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mėty am-

rinkėju 
apskritai

IŠ RUSIJOS PADAN
GĖS. .

Nesenai Rusijos durnoje 
buvo svarstoma kalėjimą ži
nybos reikalai. Kairieji pri
rodinėjo, kad kalėjimą tvar
ka Rusijoj kuobiauriausi. 
Nuo 1905 metą išlaidos ka
lėjimams padidėjo 70%. Te- 
čiau kalinią gyvenimas ka
lėjimuose neikiek geresnis. 
Kalėjimuose uždaryta tris 
kart daugiau negu ten vie
tos yra. Su kaliniais apsiei
na kuobiauriausiai, o biau- 
rus apsiejimas su žmogumi 
netik kad jo netaiso, bet 
dar daugiau jį gadina. Ka
liniai rykštėmis plakami, 
badu marinami, mokinami 
šnipinėti ir tt.
' Durnos atstovas Kuznie
cov surinko žinias apie poli
tikos kalinius Toboliaus, Or
io, Tifliso, 
miestą 
niams

• rašyti 
sargus

Kievo ir. kitu 
kalėjimus. Kali- 

neleidžia giminėms 
laišką, liepia prieš 
kepures kelti, nelei

džia iš miesto valgio pirkti. 
J ei kalinys pamėgintą skąs- 
ti kalėjimo vyresnybę, tokį 
laukia karceris. Toks žiau
rus apsiejimas su politikos 
kaliniais yra tik todėl, kad 
valdžia stengiasi politikos 
kaliniams atkeršyti už buvu
sius sukilimus ir sąvo pra
laimėjimus. Tą patį priro
dinėjo ir kiti kairieji atsto
vai.

Po ilgą ginčą pinigai ka
lėjimo reikalams paskir
ti.

Paskiau buvo kalbėta apie 
mirties bausmes. Atstovas 
Kuzmecov išrodė, ką du
rna nuveikus mirties baus- 
mią sumažinimui. Nuo 
1908 m., ty. nuo to laiko, ka
da dumon buvo įnešta j staty
mo sumanymas apie mir
ties bausmės panaikinimą, 
Rusijoj buvo nužudyta: 
1908 metais — 1.959 žmo
nės, 1909 m. — 1.453 žmo
nės, 1910 m. — 434 žmonės, 
1911m. — 237 žmonės; o iš
viso per penkis metus butą 
4.083 mirties bausmią.
.. Padalinęs tą nužudytąją 
žmonią sumą tarp dešiniąją 
durnos atstovą, kurie stovė
jo už mirties bausmės rei
kalingumą, Kuzniecov at
randa, kad kiekvienam iš 
ją tenka po 6 lavonus ir po 
9 žmones nuteistus katorgom 
iVisi-gi nužudymai krintanti 
ant atstovo Gučkovo sąži
nės, kaipo durnos daugumos 
yado.

Dešiniemsiems tokie Ku- 
zniecovo teisingi išvedžioji
mai labai nepatikę ir jie vi
saip kliudę atstovui kalbėti.

čio “Kolokol” redaktorius 
Skvorcov pasiūlė suvažiavi
mui prašyt vyriausybės, kad 
ji pakeltą algas kaimo po
pams. Suvažiavusieji po
pai, žinoma, pritarė tam pa
siūlų imui smarkiu delną 
plojimu. Bet valstiečią tar
pe pasigirdo protestą. Vals
tietis Kochančik iš Besara
bijos ėmė protestuoti prieš 
pakėlimą algos popams ir be 
to jau gyvenantiems vals
tiečią prakaitu, ir reikalau
ti, kad pakėlus jiems algas 
butą atimtos iš cerkvią že
mės ir atiduotos mažaže
miams valstiečiams. Tuo
met durnos atstovas Mar
kov II pertraukė kalbėtoją 
pranešdamas, jog negalįs 
leisti kalbėti “apie žemę”.

Nedavus daugiau Koch- 
ančikui balso, visi valstie
čiai urmu išėjo iš posėdžią 
salės. Jokiuo budu nepasi
sekė kitiems inkalbėti vals
tiečius, kad jie gi’įštą į po
sėdį. Be to valstiečiai sura
šę savo protokolą, kuriame 
papeikę “suvažiavimo ve
dė j us-popus”. Po tuo pro
tokolu pasirašė 23 sąjungos 
skyrią ingaliotiniai, dau
giausiai iš Kievo ir Volyni- 
još guberniją.

Suvažiavimas reikėjo 
baigti, nes iš 300 suvažiavu- 
siąją pasiliko laukti pabai
gos tik 46 žmonės.

Dabartinis
joje rėnomi

^William Howard Taft, tautinėje republikoną konvenci- 
itu į prezidentus. U ‘

si, kad jis apie Auįilėlią 
pastebėtiną <tvii'tuuįą išpat 
pradžią žino j ęs“?į&t nenorė
jęs sakyt, nes-tokie skel
biami viešai dalykai butą 
tuojaus paskubinę -įsimaišy
mą, koks salos gy^faMąjams 
esąs labai nepagęi&ifagfa^aš. 
Amerikonai už čekius 
klastingus raportus'l^^ai į- 
širdę. f. ‘

Sukilėlią nigeną Vhdas, 
gen. Estenoz, aildaiat vfačuo-

1 Nesenai Peterburgan bu
vo sušauktas rusą tautos* -9^ ~ " - ... • * I"

sąjungos suvažiavimas, bet 
greitai be laiko išsiskirstęs. 
.Tarp savęs suvažiavime su
sivaidijo popai su valstie

ŽINIOS NUO KUBOS.
Ant salos Kuba naminis 

karas nigerią su baltaisiais 
nei kiek nesimažina ir val
diškoji armija pati viena jo
kiu^ budu negalinti inveiktį 
inirtusią nigerią Kol kas 
Suvienytos Amerikos V 
tijos į salą nesiunčia sausže- 
mio armijos, bet karo laivą 
su jūreiviais jau keli pa- 
siąsta ir maldaujama ją j u laišku pranešė visuomę 
dar daugiau. Jūreiviai' te
nai iš laivą išsodinami ir pa
siunčiami _ apsaugoti ir ginti 
Amerikos kapitalistą įstai
gas, kurią trustai pastarai
siais metais ten daug pri
veisė.

