukrypę ir 
tad gali tiktai nešioti iš- 
krypusį vardą “cilikas”.

Padarę tokį socialistų 
tarpe skirtumą, geriau ga
lėtume atskirti vieną nuo 
kito, ir pagaliaus nebūtų 
taip didžiai iškreiptas ge
ras žodis bei darkoma jo 
graži prasmė. Priežodis 
sako: “sulyg vyro ir mučė 
(kepurė)”. Čia taip-gi ga
lėtume tą pritaikinti: sulyg 
veikėjo ir vardas.

Tad ar nevertėtų ištikrų- 
jų musų manomus socialis
tus pakrikštyti cilikais ir tą 
žodį jau be svetimžodžių 
toliaus vartoti?

Narkunų Konstantinas.

S. L. A. 27 SEIMO SAIL 
KETAS.

PRANEŠIMAS

Kad nedirbus dviem":- to 
pačio darbo; duodu • vertė
jams žinotų jog aš pradė
jau versti apysaką (gyve
nimų alegoriją). “Neap-

Birželio 2 d. 6:30 vakaro 
Hotel Jefferson ant Ocean 
Park way. ir Sea Breeze av., 
Brighton Beach, N. Y. atsi
buvo S. L. A. seimo banke- 
tas-vakaricne. -Šios vaka
rienės rengėjais buvop-nai:
J. V. Lutkauskas, A. J. Ra
manauskas, J. Globis ir A. 
Augimas.

Į vakarienę susirinko ar
ti 150 svečių.

Po vakarienei komisijos 
pirmininkas, p. Lutkaus
kas, paaiškino svečiams de
legatams ir vietiniams, jo- 
gei brooklyniečiai tą vaka
rienę yra parengę vieton 
gatvėmis maršavimų, kai 
kitados buvo daroma prieš 
seimus. Sako, tokios vaka
rienės, tokie lietuvių susi
ėjimai yra naudingesni už 
besibeldimus gatvėmis.

Toliaus išpildyta sekantis 
programas:

1. Pirmiausiai kalbėjo 
centro prezidentas, p. Živat- 
kauskas apie S. L. A. ge
rovę.

2. Kalbėjo p-nas P. Mi- 
kolainis. Jis skatino lietu
vius rišties bendran ryšir 
ir darbuoties tautos labui

3. Kvartetas: p-lės A, 
Kancieriutė, J. Vidinskiu- 
te ir p-nai K. Brazys ir A. 
Kvedaras padainavo “Tė
vynė” ir “Per šilą jojau”.

4. Kalbėjo p. A. Rama
nauskas iš Lawrence, Mass 
apie ateivius, skatindamas 
idant lietuviai amerikiečiai 
paduotų jiems savo raukę 
ir nelaimėse anuos gelbėtų

5. Kalbėjo “Vien. Liet.’1 
redaktorius, p. J. O. Sirvy
das. Jis kalbėjo apit 
Brooklyno lietuvius, prasi
tardamas: “Toksai vaka
ras, tai esąs išteisybės lie
tuvių tautos parlamentas, 
kuriame pasikalbama apie 
savo abelnus reikalus. Kal
ba užbaigė apie organizaci
jų reikalus.

6. Duetas “Skambančios 
stygos’’ — p-lė A. Mikuliu- 
tė ir A. Kvederis.

7. Deklemavo p-lė Stro- 
giutė “Daug gražių žvaigž
delių”.

8. Kalbėjo “Tėvynės” re
daktorius, p. V. K. Rač
kauskas. Jis pradėjo taip: 
“Beklausant dainų ir kal
bų, prisiminė man vieno 
melagio žodžiai: “Ne tas yra 
poetas, kuris rašo eiles, bet 
tas, kuris poetu gimė”. Jis 
tuos žodžius atkreipė į sa
ve, liudydamas, kad jis ne
sąs oratorius. Tuo tarpu ir 
jis svečiams sumelavo, ka
dangi iš jo yra puikus kal
bėtojas. Kalbėjo daugiau
siai apie S. L. A. reikalus, 
skatino lietuvius rišties vie- 
nybėn ir tt.

9. Kalbėjo adv. F. P. 
Bradchulis. Pagyrė broo- 
klyniečius už puikiai pa
rengtą banketą pasakojo 
apie lietuvių pažangumą ir 
prigimtos kalbos meilę.

10. Kvartetas: A. Kan
cieriutė, J. Vidinskiutė,
K. Brazys ir A. Kvederis 
“Saltyšius”. Akompan. Ks. 
Strumskis.

Programas pabaigta 
11:30 vakare. Paskui šok
ta lietuviški’ šokiai.

Labai puikiai viskas at
likta, už ką vakaro rengė
jams reikia ištarti širdin
gas ačių. S. Alyva.

Gailisi.
— Tu, tinginy, sakai, kad 

tavo teta yra paika, pasa
kyk, kad to gailiesi?!
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katalikas

Step. Biežis.

KAS YRA SAPNAI?

Dabar persistatykime, 
kad panašių kelių nevie
nas, bet šimtai, tūkstančiai 
visaip išsiringavę. Kėra
votojas, norėdamas nuva
žiuoti į jam reikalingų vie
tų, turi tvirtai laikyti va
deles, nes kitaip gali išsi
sukti iš tikrųjų vėžių į ne
reikalingas ir galų gale gali 
amžinai susipainiojęs pasi
klysti. Panašus dalykas 
dedasi laike musų dvasiško 
veikimo. Akstinų daugel 
randasi, o kelių smegenyse 
dar daugiau ir čia rodos 
minties įvairus veikimai 
gali susimaišę pavirsti į 
didžiausį mišinį, betvarkę, 
kas trukdytų žmogui mųs
tyti apie kokį-nors pasi
skirta dalykų. Vienok tas 
neištinka, nes žmogus turi 
vadeles, kurias šiame atsi
tikime vadiname valia. Tai 
spėkai — valiai, pasidėko- 
jant, žmogus gali liuosai 
prašalinti nereikalingas 
mintis ir pavelyti veikti 
jam pageidaujamoms, ty. 
laikytis vienų paženklintų 
vėžių, idant pasiekti pa
skirtų vietų — tikslų. Ta 
pačia valia jis gali savo 
minties veikmę nukreipti į 
kitų pusę, arba visai per
mainyti temų ir pradėti kų 
nors naujo.

Nors žmogus gali savo

(Pabaiga).
Dabar beveik laikas per

žiūrėti, kokiu budu sapnai 
genista ir kokį sanryšį tu
ri su pergyventais įspū
džiais. Kad tų nuodugniau 
ir lengviau supratus, pirma 
pažiūrėsime kaip mintis, pa
prastai laike budėjimo, vei
kia. Čia paimkime sekantį 
pavyzdį: sakysim, asmuo 
prideda rankų prie šilto pe
čiaus ir jis staigiai pajun
ta šilumų; tas reiškia, kad 
mintis veikia ir šiame atsi
tikime privertė apsistoti 
ant pajautimo šilumos. Tas 
visas yra atliekama sekan
čiu procesu: Kada šis as
muo pridėjo rankų prie šil
to pečiaus, tai šiluma suju
dino galinius rankos dirks
nius ir sujudinimas arba 
padil ginimas yra siunčia
mas tais pačiais dirksniais 
į centrų — galvos smegenis, 
kur padaro tūlų smegenų 
celių sujudinimų arba per
keitimų; o tas smegenų ce
lių sujudinimas yra prie
žastimi minties sujudinimo, 
ir kada pastaroji yra suju- 

, dinta, tada mes įgauname 
spėkų sųmonės arba, kitais 
žodžiais sakant, mes galime 
persistatyti dalykų arba sa- mintį kėravoti kaip jam 
vo dvasiškų veikmę at-1 patinka, vienok jis neįsten- 
kreipti į duotų dalykų, šia
me atsitikime, į tai, kad 
ranka jaučia šilumų. Tai
gi, kad kų nors veikti pro
tiškai arba mųstyti, pir
miausia ir neatbūtinai rei
kalinga šaltinis arba aksti
nas, kuris yra išlaukinis iš 
atžvilgio minties. Be pa
našaus akstino negalima 
pradėti kų nors persistaty
ti, mųstyti; vienok neretai 
toks akstinas yra suvisai 
nežinomas ir jo labai daž
nai nepatėmiję pasirodo 
lyg kad mintis savaimai 
pradėtų veikti, 
budu susideda visas žmo
gaus protiškas veikimas.

Atkartojimas tos pačios 
veikmės yra visuomet leng
vesnis, negu pirmų sykį — 
tų kiekvienas iš ypatiško 
patyrimo žino, 
dėlto, kad vienų sykį išti
kus kokiai-nors 
palieka žymę arba tūlų per
mainą smegenų celėse, lyg 
kad pirmas važiuotojas 
nauju keliu palieka vėžes, 
kaipo ženklų savo važiavi
mo. Antram važiuotojui 
pirmomis vėžėmis biskį 
lengviau, o trečiam dar 
lengviau ir tt. Tas pats 
dedasi ir proto veiksmių 
srityse: juo daugiau atkar- 

į tojame tų pačių veikmę,
1 tuo ji lengviau duodasi, nes

smegenyse vėžės vis dides
nės ir didesnės darosi, o 
pats važiavimas lengvinasi.

Panašiu

Tas yra

veikmei,

gia jai paliepti visai nutil
ti, ty. nieko neveikti, gal 
tik išėmus kietai sveikų 
miegų. Taigi laike žmo
gaus budėjimo jo mintis vi
suomet veikia mažesniame 
ar didesniame laipsnyj, nes 
aplinkui jį tiek daug daik
tų, kurie tarnauja akstinais 
minties veikimo link. Pa- 
vyzdin, žmogus atlikęs sžį- 
vo darbų arba šiaip jau ga
vęs valandėlę liuoso laiko, 
sėdasi į kėdę stengdamasis 
nieko nemųstyti, idant at
silsėjus. Bet ar jis šičion 
pasiekia savo tikslų — toli 
gražu ne. Mintis viena 
paskui kitos ateina į jo 
galvų, paprastai sakant, 
dargi jos neretai susimaišo, 
viena nepabaigus savo ke
lionės, prasideda kita ir po 
valandėlės ilsėtojas pasi
junta beėsųs kur padangė
se, toli, toli nuo tikros jo 
buvimo vietos, arba jis pats 
nežino, kas ten jo mintyje 
ištiko, nes ten viešpatavo 
pilnas chaosas. Kartais 
panašus veikimas yra taip 
silpnas, kad paprastai ne
galima nei pajausti minties 
darbų ir tada sakome, kad 
aš nieko nemųstau, ty. ma
no mintis pilname ramume. 
Tokio stovio laike budėjimo 
nekados nesti. Priežastį 
tokio netiksliško minties 
veikimo randame nustoji- 
me veikti valios, to suma
naus kėravotojo. .Taigi,

valia mes tvarkome savo 
protiškų veikimų, kurį ga
lime pakreipti kur norime, 
bet negalime sustabdyti. 
Atydus skaitytojas gali 
matyti kokiu budu mintis 
veikia ir kokiu budu jis ga
li būti jos kėravotojas.

Minties veiksmių būdas, 
augščiaus peržiūrėtas, yra 
pritaikomas tik laike žmo
gaus budėjimo, ty. kada 
jis nemiega, kada jis ma
žiau ar daugiau vartoja va
lių. Čia jau esame prie vie
tos peržiūrėti minties veik- 
smes laike miego ir rasti 
skirtumų bei panašumų su 
veiksmėmis laike jo budė
jimo. Asmuo kietai mie
gus suvisai nustoja spėkos 
pajautimo (įspūdžio), o ju
dinimo spėkų mažiau ar 
daugiau pasilieka veikianti. 
Tų patį kitais žodžiais sa
kant išeina: kol jis miega, 
jis negali matyti, girdėti,, 
jausti arba uostyti, nors 
smegenįs gali judinti savo 
rankas, arba gali pats ap
siversti ant kito šono; taip
gi neretai tenka patėmyti, 
kad žmogus miegodamas at
sikelia iš lovos, apsirengia 
ir gali taip gerai vaikščioti, 
tarsi, nemiegodamas. Taip
gi laike miego jis negali 
vartoti savo valios vadelių, 
visų savo minties veiksmių. 
Be to dar mastymas, spren
dimas, sumanumas ir 
stymas miegant esti 
sumažinti ir kartais 
nustoja savo spėkos,
met atmintis,.© ypač svajo
jimas, gali mažiau ar dau
giau veikti. Taigi, skirtu
mas tarpe miegančio ir bū
dančio žmogaus gali būti 
sekančiai išreikštas: mie
gantysis nustoja valių, kū
no pajautimus (matymų, 
girdėjimų, etc.), susimažina 
arba suvisai neveikia mųs- 
tymas, sprendimas, suma
numas ir svarstymas. To
kiu budu miegantys nusto
ja daugel savo dovanų, ku
rias budėdamas liuosai var
toja. Ant tik kų minėtų 
ypatybių ir remiasi visa 
sapnų paslaptis, kurių že- 
miaus pamatysime. Čia 
day reikia pridurti vienų 
patėmijimų, kuris šioj vie
toje gali būti reikalingas. 
Augščiau matėme, kad pa- 
dilginimas arba akstinas 
yra minties veikmei šalti
nis, nežiūrint iš kur jis 
ateitų. Čia abelnas skaity
tojas gali paklausti: Argi 
tie minties padilginimai 
pranyksta laike miego? Ar
gi bildėsis, šviesa, šiluma, 
šaltis ir panašus akstinai ne
ardo jokios intekmės ant 
galutinių dirksnių, sujudi
nant smegenis ir tokiu bu
du priverčiant mintį veik
ti? —- Žinoma taip, nes ki
taip ir negali būti. Nors 
smegenįs ir veikia šiame

svar- 
labai 
visai 
kuo-

atsitikime ^>ęt mes to ne
jaučiame suvisąį, arba tik 
iš dalies tejaučįąme.

Daleiskime, rul pridedame 
prie miegančiojo kojos šil
tų akmenį. f Snjegenįs tų ši
lumų jaus jr iššauks atsa
kantį minties įspūdį, bet to 
viso, ypač pirmųjį, kada 
kietai miegame, mes nejau
sime, nežinosime. Šis min
ties įspūdis veikia tolyn 
susijungiant su kitais, pa
tirtais budėjimo laike, ir 
galų gale padaro vienokį ar 
kitokį paveikslų, kurį va
diname sapnu Šiame at
sitikime, ty. pridedant prie 
kojos šiltų akmenį, labai 
galima, kad miegantysis 
sapnuos bevaikščiojus ant 
karšto pečiaus arba šiaip
jau bėsųs kokioje nors karš
toje vietoje. O jaigu tų 
šiltų akmenį ilgai laikysi
me, tai jis stengsis prasi
salinti iš tos karštos vietos, 
bet jokiu budu neįstengs. 
Dabar pridėkime ledo prie 
miegančiojo kojos. Čia jis 
labai panašiai sapnuos be
vaikščiojus kur šiaurėje ant 
šalto ledyno arba lyginai 
tam. Prie šios progos pa
velysite papasakoti vienų 
nuosavų sapnų, kurį gana 
gerai atmenu del jo akyvu- 
mo. - Vienų naktį bemie
gant šaltame kambaryj 
(kurį žiemų Jaikdavau ty
čią šaltų) nuslinko nuo pu
sės šono kaldra. Ta dalis 
kimo be kai droš pradėjo 
justi šaltį, kuomet antroji 
sau buvo pilnai rami. To
kiame padėjime bemiegant 
pradėjau sapnuoti, kad, ro
dos, koki tai milžiniška spė
ka neužklotų dalį kūno šal
do norint paversti į ledų, o 
tuo tarpu antrųjį karštai 
šildo. Tokiamė padėjime 
suvisai nekaip jaučiaus, nes 
maniau,, štai už sekundos ir 
pabaigs su manimi, o spė
kos pasiliuosuoti arba ap
siginti, rodos, nei lašelio. 
Nubudęs atradau tikrųjį 
savo stovį. Panašus paty
rimus, manau, kiekvienas 
turėjo. Taigi tokie sapnai 
yra priežastimi fiziško sto
vio. Bet šiuomi dar ne vis
kas baigiasi: randasi dar 
sudėtesnių sappų.

Tie sudėtesni sapnai ga
li būti labai keisti, kaip 
antai: Žmogus mato dide
lį, milžiniškų gyvulį, kurio 
viena dalis, tik sumažinus, 
but panaši žinomam gyvu
liui, o antra suvisai ki
tam ir tam panašiai. Arba 
jis kalbasi su žmonėmis, 
kurie tėviškėje randasi, o 
šiuo tarpu Amerikoje, arba 
vėl jis mato kokį keistų re
ginį, sudėtų iš kėlių jam 
pažįstamų reginių, žodžiu 
sakant, sapne mato ar jau
čia, kų suvisai negalima ir 
manyti, kad taip ištikrųjų 
galėtų būti. — -Taipgi jis

gali 
dir-
ma- 
ste-

Tai

gali sapnuoti kokį nors as
menį, kurį jis matė ir kuris 
padarė ant jo didelį įspū
dį ar intekmę. Antra jis 
gali sapnuoti kokių trage
dijų, kurių vakar matė te
atre perstatant; arba 
veikti, ką dienos laike 
bo. Taigi sapne galima 
tyti ar jausti beveik
buklus, arba suvisai pana
šius dalykus, kurie laike jo 
budėjimo padarė ant jo ne
mažų įspūdį.

Pirm išaiškinimo šiųjų 
sapnų pažiūrėkime, ar bu
dėdami negalime panašius 
dalykus persistatyti. Aš, 
norint pasilsėti, stengiuosi 
nieko nemųstyti, vienok po 
valandėlės pasijuntu, kad 
esu kur tai nežinomoj vie
toj, matau nepaprastai ste
bėtinų apsireiškimų arba 
šiaipjau persistato koks 
stebuklingas reginys,
mes už vadiname ne sapnu, 
bet svajone. Taipgi man 
panorėjus, galiu persistaty
ti dar keistesnius daiktus. 
Bet reikia atminti, kad il
sintis į galvų ateina tokie 
dalykai, kurie didesnį įspū
dį kada nors padarė, arba, 
kurie mus labiau patraukė. 
Taipgi aš galiu mųstyti 
apie kokį savo užmanytų 
darbų, kuris gali pasisekti 
ar nepavykti, arba apie sa
vo ateitį bei praeitį arba 
apmųstinėti knkį dalykų. Ir 
tų mes vadiname mųstymu, 
o ne sapnu. Tokiu budu ir 
be sapno aš galiu permaty
ti arba nuspėti kas link pa
sisekimo mano užmanyto 
dalyko, ir, beabejonės, ma
žiau ar daugiau galiu pra
nešti, kas neretai ir išsipil
do. Iš čia jau pradeda
me matyti, kad žmogus rau
stydamas gali, daug dau
giau išpranašauti, negu 
sapnuodamas. Dabar jau 
galime eiti prie augščiaus 
minėti; sapnų išaiškinimų.

Kaip budėjimo laike, va
liai paliovus veikti, paaks- 
tinta mintis gali subudavoti 
indomius reginius arba vei
kia ant naujesnio bei arti
mesnio daikto; beveik taip- 
pat viskas apsireiškia mie
gant, ty. sapnuojant. Mųs- 
tymo, svarstymo, sprendi
mo, o ypač valios veikmėms 
nustojus dirbti, mintis, bū
dama padilginta veikti, vei
kia be jokios kontrolės, 
tvarkos, ir del tos priežas
ties, išklįzdama iš tikrų sa
vo vėžių į kitas, gali su
tverti pastebėtiniausius pa
veikslus arba reginius. Tas 
yra dėlto, kad mintis būda
ma be jokio kėravojimo, 
paima tai vieno įspūdžio 
dalį, tai antro ir iš panašių 
šmotelių sulipdo didžiausių 
šmėklų. Sapnavimas nese
nai pergyventų patyrimų, 
ypač atkreipusių didesnę 
domų, slepiasi tame, kad jie

yra labiau priprasti ir to-1 
kiu budu mintis juos gali 
daug lengviau atkartoti, ne
gu kitus mažiau paprastus. 
Taigi pasirodo, kad ir šios 
rųšies sapnuose nėra nieko 
slapto, bet tik naturališkas 
be tvarkos minties veiki
mas. Dabar jau esame vie
toje atkartoti pirmiaus mi
nėtų klausimų: Ar galima 
sapnui pasitikėti, kaipo 
pranašui musų ateities? — 
Ne, tegali būti vienas apsa
kymas.

Čia reikalinga priminti 
dar vienas dalykas, būtent 
gulėjimo būdas. Daktarai 
mums sako, kad sveikiausia 
gulėti tai ant dešiniojo šo
no. Tas, beabejonės, gry
na tiesa ir reikėtų sekti šį 
protingų bei reikalingų ty
rai sveikatai patarimų. Gu- 
lėdami-gi ant kairiojo šono 
prispaudžiamo širdį ir su
laikome jos pilnų veik
mę, kas susilpnina kraujo 
cirkuliacijų. O gulėdami 
ant nugaros prispaudžiame 
savo viduriais dirksnius, 
kurie išeina iš nugarkaulio 
smegenų (spiral cord). Tų 
darydami padilginame juos 
veikti, kas galų gale pri
verčia mintį veikti ir tas 
persiduoda į baisiausius, 
nemaloniausius sapnus, ku
rie nevienų išgazdina ir net 
priverčia pašokti iš lovos. 
Šį dalykų gali kiekvienas 
pertikrinti atsigulęs ant 
nugaros, sapnuodamas viso
kius nelabiausius sapnus. 
Šie keletas žodžių parodo, 
kodėl nepatartina gulėti 
ant nugaros arba kairiojo 
šono, o geriausia gulėti ant 
dešiniojo.

Dabar keletas žodžių iš 
praktiškosios pusės. Ar 
sapnai naudinga žmogui? 
Atsiminkime naktį, kurių 
beveik kiaurai persapnavo- 
me bemiegodami, o ypač 
nemalonius sapnus. Ant 
rytojaus atsikėlę jaučiame 
kokį tai nuovargį, galvos 
sunkumų, lyg kad suvisai 
nebūtume silsėję. Tas yra 
dėlto, kad vietoje duoti 
minčiai atsilsėti sau ra
miai, sapnuodami jų pri
vertėme dirbti, -tarsi budė
jimo laike. Taigi protiš
kai ir dažnai fiziškai del 
panašių sapnų negalėjome 
atsilsėti, žinoma vietoje 
atsikelti šviežiam, jausliam 
bei linksmam, atsikelia su
vargęs, piktas, ištižęs. Sa
kiau fiziškai nuvargsta, 
nes mintis ir taipjau turėda
ma didelę intekmę ant kū
no jį susilpnina, o dar čia 
po baisaus sapno, išsigan
dęs nebegali vėl greitai už
migti ir tokiu budu atlie
kamų pasilsio laikų pralei
džia kentėdamas, o ne sal
džiame miege. Čia jau 
kiekvienas gali, matyti, kad 
visi sapnai atima dalį žmo-

gaus atsilsio, ir kad to iš
vengus, reikia suvisai ne
sapnuoti. Bet ar žmogus 
gali iš savo noro sapnuoti 
ar nesapnuoti? — Taip, tik 
tam reikalinga tūlos sųly- 
gos, kurias išpildžius, kiek
vienas turės tikrų bei sveikų 
miegų. Tos sųlygos labai 
paprastos, taip kad kiek
vienas, kuris nori miegoti, 
gali liuosai jas išpildyti. — 
Pirma, reikia ant dešiniojo 
šono gulėti, o antra, rei
kalinga miego norėti. Pas
tarieji žodžiai intalpina, 
kad žmogus turi būti kū
niškai sveikas, turi regulia- 
riškai miegoti tam tikrose 
pasiskirtose valandose ir 
kaip galima vienokį valan
dų skaitlių. Jaigu žmogus 
tikrai norėdamas miego nu
eis lovon, tai jis veikiai už
migs ir skambančiai bei sal
džiai pramiegojęs paskirtų 
laikų, atsikels ant rytojaus 
skaistus, linksmas ir pil
nas energijos dirbti per vi
sų sekančių dienų. Taigi, 
štai tie sapnai, rodos men
kiausias dalykėlis, gali tū
lo akis pakelti augštyn ii 
suteikti progų šviesesnės 
ateities.

Baigiant galima pasaky
ti, kad sapnai negali nieko 
pranašaut ir, beabejonės, 
suvisai nereikia į juos ti
kėti,, o sapnininkai tik te
gali būti naudingi dulkėms 
nusisėsti, o ne kam kitam. 
Pagal augščiau nurodytas 
taisykles, reikia stengtis 
sapnus suvisai prašalinti, 
nes jie atima didelę dalį 
musų brangaus pasilsio.

(Pabaiga nuo 5-to pusi.).
tarė mokėti $75.00 metams.

Tos pat kuopos: Ištirti, 
kad jų kuopos pripažinti 
114 nariu, nes tiek yra pil
nai užsimokėjusių, o ne 90 
narių.

4) 4 kp. įnešė, kad knygų 
turtas butų apsaugotas nuo 
ugnies, pavesta centro val
dybai.

5) . 5 kp. įnešė, kad kun. 
J. Žilinsko ir dr. A. Gar
maus raštai, dabar esanti 
spaudoje, tafi nors du trečda
liu butų apdarytų, o nariai, 
kurie norės gauti apdarytas 
knygas, turės už apdarus 
primokėti.

6) 5 kp. įnešė pagaminti 
atskirus lapelius, kur butų 
agituojama musų T. M. D.

Tos pat kuopos įnešta, iš
reikšti padėkų “Vienybės 
Lietuvninkų” redakcijai už 
patarnavimų T. M. D. orga
nui ir paduoda įnešimų sei
mui, jog ir ant toliaus pa
likti organu “Vien. Liet.”, 
jaigu ji apsiims.

Išrinkta komisija: V. 
Daukšys centro 
ir P. Petronis.

11 vai. vakare 
sija uždaryta.

pirmsedis

antra se- 
(B. t.).
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(Tųsa).

z DALIS TREČIA.
’ajautimų susidėjimo nukrypimų pasekmės.

SKYRIUS XX.
Kodėl gyvėdžiai žvėrys bijosi ugnies.

Parodęs, ■— kaip man rodos, visai intikinamai, kad 
pajautimų susidėjimas pas gyvulius daug kuomi ski
riasi nuo to, kuris pas žmogų yra, aš imsiu prisižiūrėti 
ištekančioms iš to fakto pasekmėms. Kaip jau ne kar
tų pabraukiau, aš laikausi tos pažiūros, jog daugelis gy
vulių pasielgimų, kurie mums atrodo keistais, arba ne
išmintingais visai tokiais nėra, jei į juos žiurėjus nuo 
gyvulių pajautimų susidėjimo žvilgsniu.

Pradėsiu, — kas visai yra prigimta, — nuo pras
čiausio išvado, kuris yra sujungtas su peržiūrėtu jau 
skirtumo tarp dieninio ir naktinio gyvulio. Čia mes 
gausime išaiškinimų vieno labai indomaus fakto, bū
tent: kodėl gyvėdžiai žvėrys bijosi ugnies.

Vietose, buk daugelis gyvėdžių žvėrių randas, ke
leiviai apsisaugoja nuo jų užpuolimo nakčia sukurdami 
dideles ugnis. Šitas praktiškas būdas virto mums to
kiu paprastu, kad mes jau nesistebiame iš jo daugiau. 
Vienok reikia manyti kad gamtininkams parsieiti) sma
giai palaužyti galvos, kad suradus tinkamumas šito in
domaus apsireiškimo išaiškinimas. Liūtų ir tigrų, sa
kysime, anaiptol negalima paskaityti kvailais padarais; 
kuo gi išaiškinus, kad tokis prastas būdas verčia juos 
atsisakyti nuo smaguringo grobimo? Net pas Brėmų 
kuris gyvulių gyvenimų ir būdų piešia kuoveizdžiausiai, 
nerandame mėginimo šitam mįsliui raktų surasti.

Žmogui šitas būdas visgi taip yra brangus, kad už
tektinai pasidėkoti tam, kuris pirmas jį surado, yra 
sunku. Kas reiktų daryti keleiviams, kurie visų dienų 
išbuvę ant kojų ir kuriems akys nuo nuovargio limpa? 
Vienam bent visuomet prisieitų budėti ir visgi kiti ne
galėtų būti tikrais, kad jų sargo neįveiks miegas. Ir 
net jei jis neužmigtų, tai kaip jis nakties tamsumoje 
gali pamatyti besisaikstantį grobinį?

Galima butų manyti — ir tokių nuomonę mes daž
nai galime sutikti net pas tokius prasinešančius zoolo
gus, kaip sakysime Lentz — kad visi gyvuliai jaučia ko
kių tai ominę baimę nuo ugnies. Bet dalykas visai 
nėra tokis prastas. Bet jei nieko nesakius apie žmo- 

1 gui panašias beždžiones, kurios šįlasi pas paliktas ug- 
L nis, tai nėra nei mažiausios abejonės, kad daugelis 
Į paukščių j švyturių stiklus sau galvas sudaužo. Brie- 
Į džiai ir stirnos dažnai sustoja ir, kaip užavėti, žiuri į 
| ugnį. Veliocipėdininkai nakčia dažnai būva priversti 
| nusėsti nuo veliocipėdo, nes jų žibanti žibykla pritrau

kia girių žvėris, kurie neduoda jiems kelio. Bet ypa- 
tinkai ugnis patraukia angis, kurios išlenda iš sayo olų 
tokiomis apštimis, kad keleivis priverstas būva jas 
gaudyti ir mėtyti ugnin.

Ir taip, mes stovime akyvaizdoje mįslio, kuris ne
mažiau yra indomus dėlto, jog jis gali atsikartoti kas
dien. Pasinaudoti tokia priemone atsigynimui nuo 
priešingų žmonių butų baisiau kvaila. Sakysime, keli 
sakai (šnipai) nakčia įsigavo priešų šalin ir, sukarę ug
nį, ramiai sugulė. Sukurdami ugnį jie padarytų tų, 
kas juos lengviausiai galėtų išduoti ir jų miegas tik
rai butų amžinas.

Senovės raštininkai, kiek man yra žinoma, apie 
šitų apsireiškimų nieko nepasakė. Bet visgi jis buvo 
žinomas bent Homerui, kuris Iliadoje apie pasitrau
kiantį Ajaksų sako:

“Žmogus — rašo,Bromas — mėgino visokių prie
monių apsigynimui nuo šito žalingo gyvulių.,,; Benoks- 
tant vaisiams abišaliai upės sukuriama ir rūpestingai 
palaikoma ugnys per visų naktį, kad tik ■ hippopota
mus įbaidžius. Kaikuriose vietose keliamas vienva- 
linis trukšmas šitų upės milžinų įbaidymui. Bet jie 
neretai būva taip begėdiškai drųsųs, kad gryžta upėn 
tik tųsyk, kaip ant jų užpuola rėkdamas ir su švyturiais 
rankose didelis žmonių būrys. , >

Hiena netik visai ugnies nesibaido, bet dar jų ug
nis patraukia.

Ypatingus apsireiškimus — rašo Brėmas — žadi
nančius nuostebų arba varančių baimę, druožlėtoji hie
na sutinka staugimu, o šlakuotoji -— kvatojimu. Kar- 

(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, aplaikys iš musų knygyno $20.00 ver
tės knygų. Taigi naudokitės iš geros progos. Čionais 
žemiaus surašyti jų vardai:*

\ RANKVEDŽIAI.
1. SVEIKATA ARBA TIESUS IR TRUMPAS KELIAS Į SVEIKATĄ. 

Pamatinės žinios iš Anatomijos, Fįzijologijos ir Hygijenos. Rank- 
vedis Pradinėms Mokykloms ir Plačiajai Liaudžiai žinynas. Su
taisė Dr. A. L. Graičunas. šis pirmas lietuvią kalboje sveikatos ži
nynas parašytas pagal Europos ir Amerikos garsią daktarą ir 
profesorią. SVEIKATA — veikalas didis, turi 339 puslapius, su 
keliais šimtais aiškią paveikslą apie žmogaus kūno sudėjimą ir 
kitokią. Kaina drūtuose apdaruose ............................................ $2.00.

VIENATINIS SAVO RŲŠIES LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKOS KALBOS 
BANKVEDIS BEI ŽODYNĖLIS LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS bu 
Fonetiškų Ištarimu ir Kaip Tapti Jungtinią Amerikos Valstybią 
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. Cionais 
surinkta svarbiausi žodžiai, kokie tik naudojami kasdieninėje kal
boje. Prie galo telpa pamokimas tiems, kurie nori pasilikti 
“Jungtinią Amerikos Valstybią Piliečiais” i- “Lessons in 
Reading”, prie dabartinio apsunkinimo gavime pilietišką poperą, 
atneš didelę naudą kiekvienam, norinčiam palikti piliečiu. Pusi.
240. Kaina ......................................   $1.25.
Drūtuose apdaruose .....................................................................   $1.50.