Tenai ant salos gyvenan
tis Suvienytą Amer. Valsti
ją konsulis nesenai Wa- 
shingtohan buvo pranešęs, 
kad Kubos valdiškoji armi
ja tuojaus sukilusius nige- 
rius apmalšysianti ir jis ta
me sukilime nematąs jokio 
pavojaus. Bet dabar vie
nam amerikoniškam lai
kraščiui pagaliau jis sutei
kė informacijas, kad apie 
sukilėlią numalšinimą be 
jokios pašalinės pagalbos 
negalį but nei kalbos, ka
dangi sukilėliai esą gana 
puikiai susiorganizavę ir 
laikosi vienybės, su kuria- 
ja jie pasirodo labai galin
gais, ypač turint išmintingus 
vadus-generolus,, kitus kar
tus tarnavusius valdiškoj 
armijoj. Konsulis aiškina-

šiam sprogus, uostąs butą 
buvęs visiškai sugriautas.

lutę i rey,oliucionie- 
jašifimtį bombarda- 
Tuo tarpu: tenai

vę apsi. 
riai ir į 
vimu.
valdiškos /įĮį armijos į nėra, 
tik keli šifaitai amerikoniš
ką jurcivią. Jūreiviams 
siunčiama ;

Menkesni ' susirėmimai 
mnžaf kur pasitiko, fa apie 
didesnius Ė^io^ie^idima. 
Tik žinomą, įkad /tan nami- 
nin karai^^ires įsimaišyti 
ŠUvienytok/AToerikos Vąls- 
tyos. g/•.•

ISPANIJAI NBGRA- 
SIARBfOLEŲCIJA.

nei, kad nigenai prisitai
kanti visiškos tvarkos, kad 
jie dabar daug daugiam sti
presni ir geriaą susidi^gairi-1 
zavę negu pirmiau, ir ka
riaujanti ne todėl, kad 'žą*: 
džius baltuosius žmon|š^ į 
bet kadnuverčiusdabartirdb 
prezidento Gomezo valdžią 
ir iškovojus sau lygias tei
ses su baltaisiais. Toliau 
gen. Estenoz sako, kad val
diškieji kareiviai tankiausia 
užpuldinėją ir apiplėšią ra
miuosius gyventojus, be to 
žaginamoteris, žudą senelius 
ir vaikus, ir paskui tas vi
sas piktadarybes suverčią 
ant nekaltą sukilėlią nige- 
riŲ’

Keli suokalbininkai viėbą 
naktį norėję iškelti oran vi
są Santiago uostą, tečiau a- 
merikoniško laivo “Padu- 
hah” kapitonas tai patemi-. 
jęs ir keliais šuyiais pikta- _ . , . _ _
darius nuvijęs. Suokalbi- premiero -fifeHalejaso yaldy- 
ninkai norėję susproginti 
dinamito sandelį, kuriame

, gdježihkelie- 
Andalūzijos 

šnaižonajudi-province 
nęs revoiuįėijos ^laušimą 
Ispanijoje. Nuo Mtmintino 
taip labai kruvina straiko, 
koksai siautė Katalonijoj 
pirm poro®.. metą, tankiai 
pasklyzdayo žinios apie tai, 
jogėi visa Ispanijos liaudis 
ima virti Dį kad Mekas ne
įstengs išgelbėti c valdžios 
sAįfoąso, kąyfak bus" privers
tas; žengtfe , sąvo ^įrniiiaičio 
Maną.clįo .pėdomis, ty,/ap
leisti ant yįsados spvo gim
tinį krašt^-kad daugiau a-

judėjimas Ispanijoje il
giems metams užslopintas.

Ir taip pav. geležinkelie- 
čią straikas Andalūzijoj ne- 
bilvęs- ten .koki antimo- 
narchine demonstracija, bet 
tik prieštaravimas premiero 
Canalejaso užvedimams, su- 
lyg kurią seniems ir sergan
tiems geležinkeliečiams jis 
buvo įnkuręs pašalpos išdą. 
O juk toksai , dalykas vi
siems darbininkams yra la
bai naudingas.

Taip rašo monarchijai 
prielankąs laikraščiai, bet 
reikia patėmyti tai, kad Is
panijoje revoliucijimis ju
dėjimas nors tuo tarpu ap- 
slopintas, bet toli gražu ne
ilgam, ; kpl reyoliucijine 
dvasia nepersiims dalis ar
mijos, , ant kurios paremta 
visa sosto viltis. Nereikia 
perdaug girties, nes kartais r• v • v• v •iš giedro dangaus gali per
kūnas trenkti.

mas, kuris pasirodė laimin
gu ir sugautu politiku/ pri
vedė lig t^kadrevoJitteijHHS

NAUJI RINKIMŲ Į- 
STATYMAI ITALI

JOJE.
Italijos parlamento že

mesnysis butas nesenai pa
baigė svarstymus apie rin
kimą reforiną jr užgyrė tam 
tikslui naujus įstatymus 284 
balsais prieš 62. /

Tie nauji rinkimą įstaty
mai ‘ suteikia balsavimo tei- 
sę visiems piliečiams, pabai- 
gusiems 21metus, mokan- 
tiemsskaityti ir rašyti, ar
ba tarnavusiems koriuome- r S ~ _ ■ • • _ • • •

šią balsavimo teises tik su
kakus jiems 30 
žiaus.

Toji reforma 
skaitlią pakelia
ant aštuonią milijoną. At
eityj turės balsavimo teises 
80% pilnamečią piliečią, kad 
tuo tarpu šiais laikais to
kią piliečią esama tik 32%. 
< Naujuose įtatymuose pa
žymėtinos dar sekančios 
smulkmenos i Rinkimai bu-, 
šią betarpiniai ir slapti, 
ankštesni gi rinkimai galė
sią atsibūti tik tuomet, kuo
met nei vienas kandidatą 
negautą absoliutiškos ati
duotą balsą didumos.

Kas link pripažinimo bal
savimo teisią moterims, pre- 
mieras Giolitti apreiškęs, 
kad moterims tokios teisės 
yra dąr peranksty  vos pripa
žinti ir, esą, nėra reikalo 
šiais laikais dar apie tai ir 
kalbėti. Moterįs, esą, ligi 
tą » teisią dar nepriaugu-, 
sios.

MEKSIKE RE VOLIŲ 
GIJA BAIGIASI?

Suvienytą Valstiją am
basadorius Meksike, Henry 
Wilson, sekančiai apiplėšia 
ąituaciją Meksike: 
y Pastarieji šiauriuose šu- 
kilėlią pralaimėjimai, o taip 
gi pramatymai, jogei tas 
pats likimas juos sutiksiąs 
ir kitur, žymiai pataisė situ
aciją ir sutvirtino valdžios 
pozicijas. Tikrai sakant, a- 
piė ten kokią revoliuciją ne
gali but nei kalbos. Visas 
judėjimas nupuolęs ir pasi
likę nūdien tik betvarkiai 
žmonią būriai, kurie kai kur 
dar ir stengiasi prieš valdiš
ką armiją pasistatyti.

“Kaip tik sukilėliai bus 
išstumti šalin iš šiaurės, tai 
pietuose bus lengva juos ga
lutinai apveikti.

“Geriausiu prirodymu, 
kad revoliucija jau pasibai
gus, yra toji aplinkybė, kad 
amerikonai išnaujo' grįstą 
Meksikan.

Skaitlingi valdiškos armi
jos būriai artinasi į Chihua
hua ir į Juarezą, idant iš 
sukilėlią atėmus paskuti
nės pasilaikymo vietos.

Paskutinė kova turės at
sibūti palei Suv. Amer. Val
stiją sieną, todėl ameriko
nai išanksto pranešę suki
lėliams neperžengti sienos.

Kaip žinoma, miestas Ju
arez (ties Suv. Amer. Vals
tiją siena) randasi revoliu- 
cionierią rankose. Dabar 
taigi ir norima šis miestas iš 
revoliucionierią atimti, o 
tuokart pastariesiems pasi
liktą tik nuogi laukai ir nu
plikusieji kalnai, kas reiš
kia — nieko.

Tečiau tankąs vietomis 
susirėmimai liudija, kad re
voliucionieriai dar nepame- 
tę vilties ir visomis spėko
mis stengiasi ilgiau savo at
kaklumo laikyties.

KIEK ITALIJAI LĖ- 
ŠUOJA KARAS.

Italijoj viešpatauja dide
lis vargas. i¥pač vietomis

vargingai gyvena valstie
čiai. Tenai nuolatinis ba
das arba pusbadis. Nors ir 
gera ir derlinga Italijos že
mė, bet ji labai išnaudota iš
pustyta. Valdžia nesirūpi
na pakelti Italijos ūkią na
šumą, todėl žmonės, vargo 
varomi, bėga Amerikon sau 
laimės ieškotą. Kas mėne- 
sis iš Italijos Amerikon išei
na aplink 30.000 žmonią, o 
grįšta tik aplink 11.000.

Išeivystė ypač padidėjo 
karui prasidėjus, o grįšta 
atgal daug mažiau negu pir
miau.

Valdžia pradėjo karą, nes 
tikėjosi užgriebus švieti
mas šalis perkelti ten dalį 
Italijos baduolią, nors tuos 
pačius baduolius ji galėtą, 
padaryti laimingais ir na
mie, jaigu tik sugebėtą do
resnę tvarką pas save už
vesti. . . . -

Dabar vargas Italijos dar 
labiau pakilo, nes karas 
daug daugiau lėšuoja, negu 
buvo, manyta, ir priegtam 
užsitęsė dar ilgesnis laikas. 
Karas italams kasdie. lėšuo
ja 2-3 milijonai franką. Lig 
šiam laikui karo reikalams 
Italą valdžia išmokėjo ap
link 500'ihilijonus franką. 
Tutfspiifagfas. Valdžia faną is- 
kur. tik galį. Sukiša, karo rei- . 
kalams tokius pinigus, ku
rie skildami, visai kitiems 
reikalams. Lig šiam laikui 
valdžia inkalbinėjo žmo
nėms, kad karas ne bran
giai atsieisiąs, bet dabar 
žmonės pradeda sužinoti, 
kiek ištiktąją karui išlei
džiama, ir ima savo valdžia 
neužsitikėtL

BALKANŲ SANRYŠIS.
Ryme išeinantis dienraš

tis “Corriere d’ Italia”, pa
siremdamas iš tikrą šalti- 
nią informacijomis, praneša, 
kad tarp Bulgarijos Serbi
jos, Graikijos ir Černogori
jos invykęs .susipratimas 
reikale bendromis spėkomis 
ginties, jei kartais ant ją 
katros užpultą Turkija su 
savo pretenzijomis.

Tuo tarpu Serbijos laik
raštis “Samouprava” tą 
dienraščio pranešimą kate
goriškai užgina, aiškindama, 
jogei apie kokį ten Balkaną 
pusiasalio viešpatysčią san- 
ryšį nebūta nekuomet nei 
kalbos. Girdi, draugiškai 
sugyvenančios tik Serbija 
su Bulgarija, oapiekitas pa
našaus nežinoma. “Samou
prava” sako, kad sanry- 
šys, jei jis gyvuotą, butą 
Balkanams pavojingas, nes 
tas išrodytą arši provokaci
ja prieš Turkus.

Rasi sanryšis, ir invykęs, 
bet tuo tarpu del visako jis 
slepiama.

Iš Rymo rašo, kad pope
lius išnaujo susirgęs. Jame 
apsireiškiąs fiziškas ir dva
siškas nusilpnėjimu. Nors 
popežius nuolatai lovoj ne
gulįs, bet labai retai sutei
kiąs kam-nors audiencijas.