3. PRAKTIŠELAS ANGLIŠKOS KALBOS RANKVEDĖLIS, Pasimoky-
mui Skaityti, Rašyti ir Kalbėti angliškai. Sutaisė S. P. Tanane
vičia šis pradinis Rankvedėlis parengtas naudai tą, kurie nori 
trumpu laiku pramokti anglišką kalbą, susikalbėti kasdieniniuose 
savo reikaluose. Pusi. 63. Kaina ................................. ... ..................

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

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

RYMO-KATALIKIŠKAS DIDESNYSIS KATEKIZMAS dėl Lietu- ; ?
višką Mokslainią Amerikoje. Parašė kun. j.j; jlėhą^^D. J.- Gė-i 
riausias, nes labai suprantamas, kad ir mažiems vaikajps Katekiz
mas, parankiausias lietuvią pradinėms mokykloms. .J Pusi. 199.
Kaina drūtuose apdaruose ...........................................'.Z................... 35c.

7. NAUJA CHRESTOMATIJA dėl Lietuvišką Mokslainią Amerikoje.
Dalis I. Parengė B. Brandukas. šį knyga yra geriausia skaitjjnui . j 
šiek tiek pramokusiems skaityti, nes joje telpa trumpos, gerai su
prantamos jaunam protui pasakaitės. Pusi. 155. Kaina drūtuose 
apdaruose ................. ;............................   35c.

I. NAUJA KNYGA dėl Lietuvišką Mokslainią Amerikoje. Dalis II. 
Parengė P. Brandukas. Yra tai antra dalis Chrestomatijos la
bai paranki mokimui jau pramokusią skaityti ir rašyti vaiką. 
Telpa joje apysakėlės ir eilės. Pusi. 212. Kaina drūtuose ap
daruose .................................. .......................................................................

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

10. ŠVENTA ISTORIJA. Senojo ir Naujojo Įstatymo. Parašė Vys
kupas Motiejus Valančauskas. Trečias su pataisymu išdavimas.

' Su daugel paveikšlėlią. Yra tai aiškiai ir kiekvienam supranta
mai aprašyta visa istorija nuo sutvėrimo pasaulio ligi pradžiai krikš
čionybės. Pusi. 180. Kaina drūtuose apdaruose ...............  40c.

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

ANTRAS KRIKŠTAS. šią laiką apysaka. Parašė. Br. Vargšas. 
Labai žingeidi apysaka apie padėjimą šią dieną Rusijoje ir buvusią 
revoliuciją. Pusi. 83. Kaina ..................................................................... 25c,
Ta pati apdaryta ................................................................................................. 50c,

2.

6.

8.

11.

12.

25c.

35c.
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LIGOS, KURIAS MES PASEKMINGAI IŠGYDOME.

Chroniškas Nervu ligas, kaipo Kraujo užnuodyjimą, škrofulos skaudulius, 
Patrūkimą, Išbėrimą, Nubėgimą, Raudonąją Gyslą, Pilvą, Kepenys. Inkstus, Pūslė, 
Negromuliavimą, Reumatizmą, Nemigą, Nervu Nusilpnėjimą, Paralyžių, lakumotora- 
takiea, Silpnumą ir visas kitokias kankinančias ligas.

Jaigu tu ėsi pavargęs ir nuilstantis iš ryto, neramus naktyj, svaigstąs, susi
raukęs arba nulindęs, turi galvos skausmą, nugarkaulio, pamėlynavusius paakius, 
niidiegimus žemyn ir augštyn nugarkaulio, plakimą širdies, išbėrimus, naktinius 
prakaitavimus, skaudamas ir nuilstančias strėnas, nutrotytą svarumą, žudymą at
minties, nusilpnėjusius vidurius, apsireiškimus odos (skuros) ligų, TAI TU NE
ATBŪTINAI REIKALAUJI MUSU GYDYMO TUOJAUS. Neatidėliok ant toliaus 
ir nelauk kol tapsi neišgydomas, bet tuojaus atsilankyk j Profesoriaus De Johns 
Medikališką Institutą ir tegul vienas iš musų specialistų suteiks jums atsakanti 
patarnavimą ir išegzaminavojimą per . X-ray spindulius, ir 
negalėjo

išgydys jus, ko kiti

PROFESSOR DeJOHN'S MEDICAL INSTITUTE
UNINC.

3009-51 E. 92nd St.. cor. Commercial Ave.,
Telephonas So. Chicago,

Ofiso valandos: Kiekvieną dieną nuo 9:30 
dėlidmis ir šventomis dienomis nuo 9:30 iš ryto 
visokiose kalbose. Mes uŽmokam už strytkarius

146.
So. Chicago, Ill.

iš ryto, iki
iki 3:30 vakaro.
pas mus atsilankiusiems.

8:30 vakaro. Ne- 
Mes kalbame

^Gerbiamųjų Tautiečiu Atydai!
Pirmas ir vienatinis lietuviszkas Daržas vasaros vakaci|oms.

Lemont’s Resort Fruit Farm, Sodus, Mich,
ant Saint Joseph upfs kranto.

. Kuomet, Gerbiami Tautiečiai, busite pasirengę apleisti miestą ke- 
lioms savaitėms laike vasaros karščių, malonėkite atsilsėti ant šitos farmos.

į Užtikriname, kad atsilsiui, ty. vakacijoms nerasite sau geresnės vietos 
kaip šita.

LEMONTO RESORT FRUIT FARMA.
Farma ant kranto upės, labai gražioj apygardoj, oras sveikas, medžių 

daugybė. Randasi ęenausios maudyklės bėgančiame, tyrame vandenyj. 
Yra mineraliai šaltiniai iŠ kurių vanduo galima gerti, kas suteikia ligūs
tiems sveikatą. čionai pasekmingai gydosi reumatikai, nervuoti ir kitokie 
silpni žmonės. Upe galima važinėti VELTUI valtimis ir gazoliniu laivu. 
Svečiams leidžiama naudoties visokiais vaisiais, kaip tai obuoliais, grušio- 
mis, avietėmis, vynuogėmis ir kitais. Valgis kuogeriausias, nes švariai ir 
gardžiai specialistu virėju tąsomos. Pienas visuomet šviežias, kadangi ant 
farmos laikoma karvės. Užlaikoma daugybė vištų, tad ir kiaušiniai visuo
met, buna švieži. Ppikųs vasariniai nameliai, taip vadinami “Cottages” 
su puikiomis lovomis ir erdvais kambariais, kurių yra daugybė didžiuliame 
name. Viskas pataisyta kuogeriausiai, svečiams patarnaujama kuomanda- 
giausiai, atsilsiui vietos negalima rasti geresnės.

Kainos labai žemos, jei pagalvojus apie visas vigadas. Savaitėje mo; 
karna tik $7.50, $8.50 ir $9.00 Dieną ir nakti arba visą parą išbūti 
lėŠuoja $1.50.

Džiova serganti Čionai nepriimami.
Geriausiai nuvažiuoti ant Lemont Resort Fruit Farmos: imk laivą Gra- , 

ham & Morton linijos, Chicago Dock Wabash av. ir River gatvės, per 
ežerą Lake Mich. j Benton Harbor, Mich. IŠ Benton Harbor paimk karą 
“Dowagiac — Eau Claire”, kuris davež lig minėtos farmps. Kelias 
kainuoja tik 75centai. Laivai iš Chicagos išeina ikekvieną dieną du 
kartu: 9:30 rytmetyj ir 11:30 vakare. Pasitikėdamas, kad gerbiami tau
tiečiai parems savo draugbrolį. lietuvį, o ne kokį ten airį arba žydą.

Pasilieku su godone jūsų tautietis, a r ... f

ALEX J. LEMONTAS
Lamont’s Resort, Sodus, Mich., Chicagos adr. 668 W. 18 Si.

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 gimnastiką svetainę 
ir maudyklės visai už dyką. Atsišaukite į viršminėtą vietą ketver- 
go vakarais, arba bile kokį vakarą po num. 3462 SO. HALSTED 
St., klausdami kapitono P. J. BRADY. (23—26)

Telephone Yards 3547

“Bet traukėsi nuo mušlaukio it koksai liūtas ujamasis, 
“Kur jis, galiaus, privargo pats, beerzindamas šunis ir 
“Neleisdami jam prie bandos beprisigriebt, [vyrus. 
“Nežiur, bet širst veltui: iš nepabardomųjų rankų 
“Į jį tik švilpia lėkdamos tolydžio jėtys, 
“Žarijos žėrinčios; pabūgsta jis ir traukias 
“Šalin inpykęs, nusiminęs tik bešvintant...”.

Iš to matome, kad Homeras buvo sodru'm gyvulių 
žinovu ir kad anais laikais poeto tėvynėje liūtų butą. 
Plinius savo liūto aprašyme taipgi pažymi jo didelę 
baimę nuo ugnies.

Gana aiškius nurodymus į tai, kad ne visi laukiniai 
gyvuliai bijosi ugnies, randame pas Brėmę.

“Šiaurinėse Indijos dalyse — rašo Brėmas — pri
siartinimui prie briedžių pasinaudojama taurais; taip 
pat jais pasinaudojama nakčia medžiojant visokius lau
kinius gyvulius, pradedant nuo briedžių ir šernų ir bai
giant vilpišiais. Tuo tikslu gyvuliui prie kaklo riša
ma varpelis, ant nugaros krabe ar krežis (gurbas), 
kurių skylės yra vienon pusėn. Krežyje ar krabėje 
dega vaškinis švyturys ir ugnis visuomet nukreipta 
vienon pusėn, taip kad medžiotojas cinus tamsoje nė
ra matomu. Saulei nusileidus, šitaip aptaisytus tau- 

, rus išvaroma girion. Varpelio skambėjimas laukinius 
gyvulius baido, ugnis sužadina žingeidumų arba juos 
erzina, taip kad jie prisiartina per šūvio tolumų; bet

'13. APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai norintiems suprasti teisybę. P. B. 
šioje knygelėje aprašo kokį pavoją atgabena žmogui rūkymas ir 
alkoholiški gėrymai. Pusi. 23. Kaina ......................     10c
APSAKYMĖLIAI. Keturi puikąs apsakymėliai: 1) Teismas. 2) 
Neišmiegotas Motiejienčs miegas. ’3) Iš senovės Egypto padavimą.
4) Ar atsimeni? Pusi. 75. kaina ............................................................ 15c

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

16. BROLIS IR SESUO. Apysaka. Parašė Vaikas. Labai užimanti 
šią dieną atsitikimą apysaka, verta perskaityti kiekvienam lietu- 
viui-tėvynainiui. Pusi. 57. Kaina ....................................... . :......... 15c
CIECORIUS DOMICIJONAS IR KASĖJAI KATAKUMBOSE. Isto
riškas apsakymas Laikuose Krikščionią Persekiojimo. Pagal lenką 
kalbą P. B. Labai puikus aprašymas apie persekiojimą pirmutinią 
krikščionią Ryme, viešpataujant ciesoriui Domicijonui. Aprašyta, 
kaip pirmiejie katalikai, vengdami persekiojimu, susirinkdavo ant 
pamaldą į požeminius urvus, katakumbomis vadinamus," kurie ir 
šiandie dar tebrandasi Ryme. Pusi. 217. Kaina .............................. 35c

Ta pati apdaryta ....................................................................................   65c
18. DANGUS. PAGAL K. Flammarion parašė P. Brandumas. < Su pa

veikslėliais. Astronomija — mokslas apie pasaulį. PSrodo kokios 
yra planetos, kaip jos eina ir kokią įtekmę turi viena ant kitos. 
Knyga yra moksliška didelės vertės. Pusi. 193. Kairiu -vi 
Ta'pati apdaryta .................................................................. ..

Ji-. S’
19. GELŽKELIS. Pagal svetimus rašinius parašė K. Stiklelis.

labai aiškiai parodyta išradimas 
kliutįs, kokias turėjo jo išradėjas.

14.

15.

17.

i. Čia 
pirmutinio gelžkelio Anglijoje, ir 

Pus. 21. Kaina ........................

ARTOJAMS. Eilėsį- K. Stikle- 
tėvynainišką eiiią garsaus musą

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

21. HUMORAS IB SATYRA Lietuviams Laisvo Laiko Praleidimui ir
Saldiems Juokams. Surinko Juoką Mylėtojas. Pusi. 158. Kaina 
Apdaryta ............................................................................ *....,.............

22. GULIVERO KELIONES Į nežinomas Šalis. Vertė P. žgmutis. 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 ..................................................................... '................. ......................

23.

angis ir dargi nuoignis podraug
tingiausias.

Apie išimtinį padėjimą, kurį užima vilpišis, Ze
niaus pakalbėsime plačiaus.

Kad ugnis nei maž nebaido hippopotamo, tai gali
na matyti iš šitų žodžių:

GYVENIMO GABALĖLIAI. Joje telpa 13 įvairią puikią pasiskai
tymą ypatingai apie Lietuvos vargus ir visokias nelaimes. Skaity
tojas atras labai daug genijališką minčią apie vargdienių padėjimą.

15c,

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

J. M. TANANEVIČIA, -
CHICAGO, ILL3249 53 SO. MORGAN ST.

kontraktierius

Pervežimo ir pakėlimo namų.
I Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-83rd Pl. Chicago, Ill.
:: iccocoxococ

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

$100.000.00 
sudėta Illinois Valstybes kasoje. 

Visoki apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami. 
COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG. 

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

.-■-u-a...-1... - .....................................

GEORGE HAZARD
PLUMBERIS

Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 
atlieka ir savo darbą gvarantuoja.

3252 Emerald Avenue - - Chicago, Ill*
Telephone Yards 4527.

Telefonas Canal 3263

Daktaras S. Wissig
IS SENO KBAJAUS.

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškaz ligas vyrą ir mo
terų, kad ir užsiaenėjusias. Jei kiti juą neišgydė sueikit pas jjb 0 jta 
jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėt.

Dr. Wlssig duos geriausius vaistus ii savo optiekos.
Pirma rodą dovanai.
Valandos kasdien Sūo 10 iki U ryte ir nuo 8 iki 8:30 vakaro, Ne

dėliojai® nuo 10 iki 12 ryto.
1759 West 18 Str, Corner Wood Str._______

“Kataliko” Agentai.

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

CLEVELAND, OHIO.
Szukis, 2115 St. Clair Ay.

P. Meškinis,

St.

St.

St.

St.

St.

st.

22.

St.
453

St

35 Arthur 
135 Jauies

St 
St

Ct.
Av.
Ct.

WORCHESTER, MASS.
Paltanaviče, 15 Millbury

SWOYBS, PA.
K. Antanaitis, P. O. Box

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

CAMBRIDGE, MASS.
B^rtkeviče, 877 Cambridge

St.
St.

Pl 
Av. • 
Av. 
St..

AND. JUREVIČE.
Musų keliaujantis agentas.

LEWISTON, ME.
Kazys Vilaniškis, Box

CICERO. ELL-.
A. K. Boekus, 
F. A. Golubiekis, 
If. Szarka,

1318 So. 49
1412 — 49 th 

1410 — 49th
CHICAGO, ELL.

Jonas Budreckis, 4535 Hermitage Av. 
" " ’ 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 
“Aušros” Draugijos Skaityk r, 

3149 So. Halsted St.
Jonas Visockis, 8132 Vincennes Kt. 
John Dabulskis. 262 So. Morgan St. 
Vine. Linka, 1834 Blair Ave.

P. Monkus, 
Jonas A. liimkus, 
M. Andruškeviče, 
P. Laikar, 
V Stulpinas., 
Dorn. Venckus, 
Jos. Braknis, 
Jos. Kulis,

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

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

BROCKTON, MASS?
p.

R.
John Ramansuckas,

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

P.

P.

P.

BUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine

s.

M.

G.
BROOKLYN, N. Y.

Sabast. Valantinas, 370 Humbold
J. V. Lutkauckas, 120 Grand

SCRANTON, PA.
J. Petrikis, 1514 Ross Ay.
J, Digrys, 1213 Philo

FOREST CITY, PA.
J. Dzikas. P. O. Box

W. LYNN, MASS.
W. Waicennvicze, 26 River

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

St. Poteliunas, 345 E. River St,

DU BOIS,
V. J. Kizelis,

PA.
401 So. At.

WATERBURY,
E. Ch. Kazemekas,

CONN.
785 Bank St.

WORCESTER,
J. Vieraitis, 107

MASS.
8. Harding St.

M, Paltanaviče, 15 Millbury St.