1



Žinios iš Lietuvos

TELŠIAI.
Telšių miesto mokiniams, 

atėjus pavasariui, mokyklos 
administracija padidino dis 
cipliną. Pirmiau mokiniai 
galėjo vaikščioti vakarais, 
bet dabar jau užginta vėliau 
kaip 8 vai. Kas vaikščios il
giau ir bus pastebėtas —tas 
bus baudžiamas. Negana to, 
kad patėmytų mokytojai, 
bet dar yra įsakyta miesta- 
sargiams, kad sutikus moki
nį vaikščiojant po 8 vai. va
karo atvesti jį mokyklon. 
Tolesniam laike ketina įduo
ti kiekvienam mokiniui tam 
tikrus biletus, ant kurių bus 
pažymėta mokinio vardas 
ir pavardė. Sutikęs miesta- 
sargis mokinį gatvėje vėlai 
vakare vaikščiojant, paims 
tą biletą be jokio mokinio 
vedžiojimo ir ant rytojaus 
pristatys ta bileta i mokyk
lą.

Kalbama, kad toks įsaky
mas atėjo iš ministerijos.

KAUNAS.
Giedojimo kursai. Kauno 

katedros vargonininkas 
Naujalis atidaro bažnytinio 

. giedojimo ir muzikos kur
sus. Kursai tie tvers nuo lie
pos 1 d. iki rugpiučio 5. Mo
kestis už visą mokslą neša 
10 rublių, kuriuos reikia iš 
kalno įmokėti.

KAUNO PAVIETAS.
Šiemet vasarą žemės 

tvarkomoji komisija keti
nanti Kauno-paviete išskai
dyti vienasėdžiais 6.440 že
mės dešimtinių, ir išskaidy- 
mo pienų padaryti 14.890 
žem. dešimt. Visas tas dar
bas pavesta atlikti vienam 
vyresniajam matininkui, 9 
paprastiems matininkams 
ir 4 jų padėjėjams^ Tame 
darbe dalyvaus dar pavieto 
žemės tvarkomosios komisi
jos narys Bodisko ir 4 že
miečių viršininkai.

PROFESORIUS E. VOL
TERIS.

Peterburgo universiteto 
lietuviu, latviu kalbu rek
torius, kurs drauge užima 
mokslo akademijoje knygi
ninko vietą, dabar jis yra 
tos akademijos siunčiamas 
Rygon nuimti fotografijas 
iš senovės istoriškų rusiškų 
aktų, paeinančių iš 13 ir 15 
amžiaus ir Rygos muzėjuje 
besančių. Esama ten itin se
nų dokumentų, kaippavyz- 
din: pirklybos susitarimą! 
tarp Rygos ir Polocko, Smo
lensko, Naugardo ir tt. Da
lis jųjų parašyta baltarusių 
tarme. Tuos aktus buvo 
spausdinusi caro archeolo
gų komisija 1868 m., tačiau 
mokslo akademija randa 
reikalingu turėti tij doku
mentų fotografijas. Profeso
rius Volteris tikisi pabaig
siąs tą darbą iki birželio 
tnėn. pradžios ir tuomet ke
tina jis dar nukeliauti, vis 
mokslo akademijos siunčia
mas, į Karaliaučių Prusno
se ir nufotografuoti ten Lie
tuvos ir Žemaitijos kelių su
rašą (Wegverzeichnisse), 
kurs buvo 13 ir 14 amžiuje 
sustatytas vokiečių ordeno 
(kryžiuočių}.

SALDŽIOS PAŠALPA.
Žemės ūkio ministerija 

pranešė Vilniaus žemės 
akio draugijai, kad valdžia 
aaskyrusi šiemet 2.4000 rub. 
dovanoms, kurios turi būti 
duodamos, valstiečiams už 

geriausius gyvulius, rodo
mus parodose. Šiemet Vil
niaus žem. ūkio dr-ja keti
nanti suruošti 37 parodas. 
Vilniaus ir Disnos po 6 pa
rodas, kituose pavietuose 
no 5.

UŽ SUŽEIDIMĄ.
Kauno priemiestyje Alek- 

sotoje gyvenąs R. nesenai 
sugrįžęs iš Amerikos be de
šinės rankos ir kojos, ku
rias palydėjo Čikagos gele
žies fabrikoje. Dabar rusų 
konsulis kaipo atlyginimą 
už sužeidimą įteikė R-ui 6 
tūkstančius 75 r. nuo tos ge
ležies fabrikos. savininko, 
kurioje jis savo kūno narius 
pralaimėjo. Byla del to at
lyginimo tęsėsi 3 metus. .

tik
TELŠIAI..

Kickideną rytą, kada 
einu mokyklon, matau ant 
priešais bažnyčios stovinčio 
muro — iškabą, kur žiba šie 
žodžiai: “Telšių vartotojų 
Draugija”. Bet tie žodžiai 
tušti. Iškaba turbut laiko 
ma čia, kaipo liudytoja, kad 
kadaise butą šičia vartotojų 
draugijos sankrovos^ Pamą 
sčius darosi graudu, kad 
čionykščiai gyventojai tebe
gyvena absoliutiškame tam
sume ir nekultūringume ią 
nesupranta spietimos • į 
bendroves naudos. Del to 
nesusipratimo turėjo žlug
ti toji krautuvė., Dabar ne
berasi "jau Telšiuose nei vie
nos grynai lietuviškos 
įstaigos, kur įėjęs galėtum 
žmoniškai lietuviškai susi
kalbėti. Dagi M. BbrtkoSjį 
Gurevičiaus, Zagelbaumo 
knygynuose vos ne vos ir 
tik su didžiausiu vargu lie
tuviškai susikalbi.

Aprūpintojas.

. S. L. A. SEIMAS.
(tąsa).

g) Sumanymas, jog atei
tyje/ vieton laikyti seimus 
kas metą, kad butų laikomi 
kas du metai vienas. Tasai 
klausimas nutarta pavesti 
pačių kuopų nubalsavimui.

Ketvirta sesija užsidarė 
6 vai. vakare, nutarus susi
rinkti 9 vai. išryto, 5 d. ber
želio.

Sesija V.
Penkta sesija atidaryta 

9 va], ryto, 5 d. berželio. 
Sesiją atidarė pirmsėdis 
St. Gegužis.

Delegatų vdrdašaukis.
1. Skaitymas trečios sesi

jos, iš i d. berželio, proto
kolo.

a) Perskaičius šį protoko
lą, kįla diskusijos. P-nas 
Mikolainis pastebi, kad tre- 
čion sesi j on, per klaidą pri
pažinta mažumos komisija, 
tačiaus, išskiriant p. Raeiu- 
tę-Hermanienę, jokios ko
misijos mažumos kaip ir 
nebuvo. P-nas F. P. Brad
chulis pastebi, kad vieton 
“raporto”, kaip paminėta 
protokole, - butų pakeista 
žodžiu “pasiaiškinimas”.

b) Protokolas priimta su 
pataisymais.

c) Skaitymas ketvirtos se
sijos, iš 4 d. berželio, proto
kolo. .

! Perskaičius šitą protoko
lą kįla ginčai ir patęmiji-.
mai, jog perdaug, su viso- skaitomas pertrauktu :

mis smulkmenomis 
ti, kiti gi nutarimai — ne 
taip užrašyti, kaip nutarta. 
Labai gali būti, kad proto
kolas ne taip užrašyta. Ta
čiaus, pabriešiu keletu žo- 

: džių, jog*labai trokščiau už
rašyti visas delegatų kal
bas, iš kurių butų galima 
matyti, kokiuo būdu įne
šimai svarstomi. Tai bū
tų puiki lekcija kitiems, bū- 
sintiems delegatams. Tar
pais kalba sykiu keletas de
legatų. Toks sykiu kalbė
jimas iš šalies klausant 
prastai atrodo. 1---

d) Šios, ketvirtos sesijos, 
protokolas, po daugelio pasr 
tabu nutarta sugrąžinti sek- 
retoriui pertaisimui.

2. Ska i tymas straipsnelio 
iš vietinio anglų kalba ei- 
nenčio laikraščio “StaiMtard 
Union ’ \ kuriame tarp -ko 
kito paminėta, jog seimo 
pirmojo sesijoje - tarp tau
tiečiu ir socialistu kilę smar
kus ginčai; socialistai suma
nę, kad vieton amerikduiš- 
kos-tautiškos vėliavos būtų- 
pakabinta socialistų vėliava.
Iš kur “Standard U^niori” 

panašią 
žinoti.

žinią gavo, sunku 
Nei vienoje sesijo

je nieko tam panašaus ne
buvo. Todėl 27-to SLA. sei
mo visli delegatų nutarta:, 
kad presos komitetas para
šytų straipsnį, nurodant, 
kad tilpęs trumputis 
straipsnelis “Standard tTni- 
on” tai grimas melas, ir tą 
lietuvių apšmeižimą atšauk
ti. (NB. Vėliaus “Standard 
Union” redaktorius aiškinę, 
kad tokią žinią padavę , ko
kie ten tris žmonės, iš kuriu 
du buvę vidun inėję, o vie
nas už durų pasilikęs, Jaigju 
tiesa, tai matomai kokie 
nįekdąrial .tą klastingą žinią 
padavė, kad supykinti tarp 
savęs seimo delegatus.,.) 1

3. Skaitymas konstitucijos
projekto. .. ’

a) Seimą veda pirmsėdžio 
padėjėjas p. A. Ramanaus
kas.

b) Konstitucijos projekto 
skaitymas pertraukta. To
lesnį skaitymą pradės VI. 
sesijoj, po pietų;

4. Klausimas apie tilpusį 
“Standard Union” straips
nį. Nutarta pareikalauti iš 
“S. U. ” redakcijos, kad at
šauktų neteisingą žinią, ku
ri tilpo apie SLA. 27-tą sei
mą. Rezoliucijos parašymui 
paskirtas adv. F. P. Brad
chulis.

5. Skaitymas seimui pri
siųstų laiškų. ŠVentakup- 
rių Partija siųsdama linkė
jimus šitam seimui, prisiun
tė ir nemažą auką — $15. 
50, — kurią skiria Tautos 
Namui Vilniuje. Taipgi iš 
Kenosha, Wis. 212 kp. 
SLA. siunčia seimo delega
tams dovaną, su tikslu pa
rinkti ištremtiniams aukų.

6. Įnešta ir paremta, kad 
sesija būtų uždaryta.

Sesija užsidarė- 10 m. po 
12-kos, nutarus susirinkti 
2-rą vai. po pietų.

Sesija VI. ....
Sesija atidaryta 2 val.po 

pietų. Atidarė seimo pirm
sėdis St; Gegužis,

Delegatų vardašaukis.
1. Perskaitytą vienas 

laiškąs-linkėjimas, su ku
riuo prisiųsta $5 aukų: $1 
Mokslo Draugijai Vilniuje, 
$1 Dailės Draugijai Vilniu
je, $1 “Aušros” Dr-jai; $1 
Emigrantų Šelp. Komisijai; 
ir $1 Kankiniams. Tą auką 
prisiuntė 29 kp. iš West
ville, UI. '

p 2. Skaito konstitucijos 
projektą. - ' - - ; >
- 3. Konstitucijoj projekto

is 4 a. berželio, protokolą. 
Nors/ rodos, : šitas protoko
las tapo> priimtas su tūlais 
pataisynlais ant vietos, bet 
del kokios tai; priežasties ir 
vėl skaityta.,^ .

a) Pni iNf, i Hermanienė 
ima balsą ir reikalau ja, kad 
būtų pataisyta ta vieta pro
tokolo, kur kalbama apie jos 
išstojimą iš konst, komis. Ta 
■vieta pataisyta.

b) Ketvirtos sesijos pro
tokolo skaitymas.

e) Prie šio? protokolo p. 
Mikolaimo įnešta, kad iš
braukti tą vietą bei parag
rafą, .kur adv.Lopato buvo 
paaiškinęs, *jog SLA. negali 
užsiimti pardavinėjimu lai
vakorčių, Beal Estate nei* 
a be In ai prekyba .