ROCHESTER,
A. Kasparas, *

N. Y.
19 Stoke St.

Jos. Riekia, 781 Cliford Av.

ROCKFORD,
Chas. Miklas, 1408

ILL.
1 So. Main St.

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makare vicze, 255 Wallace

st.
st.

St.

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

WLuejsb-bakke, FA.
141 Park Ave.

501 New Grant St.
34 Logan St.

238 Slocum Av.

Kaz. Kučinskas, 
A. šeškeviče, 
W.
J.

Adominas, 
Kučinskas,

St.

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

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

M. K. Vilkevičia, 
Jos Kulis, 

Keliaujantis Agentas.
MELROSE

Žūnančius,
PARK, ILL.

Box 432.
AUKNTtS NAUJO-

J.
KĖLIAU J ah XIS 
JE ANGLIJOJE 

SO. BOSTON, MASS.
Paul P. Mikaliauckas, 243 W. 4K St.

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS.
LAWRENCE, MASS.

F. Svirta, 31 Union
Ramanoski, 99% Oak

LOWELL, MASS.
Stakeliunas, 69 Charles

PHILADELPHIA, PA.
Kairys, 322 Wharton

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

D.
ELIZABET FORT, N. J.

Boczkus, 211 — 1st

BBOCKTON, MASS.
P. Miszkinis Co., 25 Arthu

John J. Roman, 135 Ames
B.

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

SO. BOSTON, MASS.
N, Gendrolis, 224 Arhernj

PULLMAN, ILL.
Jonad Žalys, 114 E, 107

NOBWOOD, MASS.
J, Pakarklis, 29 Dean

st
st

st.

st.

St. 
St

st.

st. 
st

st.

st

st.

st

8



Departamentas

Kaina

Kaina

$2.700.00.

namus, lotus

na

i

$2.100.00.
$5.800.00.

Ant
Ant
Ant
Ant

$3.300.00.
$4.600.00.

1912
1912 
19-2

Ant
Ant
Ant

$1.800.00.
$2.500.00.
$4.500.00.

Kaina ...
Ant
Ant

ant mėnesio.
.. $2.057.50.

$3.600.00.
$4.800.00.
$5.200.00.

, $2.500.00. ' 
$5.600.00. 
$4.90050.

$15.000.00. 1 
$2.100.00.

. $2.600.00. 
$11500.00.

$1.200.00.
$3.560.00.
$2 330.2-0. DR. O. C. HEINE 

DENTISTAS
Kamp. 31mos ir Halsted gatvių 

Ofisas viršuj Aptiekos 
15 metų vienoje apygardoje.

lelephone Yards 2716, 
Ura visi pas

*
*W
*
*
*
-%
£ ___________Nedel. nuo g iki 12popiet; nuo6 iki 8’.n::.
* **************««********X

t ’ ’ j ir farmas. Mes turime 
lotų pardavimui ant Bridgeporto, visoj 
norėdami pirkti namą, lotą ar farmą 

Jei norite

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

Telefonas Yards 1533
DR. J. KULIS

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
3255 So. Balstcd St., Chicago, Illinois. 

PRIĖMIMO VALANDOS:
’ Nuo 9 ryto iki 12; 6 iki 9 vakare.

$2.000.00.
$1.600.00.

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

.......v........... $4A00.OT.
naujas/' Kaina $4.300.00.

Ant
Ant

URA VISI PAS

ReiUS.SBtOir

3XNEWYORK

Real Estate
<35111 BTREET

' Ant 2 lubų medinis namas, M randos.
Ant 3 lubų mūrinis namas, viskas gerai Jta 
Marinis namas ęu 6 ruimais, su skiepu, tikti

. f-' INGLE SIDE AVENUE.
1/' -Ant 3 lubų mūrinis narnąs, $ randos, naujas.

i-r MORGAN STREET.

... ..$3.eO0A0.

už ........... f2.7P0.OT.

TEL. TABES Im

ST* ANUCAUBKIS, &
.. K’amfind Aris ^JS^ilj

DR. RICHTĖk’S 
Pain Expeller

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

4 lotai prie pat Visų Šventų /bažnyčios, Roseland, UI., 2 ’ ■ 
lotai šalę namo vargonininko p. Pociaus, kas šiuos 2 lotus pirks : 
tuojaus, 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 į 
žmogus reikalauja gričios (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 j 
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 b akselyje ar po paduš-

Paliauk mokėjęs sveti- 
sau, o ne svetimam. Daryk taip, 
vietoj 12 
pamatysi,

__________  _____________ _  - H n 
Ant l lubų mūrinis mamas su skiepu. Kainą •ii“ 
,Ąnt. 2 lubų mūrinis namas, 4 randos. Kaina' ........
Ant 2 lubų mūrinis namas nu štoru, naujas.
Ant 3 lubų mūrinis namas, 8 randos. Kaina ........
2 kampiniai lotai tiktai už ........... .....UL.
Puikus medinis namas su skiepu, 2 raudos, žvaina . 4.
Ant 2 hibij jmurinis namas su štoru, naujas. &ain&

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

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

LOOMIS STREET.

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

Kaina ................................. .......................... .............. ......
Ant 2 lubų mūrinis namas, labai paikus,

Budavojų visokius mauras, mūrinius 
ir _ medinius, attinka 
stipriai, gražiai ir pų

4559 S. Hermitage Avė 
Chicago, Illinois.

DR. J. L. ABT
Fasekmingiausiai gydo visokias yyriš* 

kas, moteriškas ir vaikų Bgaa, 
VALANDOS:

Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po 
pietų ir nuo 6:30 iki 7:60 vakare. Jw- 
dšHemis nuo 8 iki 10 ryto.

DB. *^SEFS L. ABT, 
1888 Bo. ( >Aed St, Chicago XD. 

Tel^Aone Canal 37

49% ALCOHOL 
ĘMRICHTEB&Co. 

2tSfiiartStr.

' Dr. Richter’s galingos externa* 
"■ iTškos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje 
šeimynoje.

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

mažiukes stubutes, bus 
Kurie turėjo sumanesnes 
atgal, šiandien liko lai- 

pačią progą, tiktai nau-

ka. Pirk namą ir tapk laimingu, 
miems randas. Mokėk pats 
kad po metų galėtum parodyti 
atmokėsimų už savo namą, o 
turėsi kuom pasidžiaugti.

rasyčių už randas 12 
kad po kelių metų

Mes perkame ir parduodame 
daugybę gerų ir nebrangių namų ir 
Chieagoj ir jo apielinkėse. 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:

REJENTALIŠKAS DEPARTAMENTAS.
Mes padarome visokius REJENTALIŠKUS dokumentus paveizdan: 

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

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

$1500.00 metams. Kaina ............................................   $17.000:00.
2 lubų mūrinis naujas namas,randasi labai geroj vietoj, kur galima 

užsidėti biznį. Randos atneša $300.00 metams. Kaina .............. $3.600.00.
2 lubų mūrinis namas. Randos atneša $408.00 metams. Kai- 
              $4.000.00. 
2 lubų medinis namas. šito namo kaina ................ $5.500.00. 
Ant 3 lubų mūrinis namas, 8 rendos. Kaina.... .......... $11.000.00.
Ant 3 lubų taurinis .namas, 6 rendos. Kaina . $1CUOOO.OO.
Ant 2 Ribų- muro ir medžio- namas, 4'rendos™. Kaina .... $6.000^)0.
Ant 2 lubų-medinis namas, storas ir S3 pagyvenimai, randos ant mė

nesio $46.00/ gatVė ‘Asphalt. Viskas apmokėta $4.000.00.;
.Ant 2. lubų mūrinis namas, labai puikus, randos Ant menesio $34.00. 

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

parduotas. ‘ """""
Ant 2 lubų 

eyje tiktai ......

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

LOW AVENUE.
Medinis namas su’ baAemėfitu, viskas tvarko’" Kai^a ....
4 madiniai namai po .2'randas kiekvyruu., po
Ant 2 lubų mūrinis narnas, 4 randos, puikus. Kaina ......

31st PLACE. ■
Ant llubų mūrinis namas su skiepu, puikus. Kaina ......
Ant 3 lubų mūrinis namas, labai puikus, 3 randos.’ Kaina
Ant 2 lubu mūrinis namas, randos 40.00 ant mėnesio. Kaina $4.000.00.

MOSPRATT STREET.
Ant 2 lubų medinis namas, arti naujas. Kaina ......
Ant 2 lubų mūrinis namas su štoru ir stainer. Kąjna
Ant 2 lubų muro ir medžio namas, 6 randos. Kaina ..

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

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

25th STREET.
2 lubų medinis namas, 9 ruimai, tik ant trumpo laiko.
2 lubų mūrinis namas, labai pukus, 4 randos. Kaina ..
1 lubų mūrinis namas su skiepu, puikus. Kaina ....

MORGAN STREET.
7 ruimų mūrinis namas su piukiu įtaisymu. Kaina .............. $2.500.00.

. 9 ruimų mūrinis iš pryšakio ir ant 2 lubų medinis namas nuo užpa
kalio, ant mėnesio randos $46,00. Kaina ............ ’.. .>......... $4.800.00.

Ant 2 lubų mūrinis namas su štoru, Kaina .......;.......... $6.700.00.
Ant 2 lubų mūrinis namas, 16 ruimų, ant trumpė laiko už $3.000.00. 
u s*:0^?s vietos čia tik paduodame kelis namus; bet mes turime 

daugybę namų ir Jotų, taippat ir farmų del pardavimo, už labai pigias kainas. 
Norėdami plačiau dažinoti, malonės atsišaukti į musų Banka. Musų Ban- 

.įe .Šalima gauti pienus del statymo namų, specifikacijas ir viską, kas 
reikalinga del statymo namų. . , ■ -.»

Šitas 7 ruimų mūrinis nainaS su akmenio fundamentu, maudyne ir 
gazu, viskas kuopuikiausiai įtaisytas, kainavo $4.800.00; liktai ant trumpo 
laiko už $3.000.00. Randasi ant Oakley. Bulevardo. Kas-nori įgyti puiku 
ir už pusę kainos, nauję namą, tegul pasiskubina. '■

Su visokiais reikalais .kreipkitės^: '.-.ti ... :

Jono M. Tananeviczio Banką
3249-53 S. Morgan Street / ■ -CHICAGO, ILL.

$1500.00. 
parduotas.
$4.600.00.

4012 
State Street
3 el Oakland 1441

J. H. OLSON
/“* I ARU ir karštuva-

■ rdeniu šildymo 
prietaisų :vedimas 
ir pataisymas.

*************************** **i*I*

Russian-American
». Line

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

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

damą eina 8 dienas, j Libavą 11 dienų . jjj jtįaga $35.00
II kliasa $50.00
I' kliasa $75.00 

Birželio 29 — 
Liepos 13 —

$33.00
$48.00
$65.00

Russia —
Kursk —
Czar (naujas)—Liepos 27 — 

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

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

Kaina ...........            $3.000.00.
mūrinis namas, naujas, arti bažnyčios. šiame mėne- 

...............................    $3.500;00.

ARCHER AVENUE.
namas mūrinis po 5 Tumus, suvis naujas be jokių skalų. 
....... ............. .. ................................    $5.500.00. 
lubų, su basementu, medinis, viskas puikiai įtaisytai.
................................................     $2.000.00.

$1.500.00.
šio 

$2.150.00. .

Ant 3 lubų
Kaina .

Ant vienų 
Kaina ........ .

Medinis namas ant dviejų familijų, geroj tvarkoj, tiktai..
Geroj vietoj, 3 ruimų mūrinis mamas, viskas įtaisyta puikiai, 

namo kaina .......... ........................... .................................................... f~ 858 W.

: y:. •
K. J. FILLIPOVIGH 2;/ 

7 S General Agentas -
Apsaugos gyvasties ir ■ tąupinimo pinigų senatvei.
Apsaugoja namus ir forničius nuo -ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir Jotus Chieagoj ir 
;Gary, ind. už labai žemas kainas; taipo; i parsiduodu 
farmas labai pigęi-. Kolektuoju bilas visokios notu- 
ros, taipogi' prisitiiičiu kamarninkus del išmieravimo 
lotų ir farmų. Imu visokias provas civilnas ir kri- 
minališka?'iri priduodu geriausienu advokatams. Rei
kalauju agentų ’Chieagoj. Mokantiems vyrams 
raštą geras uždarbis.

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

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

Skubiai palengvina žaizdas, štyvu- 
mą ir muskulus. Šlubumą ir pažei
dimą. Išgydo nuo šalčio ir gripo ir 

' skaudėjimą kaklo. Trukdo nuo krau
jo sukepimą ir nuo uždegimą plau
čių. Išgydo galvos skaudėjimą ir 
dantų gėlimą. Nepamirškite gauti 
teisingas gyduoles užpečėtyta su pe- 
čėtim pūkeliuose.

25c ir 50c. už butelį,

F. Ad. Richter & Co.
American House

74-80 Washington St. New York

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

$15.00

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

ggf Šliubinių žiedų litaras indedu už dyką.

3248 S. Morgan St, CHICAGO, ILL

*************************Ž 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
w ±a metų vienoje apygardoje. s; 
**************************

Church tTB įChhj.e BtLLS

Memorial Bells a Specialty*

Po

g
* **i

THE FALCON CIGAR FACT, 
vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas 

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

4644 So. Marshfield Av., 
Chicago, Hl, 

Tel. Yards 175

JUOZAPA RIDIKĄ.
8253 Illinois OU kert* 33-člos gatvSa

Szaltas 
alus 
skani a- 
rlelkalr 
kvepen

Turin didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt.

3253 Illinois Ct., kertė 33 g,

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

fii*ina ..........................      $650.00.
2 lubų medinis namas, geroj tvarkoje, tiktai .....................  $3.000.00.
Ant 2 lubų medinis namas, viskas plikiai įtaisyta. Kaina .. $3.600.00.

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

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

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

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

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

kalio, viskas tvarkoje, tur būti tuojaus parduotas, tiktai ............ ~

EMERALD AVENUE.
namas, 4 randos. Kaina —........
namas su štoru, 19 ruimų. Kaina ... 

namas su štoru. .Kaina ...................
Kaina ........

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

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

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

FRANK JONAITIS
<1109 Madisou St., Gary, Ind.

Telefonas 1813

Tel. Drover 2266

A. LIEKIS,
Pirmos Klesos Buff etas.
Saitas alus, gardi arielka, kvepenti 

■cigarai. Salė del mitingu, veseli- 
jų ir kitokių žaismių.

3301 S. Morgan St., Chicago.

Telephone W. Pullman 1739

Lietuviška Registruota 
AKUŠERĖ 

ELEON. S. SUTKUVIENĖ 
148 East 107 Street, 

Roseland, Ill.

Tel. Lawndale 3670

W. POLCYN
HASOH CONTRACTOR

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

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

$3.000.00.
$3.500.00.
$1.600.00.

$2.800.00.

Jonas Budrikas
Savininkas

3252-54 So. Morgan, St Chicago, Ill

2 lubų medinis
2 lubų medinis
2 lubų medinis
vienų lubų medinis namas, viena randa.

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

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

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

$2.800.00.
. $500.00.

Aut
Lotas 25x125.
H1U.Ž 1-lt-Ų .nėrinis namas, 4 randos, 2 metų senas. ■ Kaina $4.00(9.00.

Lyta.

Kaina

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

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

mediniai namai po 2 randas, abu tuojaus turi būti

2
3

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

HALSTED STREET.
lubų medinis namas, storas ir ruimai. Kaina

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

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

Kaina ...
Ant
Ant

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

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

$3.000.00. 
$2.100.00. 

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

..............:......... $4.000.00. 
šalia. Kaina $8.000.00. 
viskas puikiai įtasyta. 

. $2.500.00. 
.. $2.300.00. 
.. $4.500.00.

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

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

Kaina.. $4.000.00. 
........ $3.500.00. 
............. $4.500.00. 
viskas puikiausiai 
ir dėkavos mums. 

. ...........  $8.000.00.
S3rd PLACE.

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

Kaina .......................................  $8.000.00.5 -
34th STREET. * -

Ant 2 lubų mūrinis namas, randos $35.00 ant mėnesi* Kaina $4.000X0.
Medinis namas su 9 ruimais, prie nlytžlės, tiktai
Mūrinis namas, 11 ruimų, Viskas parėdke ......
Ant 3 lubų mūrinis namas, i ’'

$3.000.00.
.................... $3A004».

$35.00 randus ant ačnesio $550000

Užlaiko krautuvę vyriškų aprėdalų, skrybėlių, čeverykų ir 
batų, dėl moterų, vyrų ir vaikų, taipg ir vyriškų siutų. Taba" 
ką ir cigaretus išsiunčiame visose dalyse Amerikos.
Duodame tikietus prie pirkinių. Po išpirkimui už 

$15 tavoro, mes duosime už 50c tavoro dykai.

Išsiunčiame drabužius ir į kitus miestus.

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

Elektros Šviesa
THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. sutei

kia šviesų tūkstančiams namų ir tūkstančių arklių 
pajiegos fabrikams perdėm visą piė|v^kaionę dalį 
Chicagos. f ‘ ......

Jus galit turėti jūsų namą, arba .sapą pritaisy
tą. su šviesa arba pajiega arba abieitf, B3pagal jūsų 
pačių supratimų už mažų mokestį pri^ų prie mi- 
terio bilos. bl

Pasiųsti Postalcardę, ateiti arba teiefonuoti pas: 
THE COSMOPOLITAN Electric /€o. pakaks. 
Adresas: . —.

general Contract Agent - '
jGeneral Offices, (Peoples (Jas Bldg)1 

122 So. Michigan‘ Blvd.
j Randolph 3341' ‘ ■ - $
1 Autom. 64612Phones

Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektrikg Hel 
šviesos ir pajiegos.

į 1096 Wash-Ton st. Gary Ind
I Užlaikau šaltą aliį, skang
1 degtinę, ir suteikiu visokg 

rodą kožnam naujai pri
buvusiam in Gary.

CHOPIN Klauskit 
ChopenlOc 
cigaru, nes 
padirbti iš 
geriausio 
tabako.

JOS. BARTKOWIAK
Išdirbėjęs

4934 So. Paulina lt, Chicago, HL 
Phone Yards UM..

Telephone Yards 2750
PIBMOS KUASOS SALIUNAS 

T, RADAVICZE,
niaksmlnkis brolau pas mane atsjea, nes 

aS uilaikau Salt % alų, geriausią vyną tt rn- 
rine DEOTDi^. o eigarai, td net U pat 
TuAijo^ o pnį to turiu didelą Bailę dalei 
Mitingą, Veselkų ir kitokią amdrinkimą. 
Taipgi tiMaikan dairių mnlrslainę 
Kuria' pat mana atsilankys, tai bus (fedin
gai priimiM-ir suraminta*. Lieku su gudone,

T, RADAVICZE,

NAUJOS MADOS SIUTAI
DEL SUAUGUSIU IR JAUNU VYRU

JUS rasite daugiau 
įvairių madų čia 

negu kitoj krautuvėj.
Mes speciališkumą 

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

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

514-85, 5|8 
ir 820

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

510 iki 525

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

STEREOSKOPAI

?1. Šerinias karvelių ant pleeiaus San

72.

75.

76.

77.

78.

Daržas išdžiūvusiame79.

palečių, Singapore, In-80.

83.

86.

87.

88.

90.

91.

93.

94.

95.

96.

1. 97. Jos. Skinderis
2. 98.

3. 99.
baž-

4.
j vy-

kryžių7.

8. veidą

9. jo ne-
10. nukry-

ii.

21.

22.

28. Pilies daržas (Casttie

81.

32.

33.

37.

38.

39.

57.

58.

59.

Ville-60.

Ville-61.

Monte62.

U

ii

5.
6.

12.
13.

ant kalno kalba priešais, 
savo pabučiavimu išduoda

81.
82.

34.
35.
36.

26.
27.

29.
30.

73.
74.

ant svodbos, Kanoj Gali- 
Permaino vandenį

kelio, Kaire,
ir Arabų vilija,_ žiu- 
Ghizeh

Švedija. Ant kelio j Odde.
Švedija. Dejone pilis, Geteborge.
Šveicarija. Mount Blance žiūrint 

nuo Chamonix.
Thun, Šveicarijoj.

Ežeras viešame darže.
City, New Jersey. Pa-

84.
85.

40.
41.

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

f*

IH
****

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

Nedclioms'O ryto iki 4 vak.

KALBAME LIETUVISZKAI

K
IGARElS 

cork n if

esant

10
66. Skliautas Settinio Severo, Pyme, 

Italijoj.
67. Koloseumas, Byrne, Italijoj.

.Nesenai atkastas palocius, Pompe-
’-- jo, Italijoj.
69. Senatas ir Kanalas, Milane, Itali

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

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

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

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

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

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų pa

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

štai ką juose gali pamatyti:
Kristaus užgimimas Betlejaus Stai- 

nčlėje.
Tris Karaliai atlanko gimusį Kris

ti) ir dovanas jam kloja.
Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo

kina daktaras Jeruzoliaus 
nyčioje.

Kristus 
lejaus. 
na.

Kristus
Judošius

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

Jėzus ramina moteris, kad 
verktų.

. 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.

14. žydai ruošiasi kalti Kristų prie 
kryžiaus.

16. Kristaus kūną ima nuo kryžiaus.
17. Kristus keliasi-iš grabo.
18. ” ' ~ -
19.
20.

Kristus žengia į dangų.
Regykla šiandieninio Betlejaus.
Kaip šiandien išrodo Stainelė, ku
rioje Kristus gimė.
Bažnyčia apreiškimo Šv. P. Ma
rijos.
Bažnyčia budavota ant grabo Šv. 
P. Marijos.

23. Kaip šiandien išrodo Kristaus gra
bas.

24. Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 
kur Kristus mirė.

25. Ulytėlė po vardu Jėzaus "štai 
žmogus ’ ’.

SERIJA H.
Susideda iš 100 Stereoskopiškų paveik- 

lėlių bakselyje. Kaina $1.50 už 
bakselį.

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

Besiartinanti audra ant ežero Erie. 
New Yorke tavorų krovimas į di
delį oceaninį laivą.
New York.
Garden).
Boston.
Atlantic 
mary j.
Niagara.Niagara. Patkavinis vandenskri- 
tys nuo ožinės salos. (Horse Shoe 
Falls from Goat Island).
Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.
Kaskados ir pokylinė svetainė. L. 
P. Parodos 1904 m.
Moki indijonas namieje.
Moki indijonų gyvenimas.
Sioux indijonų vadas, He-No- 

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

42. šiaurinis miestas, Gibraltar.
43. Berlynas. Bondler lovis ir Ka

tedra.
44. Vokietija. Griuvėsiai viduramži

nes pilies.
45. Vokietija. Laivas apleidžiantis Ko- 

bieneą. ant Bheino upės.
46. Švedija. Stockholmas nuo vandens 

puses.
47. Stockholmas. Karališkas palocius.
48.
49.
50.

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

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

ryžiuj, Francijoj.
54. Tullęrinų daržas, Paryžiuje, Fian- 

cijoj.
55. Palociai tautų ant upės Seinaos 

Paryžiaus Paroda, 1900 m.
56. Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 

Francijoj.
Des Shamps Ely sees, Paryžiuje, 
Francijoj.
Didžiosios operas palocius, Pary
žiuje, Francijoj.
Tvirtynė šv. Jono ir Katedra, Mar
seilles, Francijoj.
Laivų užplauka ir ežeras, 
france, Francijoj.
Carniche kelias ir ežerėlis 
farnche, Francijoj.
Pajūrinis kraštas Casino, 
Carlo.

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

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

65. Didžioji galerija Colona palociuj% 
Byme. Italijoj.

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 ma
hometonų bažnyčios Gamoa EI 
Ain. 
Mahometonų bažnyčia Sultano Ha
san, žiūrint, nuo Ciadelio sienų. 
Kaire, Egipte. 
Pyramidos 
rint nuo 
Egipte. 
Arabija, 
upės take. 
Inėjimas į 
dijoj. 
Turgaus diena Singapore, Indijoj. 
Tautiškasis greitasis trūkis, Sin
gapore, Indijoj. 
Policijos stacija Hong Konge, Chi- 
nijoj. 
žibinčius Hong Konge, Chinijoj.

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

Shanghai, Chinijoj.
Tautiškas priešpiečių namas ant 
salos Java.

89. Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 
laukai.
Yokohama, Japonijoj. Prūdas egip- 
tiškų lotus kvietkų pilname žy
dėjime.
Junitų žinyčia Honmoku. Yokoha
ma, Japonijoj.

92. Yokohama, Japonijoj. Šiaučius dir
bantis lytines kurpes.
Yokohama, Japonijoj. Kriauklinių 
žuvių pardavinėtojaus stotis. 
Paroda ugnagcsinių atletų, Yokoha
ma, Japonijoj.
Yokohama, Japonijoj. Kvietkų 
daržas.
Yokohama, Japonijoj. Altorius, ne
šamas jaunų gerbėjų Matsuri pro
cesijoj.
Japonijoj vaikai, nešanti pokylinį 
Matsuri altorių, Yokohamoj. 
Matsuri pokylis, muzikas pastolas 
ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj. 
Yokohama, Japonijoj. Daržovių 

pardavinėtojas, rodantis savo 
turtą.

100. Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj, Yokohama.

101. Japoniškas žvejys prieplaukoj, 
Yokohama.

102. Japoniečių būdas eiti pailsiu.
103. Trepai į Kigomizų žinyčių, Kyoto, 

Japonijoj.
104. Kyoto, Japonijoj. Kigomizų ži

nyčia.
105. Auksinis pavilionas ant ežero 

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

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

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

binčių prie Kasuga-No-Myia ži- 
nyčios.

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

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

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

lu, Hawai.
113 Hawaiška moteris, gaudanti Pee- 

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

wai.
115. Gyvenimas Pretorijoj, Pietinėj 

Afrikoj.
116. Inplauka ir plaukianti laivų tai

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

Antonio.
118. San Francisco gatvė, Mexico City.
119. Didysis pliaeius, Mexico City.
120. "Jojimas šėnimis”.
121. Mano apginėjas.
122. Kalėdų rytas.
123. "Tėve musų, kuris esi danguo

se’’.
124. Pagalvėlių karė.
125. ščrimaš kačiukų. .

Teleskopas ir 100 virš paminėtų 
paveikslėlių kaštuoja ................ $3.00

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

25 paveikslėliai iš Jėzaus gy
venimo ............................................ $1.00

Pats vienas teleskopas be paveiks
lėlių kaštuoja $1.00.

SERIJA m.
Susidedanti iš 12 maišyto gatunko pa

veikslėlių pundelyje. Kaina 25c. 
už pundelį.

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

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

Siųsdami pinigus ant teleskopų ar 
ant kitokių reikalų visada adresuokite: 

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

Chicago, UI.

_ Ar Mokate Anglišką ~
Siomjs dienomis išėjo iš po spaudos labai nau 

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

Kaina poperos apdarais $1.25
~ Gražiais audimo apdarais $1,50

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

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

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

MUSU PRASJIEŽODIS
I : ' • ■ - ' • i-“":-' ..........

pailsusiu ir ar. negali miegoti naktimis? Ar esi liūdnas?
Ar sergi kokioms chroniškomis ligomis kaip taiD-ikraujo užnuodiji- 
mu, škorfuliu, votimis, niežais, ištekėjmu, raudonąja gyslh-, patrū
kimu, inkstų ir pūslė., negerumas arba bile kokioms ligoms. Jaigu 
sergi tams arba kokioms kitoms ligoms, ateik j ,The Hot Springs 
Medical Institute, o gausi X-Ray egzaminavimą visiškai dykai.-; 
Musų išsireiškimas: jaigu sergi, mes išgydysim, jaigu nepasakysi
me tau. Mes turime specialistą del kiekvienos Ilgo-, kurie gydo 
pagal naujausios mėtodos medicinoj, chirurgijoj ir electro-teropijoj.

KIEKVIENAS LIGONIS UŽGANĖDINTAS
Nebūk nusiminęs; jaigu' kiti 'daktarai atsisakė tave' išgydyti ir ne
lauk ilgai, tuojaus ateik pas $ius, mes išgydysim tave kur kiti 
negalėjo. Nereikalauji- važiuoti . į šiltus kraštus' išsigydyti, ateik 
pas The Hot Springs Medical’ Institute, nes vartojam tas pačias 
metodas. _į fl. '

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

HOT SPRINGS MEDICAL INSTITUTE
110-12 South State Street

VYRAI!PASITEIRmTE su fitaiNS
Senu patyrusiu ir pasėkmingiausiu specijalistu Chicagoįe, kuris 

aplanko savo ligonius ypatiškai
Aš nonų išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicoceles. Strikturos, Užkrečiamų 

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

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

VYRAI ATCAUKITE SAVO SVEIKATĄ 
atsilankykite į mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. .Kalbame visomis kal
bomis. Tam is t a gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu^įgytu per 14 metų 

 

----- specialistų-vyrų ligų. Jaigu tamstos padėjimo yra dar viltis/Jai Ss tamstai parody
siu kaip išsigydyti ir 3 -

ISgydau visiška! ligas skilvio, plaučių, kepenų Tr inkstu, 
Nemokėk už nepagekmingą gydymą—NEISZCYDO^NEMpKEK.

Slaptos
Vyrų Ligos

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

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

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

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

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

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

ENTIRELY NEW

CIGARETTESt
CORK TIP

ĮDOMUS
YPATINGI

CIGARETAI
is

TURKIŠKO
SUMAIŠYMO

TINKA
VISIEMS

RŪKYTOJAMS

5c. už 10

. satino

NUOSTEBUMAI

PAUKŠČIAI
ir 

KVIETKOS 
KIE VIENAM 
BAKSELYJ

Į
Cigarettes

PARDUODAMI PAS VISUS PARDAVĖJUS 
PABANDYK BAKSELĮ IR PERSITIKRINK PATS 

Satino paukščiai ir gėlės padaro puikias 
; pagalves 
P. LORILLARD CO

PRANEŠIMAS.
Pranešu visiems lietuviams, jog aš 

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

ADOMAS BENEVICE, 
658 W. 123rd St. W. Pullman.

Pražudytas Vyrlžku- 
maa, Ligos Kepenų Ir 

Inkstų
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra- 
žudytosJ’ajiegos.GyshiIšty- 
sunas, Kraujo Uznuodųimas, 
Szlapuiąo Nubeg

UŽRŲplJIJIMA 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąjį'Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus,. Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan- 
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas, „j

Mtbterų

Dusulys, Bronchitis, Kvapai 
mo Ligos išgydomos visišk 
mano vėliausia metodą. Szir-

Vidurinėj Ligos, Skausmai 
Sirenose^ Baltosios Tekėjimas 
irki omocvHš-

žarnos, Įtikai.
(Ištyrimas Dovanai)

VISIS2KO tSZOlJIMO kiekvienas įieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai. įaigų tamista 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at. 
sakančio gjdymo. o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir paailiuosuok nuo kante-

dies ligos.

Dr.ZINS, 183^^€HICAGq
Valandos: Nuo 8 ryto Iki 8 vak. Ned<Homs nuo 8 ryto Iki 4po p.

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

CHICAGO, rr.T- 
8FE0IJALISTAS LIGŲ: VYRŲ, 

MOTERŲ, VAIKŲ IR PRIE GIM
DYMO.

Gydau privatiškas ligas vyrų ir mo
terų, taipgi skausmą skilvio, inkstų, 
plauučių, i'-dies, reumatizmo, užnuodi- 
jimą kraujo ir ligas akių, ausų, nosįes 
ir gerklės, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 9 
valandai vakaro.

ALEKSAIČIO BALIUKAS
Randasi po No. 118 E. Main St. 

OOLLINSVTLLF, ILLINOIS.
Pas mane visados rasite geriausius 

e rymus ir cigarus. Užlaikau viso- 
ų vietinių ir importuotų cigarų ir 

gėrynių. nuteikiu kiekvienam drau
diką patarnavimą visokiuose reikaluo- 
M. Jeigu atsilankysi į musų miestą, 
užeik pirmiausia pas mane, o dasiži- 
nosi ko tik norėsi. Phone Kilnoeh 108.

(B9-2S)

*************************
Telephone Canal ai 18 J

DR. A. LEONARDAS JUŠKA |
_ _ .Lietuviu Gydytojas Ir Chirurgas.174* 8e. Malate! SU, Chicago, IlUnels. *

- PRIĖMIMO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki it: popiet nuo 3 iki s tr 

vakaM nuo ? Iki p.

Telephone Yards 1454

WM. E. FURLONG
FIRE INSURANCE

3502 So. Halsted Street, Chicago, III
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ADMI C. STRACIJA LIET, TEATRAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA BV. 
j MARTINO.

Petr. Andrej^uckas, Pirm., 
918 — 33rd St.

Stan. Stonevicze, Viee-prez.,
■ ; 3206 Auburn Ave.