5. Konstitucijos projek
to skaitymas;

Nors kopst.. projektas la
bai svarbus ir būt inai reika
lingas —iš. jo bus suruošta 
konstitucija, bet labai nuo
bodus klausyti. Žmogus* 
klausai. Ligi blakstėnos yt 
uždanga pradeda. leistis že
myn ir uždengia regėjimą; 
gai va nuliųksta ant krūti
nės arba<afpenč...

G. Skaitymas laiškų. Pri
siųsta' nuo. pi A. M. Martaus 
$1 Mokslo Draugijai Vilniu
je. Telegrama 27-tam SLA. 
seimui. • r, ,

Sesija uždaryta 5:15 iš 
priežasties,, jog toje pačioje 
salėje vakare bus vaidinta 
“Živilė”. Nutarta susirink
ti 9. vaL jęytąi

81 Mokslo Dr-jai Vilniuje ir 
$1 moksleiviams ; iš Union 
City, Conn, 50c.; Taut. Na- 
,mui Vilniuje; iš So. Boston, 
Mass, nuo Bventakuprių 
Part, kuopos $5.50 Taut. 
Namui Vilniuje. Priimta su 
aplodismentais.

Laiškas nuo A. M. Mar
taus, kuriuo pranešamą, 
jog jisai siunčia 27-tam 
SLA. seimui bei jo delega
tuos, kuriuo pranešama, 
“Eikime ant kolionijų”. Pri
imta. : -

Laiškas iš Kenosha, Wis. 
kuopos, apie kuopos dova
ną. ' v'

Laiškas 27-tam SLA. sei-t 
mtii, kuriuomi praneša, kad 
Šventakuprių Partijos vie
tinė kuopa prisiunčią eks
presu Jurgiui George Gegu
žiui dagių, dilgėlių, erškėčių 
ir kitokių piktžolių bukietą 
,už jo pasidarbavimą ati- 
iraukimui nuo SLA. seimo 
su virš 3000 narių. Po laiš
ku pasirašęs Centrališkas 
sekretorius A. V. Žemaitis.

Sesija VIII.
Sesiją atidarė 2-ra valan

dą popietę; seimo pirmsėdis 
St. Gegužis. - <

Delegatą vardašaukis.
L Skaitymas konst, pro

jekto.
a) Konstitucijos projekto 

skaitymas užbaigta ketvir
tą valandą po pietų.

b) Įnešimai prie konst, 
projekto, nuo kom. nario 
V. K. Račkausko.

c) Svarstymai apie pa
šalpos skyriaus užlaikymą. 
Tasai įnešimas paliktas Pil
domosios - Tarybos apdirbi
mui. /

d) Skaitymas kuopų įne
šimu prie konst, projekto.

Sesija pertraukta ant 10 
m in., —. ligi 15 po 4. ...

2. Sesija atidaryta. Skai
tymas kuopų įnešimų.

Skaitant kuopų įnešimus 
ir juos apkalbant paaiškė
jo^/jog Prieglaudos Namo 
fonde piningų yra — $4.000 
su virš. Įnešta Prieglaud. 
Namo klausimą atnaujinti 
šių kuopų: 10, i7, 74 ir 92/ 
T&sąi klausimas atidėta ant 
toliau.

Įvykinti pašalpos skyrių 
nuo pirmos dienos liepos 
mėnesio šių metų (36 kp. 
įnešimas) priimtas daugu
ma balsų.

3. Svarstant 74 kp. įne
šimą, kur raginama pasiųs
ti protestą prieš sumanytą 
Dillinghamo-Rooto įstaty
mą, kuriuo manoma varžy
ti ateivystė ir ateiviai, visas 
seimas beveik tam prita
ria ir skiria to protesto pa
rašymui komisiją. Išprad- 
žių į komisiją paskirta pre- 
šos komitetas susidedantis 
iš šių asmenų: adv. Brad- 
chųlio, p. Ambrozevičiaus ir 
p. Tananevičiaus. P-nas 
Bradehūlis atsisako prisidė
ti prie protesto rašymo ir iš 
tos priežasties, jog jis da
liai to billiaus pritaria, — 
būtent privertimui, kad atei
viai mokintųsi rašto.

a) P-nas Strimaitis įne
ša, kad užklausti adv, Brad- 
ehulio, delei kokių motyvų ji
sai pritaria tam billiui, išsi- 
reikšdamas, kad išgirdus jo 
nuomonę ir kiti delegatai 
gali atsisakyti nuo protes
to.

b) P-no Strimaičio įneši
mas priimtas ir pirmasai 
nutarimas sulaužyta.

c) Aiškina p. Bradchulis, 
kodėl jis pritaria tam biliūi. 
Jo nuomonė maž daug šio
kia. Leidimas ateivių — 
kalba apie lietuvius atei- 
-vius, — reikia pažymėti, su-

Lietuvos ūkės dar

bininkus. ’ Lietuvoj' pradeda 
stigti ūkiui darbininkų. Į 
išėjusių lietuvių vietas ga
benama į Lietuvą svetimi 
darbininkai. Gi atvykę Ame
rikon lietuviai-ateiviai-be- 
moksliai nuskriaudžia save 
—pasinerdami į bangas gir
tuokliavimo h’ kitų blogų 
pasielgimų su girtuoklyste 
surištų — ir šios šalies dar
bininkus. Jie čia atvykę ne
sirūpina gyvenimo page
rinimų, nei savo nei kitų. 
Uždarymas arba toksai su
varžymas ateivystės, sako 
jisai, privers lietuvius no- 
roms nenoroms šviestiesi. 
Taigi, tokie ateiviai, anot 
adv. Bradchulio, negeisti
ni; nepageidaujami jie šiam 
kraštui.