Ant. Kasparas, Prot. Raštin., 
3416 Auburn Ave.

7 Dom. Kadzekski, Fin. Rasti., 
!■ 1900 W. 17th St.

Mart. Kadzievski, Išdininkas, 
3118 W. 20th St.

į r REŽISIERIUS TEATRŲ, 
Martinas Z. Kadzievskis, 

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

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

4527 Marshfield Ave.
Mot. Randis Pagelbininkas, 

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

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

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

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

TAUTO POLITIŠKO KLIUBO.
0 VILKE-BARRE, PA.

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

J. Ažis, Pagelbininkas, 
130 Stauton St.

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

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

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

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

r • J. Grimaila, Maršalka, 
31 Techery St.

KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIC.

J. V. ZaehareviCe, Prez., 
917 — .-3rd St.

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

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

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

VDMINISTRACUA DR-STĖ3 :SV. 
JUOZAPO - AIM. SM.

Juazapas "alandauckas, Prez., 
4513 Hern-itage Avė.

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

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

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

Stan. Anueiauskis, Išdininkas, 
4617 S. Hermitage Ave. '

ADMINT3TRACIJA L. L. U. 
kt,Tirpo,

’■EE 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 Cerbauskae, Fin, Sekr., 

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius,

, K F. D. No. 1 Box 171.
“KATALIKO“ KLIUBO 

ADMINISTRACIJA.
EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis,

' 446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.
ADMINISTRACIJA DP-STĖS SV. 

MATEUŠO APAŠTALO.
Petr. Andrejauckas, Pirm., 

918 — 33rd St.
\ntanas Mazelauskis, Pagebininkas,

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

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

3416 Auburn Ave.
Kazimieras P. Sirus, Iždininkas, 

918 — 33rd Street.
Ignacas Brazai? skis, Knygius, 

3220 Dlinois Court.
3V. MYKOLO DR-STĖS WILKES- 

, BARBE. PA. ADMINISTRACIJA.
Silvestras viiecKas, Prezidentas, 

462 E. South St
Antanas Seškevišius, Vice-prezidentas, 

501 New Grant St.
Vincas Adominas, Prot Sekr., 

34 Logan St.
iKszim. Deltuva, Finansų Sekr. 1-maa, 

96 Logan St.
Liaukus, Finansų Sekr. 2-ras, 

425 S. Grant Sv.
Juozas finipac, Kaeierius,

J ‘ 386 New Grove St

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
, ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 
1 WILKES-BARRE, PA.

J. Laukus, Prezidentai:, 
425 S. Grant . t.

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

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

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

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

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

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ĖIBDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS..

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
843 — 33rd St. 

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

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

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

J. Klimas, Pirmsėdis, 
1853 W. 45 St.

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

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

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

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

V. Jasulaitis, Gvardijos Adjutantas, 
(i. Boniaviče, Gvardijos Maršalga.

FYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
METUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ.
J. M. Tananeviče, Pinpininkas, 

3244 8. Morgan St.
J. Ridikas, Kasierius, 

3200 Dlinois Ct. 
M. Kadzievskis, 

3118 W. 20th St.
‘ ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 

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

3202 Auburn Ave. _ 
Joe. Gnrinskas, Pagelbinmkut, 

,3347 Auburn Ave.
Ign. Mateliunas, Prot. Raštin., 

1 1424 So- 49 Ave., Cicero IU. 
D j, S. Palyanskas, Fin.'Raštin., 

3325 S. Morgan St-
Vine. Stankus, TSdininkas,

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

Draugysčių Reikalai.
TEMYKITE j 

OSt LIETU VIAl!
TAUPYKI! PINIGUS!

“Keistuto ’’ Paskolijimo ir Budavo- 
jimo Dr-stė (Spulka) No 1. "

Nauja 44 Serija prasidėjo. Ket
verge Gegužio 9-tą, 1912 m. Susirin
kimai atsibuna kas Ketvergas 8-tą 
vai. vakare Juozo Ridiko svetainėje 
3251 Dinois Court,, kampas 33čios 
gatvės.

Akcijos kaina 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 (Spulkoš), nes tai yra geriau
sia būdas del sueėdijimo pinigų.

Si 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) 
peržiūrėjimu visų popierų.

Su guodone,
Ben. Butkus, Prezidentas, 

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

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

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

fiU

2200.

Lie-

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

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

34 Serija prasidėjo Utarninke, Ge
gužio 7-tą dieną. 1912 m. Susirinki
mai atsibuna kas Utar-ninkas 8tą vai. 
vakare Dom. Semaičio 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 j sa-vaitę, galima 
surėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožna akcija užsibaigia už 6)4 metų 
ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir 
tuvaites prisirašyti.

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

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

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

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

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

yru

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

rimo nariams, Town .-©f Lakę, .prane
šame, idanV. įiekvienas nedelioje, bir
želio 16 dieną, l: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 eorpore ant pikni
ko šv. Kryžiaus dr-jos. Už neatė
jimą bausmės $1,00.

J. Zalandavskis — prezid.,
J. J. Pelekas — sekr., 

4559 So. Hermitage Ave. 
(23^—24)'

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

nariai, lmos Divizijas Raitelių ant 
Town of Lake, atkreipkite atidą, kad 
kiekvienas tos draugijos narys pri
valo dalyvauti šv. Kryžiaus draugi
jos parengtame apvaikščiojime, kuris 
atsibus nedėlioję, birželio 16 dieną. 
Toje dienoje visi susinkite 11:30 va
landą į šv. Kryžiaus parapijos sve
tainę, iš ten eisime į Slavia daržą. 
Pasiimkite gvardijos kepurę, ženklą 
ir baltas pirštinaites, ir kiekvienas 
pasiimkite savo knygos numerį, 
bus del užrašymo reikalinga. I. 
Šliaukiusiems $1.00 bausmės.

B. Kepei »a — rašt., 
4644 So. Paulina St.

, nes 
Neat-

TĖMYKIT NARIAI.
Lietuvių Teatrališkoji šv. Martyno 

draugija turės mėnesinį susirinkimą 
nedėlioję, birželio 16 dieną, Imą va
landą po pietų, šv. Jurgio parapijos 
svetainėje ant 3 Place ir Auburn 
Ave. Kiekvienas iiarys privalo pri
būti, nes bus svarbų dalykų svarsto
ma. Kurie neužsimokėjo dar po
mirtinės, teiksis ant šio susirinkimo 
užsimokėti.

A. J. Kasparas — prot. rast., 
3416 Auburn Ave.

Antano Zopelio 
Prasidės' 9-tą 

25c. porai, 
virš minėtas 

labai puikioms

DIDELIS METINIS PIKNIKAS.
Parengtas Draugystės šviesybės 

Lietuvių, atsibus, nedėlioj, 16 d. Bir
želio (June), 1912 m., 
Darže, Summit, Dl. 
vai. iš ryto. Įžanga 

PASARGA. šitas 
pinikas parengtas su 
zabovoms, apie_ ką mes čia neturime 
tiek vietos aprašyti; ale užkviečiame 
kiekvieną be skyriaus atsilankyti ir 
imti dalyvumą kartu su minėta drau
gyste ir tikime, jog busite užganė
dinti, o kuris apleis tą progą, grau- 
d-ysis ilgą laiką, ale bus per vėlu, 
nes tikietas po pikniko negeliuoja ir 
greit tokio nebus. Su godone,

KOMITETAS.
Važiuodami imkite Archer Avė., ka

rus iki dypo, o po tam Joliet karas 
davėža įvietą už 5 centus.

PUIKUS IŠKILMINGAS 
PIKNIKAS!

Parengtas triusu Simano Daukan
to Jaun. Teatr. Kliubo, atsibus nedė
lioję, 23 d. Birželio (June), 1912 m. 
Justice Park,, Willow Springs, Dl. 
Pradžia 9-tą valandą1 iš ryto.’ Įžan
ga į daržą 25c. ypatai.

Ant šio puikaus iškilmingo pikui-’ 
ko, užkviečiam visus lietuvius ir lie-’ 
tuvaites, jaunus ir senus kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti. Nes Justice 
daržas yra puikiausias iš visų daržų 
kas randasi aplinkinėje miesto Chi: 
cagos ir randasi tiktai viekas blo
kas nuo Lietuviškų Tautiški? Kapinių; 
Visos tautietės -ir tautiečiai atsilan
kę ant viršmrnėtb .. pikniko galėsite 
linksmai sau laiką praleisti, o mes 
iš savo pusės stengsimės visus svet 
čius širdingai užganėdinti. Pasilie
kam su pagarba, vardan S. D. J. T. 
KUubo, , KO^TE^,

PAIEŠKOJIMAI.

Reikalingas atsakantis žmogus, ku
ris kalba lietuviškai. . Darbas ant 
visados. Alga savaitinė be nuošim
čių. American Life Insurance Co. 
of Dlinois, 72 W. Adams st., Room 412.

Reikalinga mergina, prie namų dar
bo, prie mažos familijos. Gerai mer
ginai darbas ant visados. Atsišau
kite pas: M. J. Tananevičių, 670 
W. 18 St.

visados.
adresu:
Morgan Str., Chicago, Ill.

11

gerus

PASARGA: Važiuojant H BncL:,
geporto 'ir West Side," imkite Į Archer 
Avė., paskui Archer Ave.“City 
Limits’’ karus iki galui, iš ten Joliet 
karus iki Justice Park. Nuo Town of 
Laho ir So. Chicago, 63-rd St. iki 
Argo, paskui Joliet karus į vietą 
kaip augšeiau niinėta. (24—25)

Reikalauja prie moteriškų drapanų 
atsakančios siuvėjos. Mokestis gera, 
darbas del atsakančios siuvėjos ant 

Meldžiu atsišaukti šiuo 
Ivaškevič, 3332-34 So. 

(23—25)
o.

Paieškau savo pusseserės Anasta
zijos Adomaičiutės. Paeina iš 
Kauno gubera. ir pavieto, Josveinio 
parapijos, Kilbisų kaimo . Jau me
tai kaip Amerikoje. Jaigu kas ži
note ar pati duokite man žinią.

Antanas Bemkus,
100 E. Wellron St., Batavia, Ill.

Paieškau Povylo Stanevičiaus, pa
eina iš Kauno gub., Telšių pay:,, 
Plungės parapijos. Pirmiaus gyveno 
Harvey, Ill. ir Kensington, bet da
bar nežinau kur buna. Gal kas 
girdėjote ar jisai pats praneškite 
šiuo antrašu:

Petras Gailis, J.
35 W. 60 St. Chicago, Ųj.

Paieškau savo brolio Jono Palilię'- 
nio. Gyveno Chicagoje, dabar-įi 
Pennsylvanijos provincijoje. Kas 
apie jį žinote, malonėkite man pri
nešti.

Stan.. Palilionis, .
834 — 33 St., ' Chicago, Ifi.

(24—26)

Paieškau Andriaus Jurjono, Vinęįo 
Dumiko ir Onos Dumikienės. Viįii 
paeina iš Kauno gub., Aleksandravn 
pav. Jie patįs arba kas kitas prą- 
neškite šiuo adresu: . . ; žr

John Nausėda, t.
544 Myrtele Str., Grand Rąpids, Mich.

Paieškau save sesers, Leošės Anta
navičiūtės, paeina iš Kauno gub., Var
nių parapijos. Girdėjau,, kad buna 
Chicagoje, kur tenais apie Borside, 
Dl. Gal kas girdėjote ar 'ji" pati, 
meldžiu atsišaukti tuojaus šiuo ad
resu: (22—24)

Antanas Antanavičius, 
Box 135, Round Lake, Dl.

ANT PARDAVIMO,

•Ant išrandavojimo yra didelis 
tas su besementu ir g^ęnimfti 4 
mais. Tinka grosernęj.’jbuče^nei.- 
sišaukite šiuo antrašuf J • -%—— - 
4614 S. Wood Str., Chicago, Ill.

što- 
rui-i 
At- 

Mažeika,

Storas ant išrandavojimo geroj vie
toj, vienas bliokas nuo~ lietuviškos 
bažnyčios. Gerai butų, kad atsiras
tų žmogus, kuris, gali atidaryti ąp- 
tieką, kadangi visoje apylinkėje- nie
kur nėra. Kartu yra 5 puikus gy
venimui ruimai. Atsišaukite po ant
rašu: Mik. Jasnauckas, 2338 S. Lea
vitt St., netoli 23 PI. (24—25)

Kas norite liotą ar namą pirkti, 
atsišaukite žemiaus paduotu antrašu. 
Per mane pirkdami, nusipirksite ge
rai ir teisingai. Del platesnių žinių 
kreipkitės” laišku arba asmeniškai: 
Tony Markevič, 1635 Wabansia Av^ 
Phone Haymarket 4537, Chicago, DI.

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

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

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 
Ulinois. , (22—24)

Parsiduoda — ant 23 Street arti 
Oakley Ave., 3 augštų mūrinis namas, 
3 pagyvenimai po 4 kambarius, mau
dynes, gazas, augSta pastogė. džiauti 
drapanom ir taip abelnam susidėjimui, 
skalinis stogas, metinė randa $468.00, 
kaina $4500.00. Kreipkitės j Bagdžiu- 
no Banką, 2334 S. Oakley Ave., Chi
cago, Ill.

Parsiduoda — ant Oakley Ave. arti 
23 Place, 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 
Ave., Chicago, DI.

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

Parsiduoda — ant 23 Street ir 22 
Place, tarp Western ir Oakley1 Ave., 
platus ir ilgi lotai už numažintą kai
ną, ant labai lehgvių išlygų, $100.00 
ant syk, o paskui po $10.00 ant mė
nesio. Kreipkitės į J. Bagdžiuno Ban
ką, 2334 S. Oakley Ave., Chicago, Dl.

Kas apsilankys į Gary ir norėsi 
■būdavot sau namus", kreipkitės prie 
savo tautiečio, kuris, suteiks jums 
prieteliškas rodąs ir pabūdavęs kuo?

vain name: k ‘ “
JONAS MISIŪNAS,

-Ant išrandavbjimg;iliatas su.-5.kam
bariais pagal modernišką pabndavoji- 
mą. Atsišaukite' Į Jono M, Tanane- 
vičio Banką, iffF 
--- -------- ----------- .

Parsiduoda kaimas Ubu visu bizniu: 
salimu ir laisnįią uŽYprieinamą kainą. 
Biznis senai yfa išOTrbtas. Priežas
tis _ pardavimo,, s savininkas turi 
nupirkęs kitonišką’biznį. Norintieji 
pirkti atsišaukitė: ,;Sūv. Kurila; 4300 
S. Wood St., Chicago^ Ill. (22—24)

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

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

LIETUVIŲ LAIŠKAI KRASOJE.
Savaitinis surašąs.

Priduokit prie adresato laiško 
numerį:
Adamowiez Antoni.
Aiszkus Jozef
Banewicz Kazimer.
Baszkis Marceli.
Brazauskis Kazimer.
Brazauskis Justini.
Czaras Juzupa 
Czyrbulis Wiktor. 
Dudas Ennj. 
Dumbrauzkis Ignat. 
Gaizauskis Jonas. 
Gandranas Jonas. 
Gaweda Jan. 
Girdzus John. 
Jadzinnas Antonas. 
Jakavie Petrus. 
Janusžka V.

R

Neinteikti del įvairių priežasčių 
(blogo adreso, etc.) adresdntamš laiš; 
kai galima atsiimti . Vyriausioje Kra- 
soje, Clark gat, tarp Jackson Bl-v., 
ir Adams gat., Room 175. Vardai 
surašyti taip, kaip jie paduoti ant 
listos. — - - -....................................
padėtą 

1807 
1810 
1837 
1839 
1898 
1899 
1953 
1957 
1987 
1991 
2032 
2033 
2037 
2047 
2132 
21.36 
3139 
2152 Jorkaite Etnjlijo. 
2160 “ ‘ ‘ 
2162 
2163 
2166 
2167 
2177 
2187 
2199 
2203 

r 2205 
2220 
2263 
2331 Lisguskas Josef. - ■ 

lįjnkis Ale^.Ž •_ Į 
Licawski 9tė£sa. . •“ 
MasSelunas Antonas. 
Mikolouckas.-P. 
Moekns Joseph. 
Nakrošzas, Jonas. 
Norbutas Jurgis. 
Pawilunas Jos. 
Petraitis Jorajis ž, 
Puskaitis Rbztf.* - ’- k

Junizajteni' Ona. 
JurgielasJ.
Jurgastis Joozap. 
Juszka Paul ,2. 
J utke wic zdtei*XEwa. 
Kairis Martinsie. 
Kavecnis Stanislaw. 
Kaweteskis ’“Stanislaw. 
Kibastaite Adolpino. 
■Kislauskisį-.Ka^imer. 
Končius Petras. 
Kubas Jan.

t 2413
2437 

-. 2448 
■» 2485

2502 
2539 
2551 
2589
2597 Radzinskas Ign.
2601 Razutiš Wie.
2623 Sank” s J. S.
2648 Sharkis A. -
2675 Slyckys Jonas.
2682 Speczkawskjs J.
2710 Szimkus Leonas, 

į; 2716 ,'Tamosauskie M. 
"■ 2735 Vaicziunas Leon. 
J 2757 Wintonis Pabrys. 
j 2771 Zelnis Juozapa.