d) Priešais jį kalba p. S. 
E. Vitai tis ir nurodo, kad 
tas billius paliečia ir ame
rikiečius, t. y. Amerikoje 
gyvenančius jau ateivius, 
ypač politikos dirvoj vei
kiančius.

e) Atsako jam p. Brad
chulis. Jisai nurodo, jog iš
tikto Amerika negeidžian- 
ti, kad iš kitur atvykę atei
viai, tūli iš tų, kelia čia 
maištą. Tegu kelia maištus 
ten, kur gyvena. Taigi, sako, 
Amerika nėgeidžianti maiš
tininkų.

f) Atnaujinta įnešimas, 
jog reikalinga išnešti pro
testas prieš tą billių ir iš- 
naujo renka tam tikrą ko
misiją, kuri turės parašyti 
protestą. Komisijon ineina 
šie asmenįs: V. Ambroze- 
vičįus, K. Liutkus ir J. Ge
gužis.

4. Historijos — Susiv. 
Lietuvių Amerikoje — klau
simas.

a) Pakėlus šitą klausimą, 
Centro prez, F. Živatkaus- 
kas aiškina kliūtis, delei 
kurių historijos spausdini
mas užsivilko. Historijos 
rankraščiai, kuriuos surin
ko T, Astramskas, randasi 
pas centro sekretorių A. 
B. Strimaitį. Literat. Kom. 
pripažinęs, jog rankraštis 
tinka spaudai, bet reikią 
tiktai pataisyti, pagal d-ro 
J. Šliupo nurodymą, pačią 
historijos pradžią — SLA. 
užsimezgimą. Medžiagą his
torijos dapildyinųi galima 
rasti tų metų “Lietuviška
me Balse”. .

Sesija VII.
Septinta sesija atidaryta 

9 vai. ryto, 6 d. berželio. Se
siją atįdąi’ę seimo p irmsėdis 
St. Gegužis;, . .

Delegatų; yardašaukis.
... Į/vShnįĮ3^aą,,p€gi^^ se
sijos protokplo,. iš 5 d. ber
želio. \

a) Protokolas priimtas.
b) . Skaitymas šeštos se

sijos protokolo, iš 5 d. ber
želio. • u •

c) Protokolas priimtas.
2. Seimo pirmsėdis p. St. 

Gegužis pastebi, kad neprii 
imtieji atstovai perstatytų 
mandatų originalus, kaip 
1-on sesijom tapo nutarta. 
Kįla vėl diskusijos delei ši
to nutarimo, tačiaus tasai 
nutarimas, pasilieka kaip 
buvo nutarta. Nepristatyta 
tiktai vienas mandatas, iš 
Cleveland, Ohio, 14 kp. na
rio delegato A. Šimkūno. 
Dalyvauja jis su pataria
muoju balsu (nuo šios sesi
jos). ■ >

3. Skaitymas konstituci
jos projekto.

a), Konstitucijos projek
to skaitymas pertraukta ant 
keleto nįin.

Priduota ♦ “Tarkos” repor
terio, K. Jankevičiaus, in- 
galiojimas ‘dalivauti 27-tam 
SLA. seime: Reporteris pri
imtas ir paskirta jam vieta 
prie kitų reporterių.

P-nas & Mlkelionis 92 kp. 
narys iš Courtney, Pa. pas
tebi, jog “Vii.” reporteris 
padarė klaidu, paminėda
mas, kad’ jisai pribuvęs į 
antrą sesiją.^Jisai pribuvo 
į pirmąjį sesiją, tiktai jo 
mandatas i paduota antron 
sesijom

Be to rfeikia paminėti, jog 
iš Chicagb, IW iš 129 kuopos 
SLA. delegatas p. V. Valiu
kas pribuvo pirmon sesijon. 

. 4. Toliau’ skaitoma kon
stitucijos projektas.

a.)1; Konst, projekto skai
tymas pertraukta.

5. Skaitoma laiškai-liu- 
kėjimai 27-tam sęimuL 

- Laiškai-Mnkėjimal pri
siųsta su aukomis iš įių n

x t
—Skidmore In Huittin um 

Besiartinančios 4-tos dienos liepos (4th July) auka 
Nors šaudymo ir trenksmų paprotįs naikinama, bet tos 
dienos aukos vis dar kas metai neišnyksta.

b) Kontraktas, kuris pa
darytas su p. Laukiu, tos 
historijos perrašytoju arba 
geriau redaktorium, maž
daug šiokis: “Kuomet p-nas 
J. Laukis parašys kningą, _ 
jam bus užmokama po
1 dol. už spaudos puslapį. 
Pradėjus darbą bus jam iš
mokėta dalis piningų; ki
tą dalį gaus, kaip bus ats^< 
pausdinta kninga.”

c) Be to centro preziden
tas skundėsi, kad p. Laukią 
nesilaiko kontrakto ir bū
tinai reikalauja visų pinin
gų, net pagrąsindamas, jog 
prisius agentą jų iškolekta- 
vimui. Ir gi, jog p. Laukis 
atsisakąs skaityti historijos 
paskutinę korektą.

d) Nutarta 37 balsais pri
silaikyti kontrakto.

5. Centr. prez. pakelia 
klausimą, kad seimas išreik
štų savo nuomonę apie pa
vedimą konstitucijos pro
jekto arba pačios konstitu
cijos peržiūrėjimo advoka
tui tiesų žinovui.

a) Skaitymas p. J. Gegu
žio laiško, kuriuo jisai 
kreipiasi į seimą nusiskųs- 
damas, jog jis jaučiasi įžei
stas iš prisiųsto nuo Šven- 
takųprių Partijos bukieto, 
kurį priėmė seimo pirmsė
dis. Pirmsėdis pasiaiškina, 
jog jisai to siuntinio atmest 
negalėjo, nežinodamas, kas 
jame yra.

Įnešta p. Strimaičio, kad 
bukietą grąžintų atgal siun
tėjams ir išreikštų papeiki
mą už tokį darbą.