J. W. Zacharewicz 
XOTAKAS

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

Kreipkitės prie tautieczio kuris yra 
atsakantis o visados gausit toisimra pa
tam avima. Prieszai Szr. Jurgio bazn. 
911 W. 55rd Si. Tel Yard 5423

MAŽA FARMA BEVEIK 
UŽ DISKAI

Perskaitykite numerius tuose langeliuose taip 
kad suderino suma isz abieju pusiu iszeitupo

Zednam, kas szitu pozeli iszrisz dr atsius. 
mums, mes duosime kreditą aut $100.00, kuri 
mes priimsime kaipp.dąH ii»mokesczio prie nu
pirkimo Mazos FarmedIctfrf randasi puikiam 
mieste New Jersey Valstijtfj prie geležinkelio.

Žeme ta yra gausinga, sausa ir ir guli ant ly
gios vietos. Prie tos Farmos yra $149 00; vie
nok po atsiuntimo tikrai iszriszto pozelio. turi-. 
te primokėti uz ta Farma tiktai $49.00, mokeda 
mi po $5.00 in menesi.'; /1$

Nereikia inmoketi wfcibceditu, nei padotku; dy
kai aktas pirkimo. TįktąL uz $49.00 paliksite 
savininku Mazos Faruįbs. v

Atvažiuokite, arba ..raškykite, o iszsiusime 
Jumsmapa ir inform^ei* ‘

LITHUANIA!,_________
25 Church St. R Antį jfįf New York City)

».U '■ _

į- Adresas: 
iEP’T, C

; -Vyriškas arba 
’ moteriškas laik
rodėlis gvarantuo- 
$as ant 20 metų,

cm . Jii'
IM. 23 AKMENŲ

J puikiai visaip iš
marginti, gerai 
taiką laikanti, la- 

■' blausiai naudoja
mi keliauninkų, kurie turi daboti lai
ką. Speeijališkas pasiulijimas. Mes 
nusiųsime šitą.. laĄrpdėlj hįekyienam
C. O. D. už $5.75 ir eipreso kaštus 
del peržiūrėjimo. ; Jei nepatiks, nė-i 
mokėk .nei. cento. UiLjj kitur m- 

Z" - t-Teš&ia*' 
geHs dovanai prie laikrodėlio.' 

EXCELSIOR iVATUH CO.t 
904 Athenaeum Eita, Chicago, OL

DIDŽIAUSIA 
LIETUVIŠKA APTIEKA 

3149 S. Morgan St., 
Chicago, Ill.

Jūsų Namuose

Atminkite!
Galvos skaudėjimas, ner

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

visados turėtų rastis zopostos geres
nes degtines, kaip del priėmimo savo 
pažystamų arba draugų ir del apsi
saugojimo nuo ligų kiekvienas gydy
tojas velija Handmesome Bourbon. 
Riebu^, 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

Akru apžiūrėjimas 
nelėšuoja. Jaigu 
skauda akis ,raudonos akįs, 
negerai matote, silpsta ma
tymas, skauda galvą, nelau
kite nieko, o tik ieškokite 
pagelbos. Eikite į Krzy- 
winskio Aptieką ir dykai 
akinius pritaikys. Atmin
kite, kad už akinius gvaran- 
tuojame ir tikrai pritaiko
me. Akiniai po 25c., 50c., 
$1.00 ir brangesni.

Visokius patarimus duo
dame dykai.

Priimame visokius akinių 
pataisymus.

Pasiliekame visų lietuvių 
atsiminimui.

nieko 
jums

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 $3 met

DEl

DU-KABT NEBELINIS LAIKRAŠTIS

SAULE
Dr. G. M. Glaser

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

žinomi apreišklu pagodotal vlsuo- 
mental, jog ėsu seniausias gydytojas 
ant, Bridgeporto praktikuojant per 20 
meti}, perkėliau savo, ofisą Ir gyveni
mą į savo lomią namą po numerio

3149 So. Morgan St
, Kerte 32-ros gatvės.

Telefonas Yards 687.
, Mano ofisas aprūpintas uar au^ąis 

įbudata-gydymo. Visus ligonius stmjg- 
slnosl užganėdinti kaip ir Ugšol. Bud- 
tikėdamas, jog gerbtam? publika ir to- 
liaus mane rems, estu namie ant kiek
vieno par“ikt-_avlmo dieną ir naktį. 
Estu specialistas ligose vaiką, moterų 
Ir vyrų ir užsendlntose Ilgėse. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi ac pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street

Kerte 33-ros gatvflr

Išeina kas utarnlnkas Ir petniĮčIa
---------------------PRENUMERATA KAŠTUOJA:-------------------

AMERIKOJ fmeta”5 ,, epušei matų $1.25
EUROPOJ f $3-50’ A£gU'■ / Ijdj ir Škotijoj 15 s. Prusnose 15 m

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numeri dykai.

W. D. Boczkauskas & Co.
520-522 W. South Ali,, • Mahanoy City, Pa,

Telephone Canal 285
KAZ. KATUTIS

LIETUVISZKAS GRABORIUS
Persamdo kereczius ant
ppgrabq, veselijq ir tt.

710 W. 18th St. Chicago, lit
KBMHBaMMBBi

WHnan & SleinW
KOLIEKOS IR SUŽEISTIEJI 

SKAITYKITE!
Aš esu lietuviškas advokatas ir 

priimu proeas iš visų kraštų už sužei-. 
dimus: mainose, dirbtuvėse, ant gele
žinkelių arba trainų. Vedžiau pro- 
vas už sužeidimus daugelį metų. Ku
rie esat sužeisti šaukitės pas manė,: 
o busit man dėkingi. Tūkstančius 
prbVų išlhimėjau tiems, kurie buvo 
pražudę rankas, arba kojas. Pranešu, : 
jCgei žmonės su didelėm holiestvem: 
gali desėtkns tūkstančių išlaimėti. 
Bet kompanijos šuneliai už kelis de- 
sėtkus dolerių sumulkina. Aprašai-^ 
■niim liėthvinms, kad kompanijos eam- 
db liėtuvjuš'ne tikrus advokatus, kad 
savą apsigarsintų ir jūsų provas pri
imtų . ir tokino budu tęsia ir vilkina 
lig" laikas šknndimo išsibaigia ir dau
giau.skųsti negali. Bodas dourlu nž 
dyką, prisiunSiant maikę atsakymui."

Bašykit pas advokatą Tankaus 
šiuom adresu:

B. S. TANKAUS,
F. O. Fcx 181, Indianapolis, Irfi.

(13—27)

1859 W. Chicago Ave, 
6235 So. Halsted St.

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617

CHICAGO, ILLINOIS

20 metų senas laikraštis

“LIETUVA”
Išeina kas Pėtnyčia Chicago, Ill

Išgydysiu Jus 
inCrl NUO PASLAP - 
III 9 Ui tingu ligų.

Ateik pas ma- . 
ne, o asz iszgy- 
dysiu jus ant 
visados. Asz 
ęvarantuoju į 

kiekvienam uz 
ganedinima, 
kuris atsilan
kys in mano o- 
fisa. Asz isz- 
gydysiu jus uz 
pigiau i r ge
riau, negu dak
tarai mieste, 

kurie turi mo
kėti anks'ztas 
randas ir turi 
didelius iszka- 
szczius. Asz 
vartoju ir fab- , 
rikuoju pats 
savo medicinas 
priprovas ku
rias asz pats 
importuoju.
Dabar laikas

Rodą ir isz-

Specialistas kuris Isz- 
ąydo kokitl negali.

iszsigydyti Ir.buti sveiku. Rodą ir isz- 
'egzaminąvojimas dykai, ar gydysies-i ar 
ne. Asz pritaikysiu mano maža uzmo- 
kesni, pftįp jusu iszgaleįiraa. Netruk- 
dyki b^i atisilankyk szondien.

Asz kalbu Hetuvlszkai.
Western Medical InstiInte

DR. RBNFBR. Specialistas. 
Vai. 8r. iki 8:30 v., nedel. 8 r. iki 1 po p.

Y

Laikraštis, “Lietuva”, 8 poslapių, didelio 
formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tal
pina raštus geriausių raštininkų iff 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 paše®pinių, teatra
liškų, bizniškų ir kitokių draugysčių.

“Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Vul- 
stijuose Šiaurines Amerikos: —
Metams $2.00, pusei metų $1.00.

Kanadoj ir M exike:—
Metams $2.50, pusei metų $1.25.

Rossijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinčse vieš
patystėse: — Metams $3.00, pusei metų $1.50.

Užsirašyti “Lietuvą” galima kiekviename laike.
Užsirašant ''Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą siąsti per 

pačto Money Orderį arba pinigais registruotame laiške ant išleisto
jo ranką, adresuojant šiteip:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted St., Chicago, Ill.

•RAŠYK taojaas, o gaud vieną “Uctavoa" numi.r| ant pažiūros dykai.
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VIETINES ŽINIOS,
MAŠINA PINIGUS DIRBTI.
Nekoksai Abe Frank, žinomas 

taip-gi vardu Goldberg, išrado ori- 
ginalę mašiną poperinių pinigų 
dirbimui ir net daug sykių mąs-’. 
tė tą mašiną užpatentuoti.

Frank ne iš kelmo išspirtas 
žmogus. Jis galvojo, kad šiais lai
kais trustai taip daug spaudžia 
kiekvieną pilietį, kad dirbant pa
prastuosius darbus jokiuo budu 
negalima susikrauti didesnių tur
tų, o juk jam buvo skirta likties 
milijonierium ir, kas tiesa, turėjo 
progą tokiuo pasilikti. Visa ne
laimė — reikėjo pradžiai pinigų'.

.Dviese visuomet geriau.
Pats vienas busimais turtais 

nenorėjo naudoties, taigi nus
prendė ir kitą asmenį padaryti 
“laimingu”. Turėdamas rankas 
užimtas pinigų dirbimu, savo šir
dį pavedė nekokiai Esterai Be
rnstein, našlei, gyvenančiai po nu- 
mer. 633 W. 13 gat.

Persitikrinęs, kad ir jo “iš
rinktoji” linkus išeiti už vyro, 
pasakė jai savo mašinos paslaptis 
ir net pasižadėjo į jos namus at
sivesti mašiną ir parodyti, ką jis 
su ana galįs nuveikti. Juk tai tik
rasis arcidarbas sugalvoti tokią 
keistą mašiną.

Perdaug durnų ir trenksmo.
Frank tuo tarpu gyventi per

sikėlė pas našlę ir su savimi atsi
gabeno tą stebuklingą mašiną. 
Našlė ilgai žiūrėjosi į tą paslap
tingą Franko išradimą ir paga
liau paprašė jo padaryti mėgini
mą.

Sužadėtasis paleido
Mašina suuzė ir ėmė belsties. 
Kambarys prisipildė dūmais. Bet 
našlė apsišluosčius akis visgi tė- 
mijosi į tą stebėtiną darbą.

Frank sulaikė mašiną ir iš jos 
ištraukė naują 50 dolerių bankno
tą. Našlė, paėmusi į rankas pini
gą, pavartė, paglamžė ir ant galo 
pasakė, kad tai yra “tikrasis” 
banknotas.

Apakinta viena mintimi, kad 
jiedu neužilgo liksią milijonie
riais, davė busimam vyrui $325 
tos mašinos pagerinimui.

sčių lietuvių vaikučius į parapiji
nę mokyklą, kurią ištisus perei
tus metus lankė 200 mokinių, ne
žiūrint to, jog čia parapija maža 
sulyginant šų nekuriomis Chica
gos ir kitų didelių miestų parapi
jomis. . Tas privertė statyti nau
ją, didelę, murinę mokyklą, ku
rią jau. dabar pradėjo statyti, o 
kuri ateinantiems mokslo metams 
bus gatava. ■>

Ko ir kaip čia vaikai esti lavi
nami, tai cikagiečiąi turės gerą 
progą persitikrinti pamačius ą- 
pie 30 jaunikaičių, atkeliavusių 
tam tyčia iš Waukegan’o pildy
tų programo Šv. Jurgio svetainė
je 16 d. birželio, š. m. Čia užma- 
nytojų to visko nebuvo tikslu pa
sirodyti čikagiečiams, taip kaip 
ir nebuvo tikslu pasipinigauti, 
kas gali kartais būti užmetama, 
bet buvo tikslu parodyti muši} 
žmonėms, ko ir kaip gali išmokti 
vaikai gerai sistematiškai užves
toj parapijinėj mokykloj visai 
trumpame laike. ■

Programas bus netrumpas ir 
įvairus ir užimantis. Apart dvi- 
veiksminio teatrėlio “Į Mokslą,” 
kuris yra gana juokingas ir pa
vyzdingas, bus dainuojamos įvai
riausios lietuviškos dainelės, k. t. 
‘ ‘ Aušt
žlugtą skalbė 
tuose ”, “ Spanga kumelaitė 
tt. O Juk nėra meilesnio daikto, 
kaip girdėti mažučių vaikučių 
balselius, kurie skamba iš jaunų, 
nekaltų krūtinių. Programas 
prasidės 7:30 vakare.

Todėl labai butų linkėtina, 
kad visi čikagiečiai, kuriems 
nors-kiek apeina musų tauta ir 
kurie nors kiek rūpinasi apšvieti
mu ir pagerinimu ateinančios 
gentkartės, atsilankytų kuoskait- 
lingiausiai, o pamatę vaisius trum
po, uolaus pasidarbavimo, paėmę 
pavyzdį, tvertusi už to taip šven
to darbo — pagerinimo ir pakėli
mo ant kaip galima, augštesnio 
laipsnio musų parapijinių moky
klų.

aušrelė, ” “ Trys seselės 
Oželis kopus- 

ir

mašina.

V. A. P. Greičius, mok.

Didelis Mitingas!
Lietuviškos Kepublikoniškos

’ - 7- ATSIBUS

Petnyčios vakare, 14 d. Birželio^ 
-Ž&O-. vai a nd r

<Lygos

.1912

Szv. Jurgio Par. Svetaln., 32 PI. Ir Ai įburn Avė.
Mitingas bus labkį, svarbus, taigi meldžiame 

atsilankyti visi delegatai, kadangi apsvarstymas 
bus kaslink ateinančiai rinkimų, 

\ Su godone

Vieną tad kartą apie trečią va- 
andą naktį Gili atčjo į paleistu

vystės namus ir kalbinė ją galu
tinai išsižadėti tojo, gyvenimų. Ju
lija griežtai atsisakė. Tuomet 
Gili išsitraukė revolverį ir šovė į 
ją; kulipka perėjo per širdį ir 
mergina krito negyva. Gili tada 
atkreipė revolverį į savo smilkinį, 
paleido šūvį ir patsai taip-gi sale 
krito negyvas.

KOMITETAS

SUVAŽINĖJO VAIKĄ. ,
Pereito paned^lio dieną ties Ii 

tuviška Šv. Jurgio K. bažnyč 
(ant 33-čios gatvės) automobilii 
suvažinėjo Vinco Vaicekausk 
bernaitį, Kazimierą, 7 metų seni 
mo. Laidojo šioj seredoj grab 
rius Pov. Mažeika.

l Frank pabėga.
Sužadėtasis gavęs pinigus, pa

sižiurėjo sykį ir antrą į mašiną ir 
pamąstė, kaip čia ją butų pageri
nus.

Suvalgęs našlės sutaisytą ge
rą vakarienę, antrytojaus su pini
gai išėjo į miestą, kad tenai nusi
pirkus kokias tai mašinai trūks
tančias dalis, kurios svarbiausiai 
turėjo prašalinti durnus dirbant 
pinigus.

Išėjęs iš našlės namų daugiau 
jau ir nesugrįžo.

pranešė policijai, 
ir to apgaviko

ieškojimų paga-

Visas dalykas atsidūrė teisman.
Estera Bernstein veltui ir lan

gus peržiurėjo belaukdama savo 
sužadėtinio milijonieriaus. Išsi
sėmus kantrybei belaukiant, apie 
visą atsitikimą 
kuriai suteikė 
fotografiją.

Po ilgesnių
liau Frank suimtas Philadelphi- 
joj, iškur greitai pargabentas 
Chicagon ir pastatytas priešais 
prisaikintųjų suolą.

Teisme buvo paleista ir pas
laptingoji mašina, kuri apart du
mi} jokiuo budu nenorėjo padirb
dinti naujos 50 dolerinės.

Prisaikintųjų suolas po 5 mi
nučių pasitarimui Franką pripa
žino kaltu apgavystėje ir teisėjas 
jį pasmerkė 10 metams kalėji
mam

Tai tau ir stebuklingoji maši
na!

WAUKEGANIEČIAI
CHICAGOJ.

I Kiekvienas uolus, su pasiš
ventimu atliktas darbas, atneša 
gerus vaisius. Waukegan’e, ke
letas metų atgal, tarpe lietuvių 
buvo tiktai suirutė, betvarkė; bet 
kuomet skaitlius lietuvių, pasidi
dino, atsirado darbštesnių asme
nų, tai dabar jau ir waukeganie- 
čiai su pasididžiavimu, galima sa
kyti, susilygino su kitų, tirščiaus 
apgyventų, kolionijų lietuviais, 
kaip apsiėjime, taip ir moksle, 
nors, žinoma, kaip visur, taip ir 
čia, yra išėmimų.

: Vietinis klebonas gerai supraz- 
damas, kad vienintele ir geriau
sia proga išlavinti musų jaunuo
menę stiprioj lietuviškoj katali
kiškoj dvasioj yra parapijinės 
mokyklos, todėl kaip įmanyda-

- mas stengėsi surinkti visų čionyk-

POLITIKA JAU VERDA.
Vietiniame Coliseum 18 dieną 

šito mėnesio prasidės republikonų 
partijos tautinė konvencija, ku
rioje bus išrinktas tos partijos 
kandidatas į Suvienytų Ameri
kos Valstijų prezidentus, būtent: 
ar Taft, ar Roosevelt. Dabar toj 
salėj minėtos partijos komitetas, 
rengiantis konvenciją, kasdiena 
laiko savo posėdžius. Komitetan 
Įeina iš kiekvienos valstijos pers
tatytoj ai ir šitie taigi perstatyto- 
jai dar pirm konvencijos nuspręs 
ir išriš, kas turės būti kandidatu 
į prezidentus. Žinoma, nuspren
dimo teisingumui tikėti beveik 
butų negalima, vienok visgi šito 
prieš rengiamojo komiteto spren
dimai — labai daug reiškia. Tuo 
tarpu patirta iš komiteto narių 
varžybų, kad prezidentas Taft tu
ris daugiau šalininkų, tečiau neži
nia, koki bus to komiteto varžyti
nių pabaiga, kadangi dar ne visi 
komiteto nariai yra suvažiavę.

Andai butą komiteto narių bal
savimo mėginimas ir, žinoma, Taft 
liko pergalėtojumi. Bet reikia pa
laukti toliau, gal tuose posėdžiuo
se ims viršų ir pulk. Roosevelt. 
Išviso kontestuojančių (besivar
žančių) delegatų bus 119, taigi 
jie ir nuspręs, kas turi but kandi
datu į prezidentus. Gi komiteto 
narių balsavimai ty. mėginimai 
bus atkartojami kelis sykius.

O reikia žinoti, kad abi pusės 
uždusę darbuojasi. Kaip Tafto, 
tarp ir Roosevelt agitacijų ve
dėjai dirba net iškaitę. Mieste 
visoks politinis judėjimas tik ver
da. Žinoma, didžiausią rolę lošia 
pinigai.

Roosevelto kompaniją veda se
natoriai Borax ir Dixon, taippat 
manadžieris Ormsby McHorg, o 
Tafto — Frank O. Lowden, W. 
Rosewater ir A. M. Stevenson. 
Taip-pat už Taftą daug agituoja 
senatorius Elihu Root.

„BIRUTĖS” PIKNIKAS
Pereitą nedėldienį vietinė drau

gija „Birutė” surengė pikniką. 
Diena buvo taip maloni, kad ro
dos taip ir tyčia birutiečiams bu
vo skiriama. Žmonių neperdau- 
giausia buvo prisirinkę, bet vis-gi 
ir nemažiausia.

Abelnai imant, visi linksminosi 
gana maloniai, iš ko galimą 
spręsti, kad susirinko tik geres
nėj! Chicagos publika. *

Kad padaryti dar malonesnių 
pasilinksminimą, Birutės choras 
sudainavo keletą dainelių, kurios 
nusisekė gerokai ir maloniai da
vėsi klausyti; tik pirmutinei tru
ko biskį energijos ir dvasios. Gai
la, kad biratiečiai biskį paskupė- 
jo daugiau parodyti dainelių ir 
smarkiau atsilankiusiųjų dvasią 
sujudinti, nes dainos daug žmo
gaus perėjimuose gali.

„Birutės” choras jau nuo senai 
yra pragarsėjęs ir savo veiklumu 
atsižymėjęs, bet pastaraisiais lai
kais toji energija ima silpnėti. Jau 
nėra to gyvumo, linksmumo ir 
spindinčios energijos birutiečių 
tarpe. Gaila, kad jau ilsta.

AUTOMOBILISTŲ GLOBĖJAI
Vyriausia teigėjas Harry Olso 

paskyrė Hugh !r. Stewartą vie 
tik automobilistų teisėju. Vis, 
kias ant automobilistų skund; 
jisai tik priiminės ir visi tad ai 
tomobilistai turės tik į jį kreip
tis.

Ligi šiolei mat automobilistai 
nebūdavę už pergreitus važinėji
mus tikrai nubaudžiami, nes teisė
jas nežinodavęs,, ar jisai jau buvo 
kartą už kokį prasikaltimą bau
džiamas, ar ne. Dabar kiek
vieno teisiamo automobilisto pa
vardė bus užlaikoma ir, atsitikus 
antram tokiam pat skundui, bus 
daug smarkiau baudžiamas.

Vasaros metu to teismo sesijos 
atsibus visada popietinėmis va
landomis. Jaigu tasai teismas 
pasirodys naudingas, tad ne tik 
veiks vasaros metu, bet taip-gi ir 
žiemą galės tame darbuotis.

Šipkortes ir Pinigų Siuntimas1'
9

Dabartinės šipkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti Europon 
yra sekančios:

LIŪDNA UŽBAIGA.
Liūdna tragedija nesenai išti

ko policiantą Mykolą Gili ir Juli
ją Johnson.

Gili taip įsimylėjo į Juliją, kac 
be jos rodos negalėjo gyventi. Jų-- 
lija gyveno paleistuvystės namuo 
se. Gili visokiais budais kalbino 
ją, idant ‘ pamestų tą netinkamą 
gyvenimą ir apsivestų su juo. Ju
lija keletą kartų prisiekė, kad tą 
padarysianti, bet ris pažadėjimų 
neištesėjo^

DVIEJŲ MERGAIČIŲ 
ATSITIKIMAS.

Dvi mergelės, Maryja Platkiu- 
tė — 14 metų ir Janina Bukeli- 
šiutė — 16 metų iš Racine, Wis. 
susitarė apleisti savo tėvus ir ma
žą miestelį, o nuvažiuoti į dides
nį, kur galima butij pilnai pasi
linksminti, maloniai bei su užga- 
nėdinimu laikas praleisti. Tam 
tikslui dėjo centas prie cento, kol 
nesusidėjo geros pinigų sumos, t. 
y. po 20 dol. Turėdamos jau po 
tiek dolerių, apleido tėvus ir at
važiavo į Chicago. Čia apsistoję 
kotelyje, lankė teatrus ir teatrė- 
lius, valgė restauracijose.

Didesniuose miestuose reika
laujama ir didesnės pinigų sumoš. 
Tiedviejų-gi Jinksmių mergelių 
manomoji didelė pinigų suma 
tuoj išsibaigė. Neliko net už ką 
tikietas pirkti. Paraše tad ną- 
mon laišką, kad tėvai atsiųstų pi
nigų ant tikieto. Tėvai davė po
licijai žinią, kuri tuoj surado 
mergeles, paėmė į policijos namą 
ir vėliaus perdavė Raeino polici
jai. Tokiu budu dasigavo namoii. 
Ot tai ir pasilinksminimas!

ŽINGEIDUS ATSITIKIMAS.
Žingeidus atsitikimas nesenai 

buvo su vienu vyru. To vyro pa
ti norėjo jį visiškai apleisti, tad* 
susidėjo savo kaikuriuos daiktus 
ir su pundeliu išęjo savais kęliajs. 
Vyras, matydamas pačios pasiel
gimą, sulaikė ją ant gatvės ir ne
norėjo leisti. Pati ' priešinosi. 
Tuomet atėmė nuo jos pundelius 
ir greitai skubinosi namon. Tai 
pamatę policiantai, manydami 
kad tai koksai plėšikas, ėmė šau
dyti ir vyties. Už valandos laiko 
minėtasai žmogelis pasijuto už 
geležinių šaltosios vartelių. '

Nors tasai žmogelis vagystėje 
nėra kaltas ir tik išnetyčių pa
kliuvo tokion vieton, vienok po
licijoje paaiškėjo, kad kitame da
lyke yra kaltas, t. y. kalbino sa
vo pačią prie nemoralinio gyveni
mo.

Į krajų. Čia paduodame kainą kelio per vandenį: Iš krajaus.
$36.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per New Yorką eina 9 d. $43.00 
33,00 Hamburg American Line iš Hamburgo per Philad’a eina 12 d. 
40.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Exp. eina 7 d. 
35.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką, regul. eina 9 d. 
33.00 North German Lloyd iš Bremen per Baltimore, eina 12 d. 
35.00 
37.00 
35.00 
35.00 
40.00 
35.00 
35.00 Aiherican Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 
33.00 Anchor Line iš Antv. arba Rotterdam per New Yorką, eina 9 d. 
33.00 White Star Dominion iš Hamburg per Montreal, eina 8 dienas

Apart šitų kainu kiekvienas atvažiuojantis, kuris neturi Amerikonišku Citizens 
popleru, turi mokėti $4.00 Head Tax.

Apart šitų linijų mes turime ir daug kitų į visas dalis svieto, jeigu reikalas 
parašyk iš kur i į kur nori važiuoti, o mes kainas paduosime koteisingiausiai.

Kainos Europos Geležinkelių: 
ir Tilžės Eydkunų.

$5.20 $5.25
$4.85 $5.00
$6.95 $7.10
$6.90 $7.05

40.50
45.50
43.00
40.50
43.00
43.00
45.00

Red Star Line iš Antverpen per New Yorką, eina 8 d.
Holland American Line iš Rotterdam per New Yorką, eina 9 d.
Russian American Line Libava per New Yorką, eina 10 d.
Canadian Northern Antv. arba Rotterdam per Montreal eina 8 d. 41.00
Cunard Line iš Hamburgo per New York eina 7 dienas
White Star Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas

Tarp 
Bremen 
Hamburg 
Antverpen 
Rotterdam

43.00
41.00
41.00
41.00
41.00

UGNIAGESIŲ NAUJIENOS.,
Nuo birželio 1 dienos liko į- 

steigti, taip vadinami, lekiojari- 
tieji ugniagesių rateliai. Kiekvie
nas toksai ratelis turės 12 geriau
sių ugniagesių. Jiems bus duoti 
geriausi ir smarkiausi vežimai. 
Vietoj arklių vartos jie automo
bilius su geriausiomis ir naujau
siomis mašinerijomis. Tuose veži
muose bus prirengti įvairiausi ge
sinimui ir žmonių gelbėjimui prie 
taisai. Tie ugniagesiai važiuos 
tik tuomet, kada bus reikalauja
ma žmonės bei jų turtas gelbėti.

Tų ratelių nariai turės pa
baigti tam tikrus žmonių gelbėji
mui kursus. Visi jie bus pada
linti į grupas. Vieni užsiims tik 
žmonių gelbėjimu, kiti-jų turto 
gelbėjimu, treti — gesinimu. 
Kiekvienas ratelis turės taip-gi 
du visame ekspertu. £

Tuom tarpu bus trįs toki rate
liai, iš kurių vienas apsistos mies
to viduryje, kitas — vakarų, mieš
to dalyje, trečias -^šiaurinėje 
dalyje. ' v " 1

I - —-------------

Girnos.
Jaigu jys įpilsite grudų 

į girnas, tai jie susimala į 
miltus, bet jaigu nepilsite 
grudų ir malsite, tai tik 
dildinsite akmenį. Jaigu 
jus duosite atsakančių mie
tų maitinančio maisto pil
vui, tai įgaunat pajiegų ir 
energijų; jaigu gi pilvas ne
gali gauti atsakančio mais
to, tai be abejones nusilp
nės. Duok visados atsa
kantį patarnavimų pilvui ir 
jaigu jis yra persilpnas, 
vartok Trinerio Ameriko
niškų Eliksirų Kartaus Vy
no. Ta gyduolė yra labai 
pastiprinantis abiem, pilvui 
ir žarnoms ių įr trumpų lai
kų sureguliuosi gromuliavi- 
m. Palengyįs daugybę 
priežasčių, kųip tai: pražu
dymų apetito,1. nuilsimų, gal
vos svaigimų, {širdies gėli
mų, atsirūgimų; žarnų užsi- 
kišimų, galvos ir strėnų 
skausmų, išpūtimų, nerviš
kumų ,išblyškiihų. Gauna
mas aptiekose ir pas Jos. 
Trinėr, 1333—1339 S. Ash
land avė., Chicago, EI.

RUBLIU KAINOS

Prle kiekvieno siuntinio reik pridėti 25 centus ant pačto kaštu.

Rublių $ c Rublių $ c Rublių $ c Rublių $ c
1 • 52h 29 15.23 57 29.93 85 44.63
2 1.05 30 15.75 58 30.45 86 45.15
3 1.58 31 16.28 59 30.98 87 45.68
4 2.10 32 16.80 60 31.50 88 46.20
5 2.63 33 17.33 61 32.03 89 46.73
6 3.15 34 17.85 62 32.55 90 47.25
7 3.68 35 18.38 63 33.08 91 47.78
8 4.20 36 18.90 64 33.60 92 48.30
9 4.73 37 19.43 65 34.13 93 48.85

10 5.25 88 19.95 66 34.65 94 49.38
11 5.78 89 20.48 67 35.18 95 49.83
12 6.30 40 21.00 68 35.70 96 50.40
13 6.83 41 21.53 69 36.23 97 50.93
14 7.35 42 22.05 70 36.75 98 51.45
15 7.88 43 22.58 71 37.28 99 51.98
16 8.40 44 23.10 72 37.80 100 52.25
17 8.93 45 23.63 73 38.33 150 78.38
18 9.45 46 24.15 74 38.85 200 104.50
19 9.98 47 24.68 75 39.38 300 156.75
20 10.50 48 25.20 76 39.90 400 209.00
21 11.03 49 25.73 77 40.43 500 260.00
22 11.55 50 26.25 78 40.95 600 312.00
23 12.08 51 26.78 79 41.48 700 364.00
24 12.60 ' 52 27.30 80 42.00 800 416.00
25 13.13 53 27.83 81 42.53 900 468.00
26 13.65 54 28.35 82 43.05 1000 519.50
27 14.18 55 28.88 83 43.58 2000 1039.00
28- 14.70 56 29.40 84 44.10 3000 1558.50

Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo Rosijos konsulio, 
taip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per rubežių policijos netrukdomas.

Reikalaujanti šipkorčių į kitus miestus, rašykite mums j kur norite išva
žiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu su vaikais, paduokite mums visų vaikų metus, 
o mes atgal pačta prisiusime jums visų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau 
liniją kokią norėsite, prisiųsti mums pinigus per Money Orderį o mes jūsų 
šipkortes kogreičiaušiai išsiųsime.

Adresuokite mums visada šitaip:
Išdirba visuMius Kęjentališkus do

kumentus, pSveizdan: Doviernastis; 
Testamentus; Bill -of Sales; Kontrak
tus; Notas; Affidavitus Ir visokius ki
tus raštus, koki tik Bejento arba 
tary PuMicP skyriuje1 ^daromi, Su
teikia patarimus reikalnese dalią Lie
tuvoje ir kituose dalyknotei/ 

/Kreipkitės į -
vz»gs

J. M. Tananevičia
3249-53 S, Morgan St., Chicago, HI.
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