Kalba p. K. Liutkus ir 
nurodo, kad toksai darbas 
pasmerktinas. Be to išsi- 
reiškia, jog socialistai nie
kuomet nieko tokio blogo 
nedaro. Iš jo kalbos buvo 
galima suprasti, jog jis sa
vo kalbą kreipė į tautiečius. 
Bet ką bendro gali turėti 
šventakupriai su tautie
čiais, tas tai neaišku. K

Išsireiškia taipgi ir p. A. 
Ramanauskas, kad toksai 
darbas neišmintingas, ir 
kad seimas atmestų.

Vienbalsiai seimo delega
tų nutarta išreikšti šventa- 
kupriams papeikimą.

Sesija uždaryta 6:30 vai. 
vakare. Nutarta susirinkt^ 
9 vai. ryto.

[(Toliaus bus).
5T
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Baisi Vėtra.
r Kansas City. Pereitą sa
vaitę čionai perėjo didelė 
kilus vėtrą, kuri užmušė 
apie 29 asmenis. Vėtra ėjo 
į pietus per Bates pavietą. 
Telefonai ir telegrafai visi 
išdraskyti, komunikacija tik 
pasiuntiniais atliekama. 
Vėtra užėmė apie penkias 
mylias pločio ir vieną my
lią ilgio. Priėjus prie Mer
win miesto, pasuko į vaka
ru šalį, griebė BedaĮįą, Ad
rian ir kitas vietas; jpadą- 
rvdama baisius nuoštGlius.

V » ' - J';/ 1—.S-.***1 ' v*'

Gelbėti žmones nusiusta ke
letas traukiniu.

Zanesville,- O. Toji pat 
vėtra čia užmušė 3 žmones 
ir sužeidė apie 20. Sugrio
vė keletą namą, nuvertė baž
nyčios bokštą, kuomet buvo 
ten pilnai žmonių prisirin
kę. Apie 50 šeimynų liko be 
pastogės.

Columbus, O. Čionai vėt
ra taip gi, pridarė apie ko
kį milijoną doleriu nuosto
liu. Nuvertė bažnyčios stogą 
ir keletą namu visiškai su
griovė.

Pittsburgh, Pa. Smarki 
Vėtra perėjo per rytu dalį 
Ohio provincijos, vakaru 
dalį Pennsilvanijos ir W. 
Virginijos. Užmušta keletas 
žmonių ir daug jeibių prida
ryta.

toliau s duonos ieškoti, idant 
savo gyvastį palaikytų. Dau
gelis yra susirgusiu, o kiti 
net proto sumišimą gavo.

Milijoninis apgavimas.
San Francisco, Cal.. Sou

thern Pacific geležinkelio 
kompanija yra traukiama 
teisman už keturių kartų 
apgavimą; tokius užmetimus 
daro Mills, abelno prokura
toriaus Wickershamo asis
tentas. Eina čionai dalykas 
apie naftinę žemę Kalifor- 
^įoj,

Mills renka visokius pri
rodymus valdžiai, idant 
teisme galėtų apkaltinti mi
nėtąją kompaniją, kad ji pa
sisavinus 6.100 akrų žemės 
Kerncounty, 20. 000.000 do
lerių vertės.

Kadangi tasai atsitiki
mas paeina nuo 1904 metų, 
negalima į jį žiūrėti kaipo į 
kokį kriminališką dalyką, 
bet galima tik priversti 
kompaniją, kad sugrąžintų 
gazo vertę, toje žemėje esan
čią. Ketuti bus toki teis
mai. Vieną iš jų veda Millso 
draugas, Townsend, kur kal
bama apie 115.000 akrų, 
$100.000.000 vertės.

duoda priežastį. ! ų

Užmušė Policistą. ;

Cleveland, Ohio. Kilo Čio- 
nai geležinkelio darbininkų 
straikas. Kompanija reika
laudama greitam darbui 
žmonių priėmė dvidešimts 
pašalinių darbininkų. Iš tos 
priežasties kilo nesusiprati
mai.

Apie 100 straikęrių už
puolė ant dirbančiųjų ir 
pradėjo juos mušti. Atbėgo 
policija. Straikerįai pradėjo 
laidyti į polieistųs akme
nimis, pastarieji išsitraukė 
revolverius ir kųlipkopis 
bandė tvarką įvesti. Kaip 
tik policistai pradėjo šaudy-i 
ti, atsirado ir straikęrių pu
sėje, kurie nesigailėjo kulip- 
komis vaišinti.; ....

Policistas Edv. Parker 
liko ant vietos užmuštas. 
Du iš nekaltų regėtojų yra 
sunkiai pašautu. Vienas;iš' 
jiedviejų važiavo pro šalį 
ekspresiniu vežimu ir kulip- 
ka taip į jį pataikė, kad gy
dytojai visiškai apie pagiji
mą abejoja. Kitas mažiau 
sužeistas, lengvai į trumpą 
laiką pasveiks.

Savę-ka&na.
Detroit, Michl j Nesenai 

atvažiavusiusčionai iš Mil
waukee J. Sėhorhbergą ir jo 
pačią suareštavo, detektivai 
Block ir Wilsony>kad juodu 
gyvųjų prekių ?rertelgyste 
užsiiminėdavę.v .

Schomberg,^ kaip sakosi, 
apsivedęs su’mergiiia, kuri 
pirmiaus paleistuvystės na
muose buvo, ir išvažiavo sū 
ja į farmą,idant taip ati
traukti nuo pirmojo gyveni-, 
mo. Už kelių mėnesių jauna
vedžiai susipyko ir pati vėl 
grįžo prie paprastojo savo 
darbo. Schomberg iš to ne
nusiminė’irnet nusamdė jai 
Milwaukee namą, ištaisė jį 
ir kartais gelbėdavo finan
siniuose reikaluose. Ji to no
ri, tad nieko tdme blogo,fi- 
lozofavo sau Schomberg.

Kuomet - Milwaukee už
draudė laikytnpaleistuvys- 
tės namus Sčhornbergai pe
rėjo į Detroit ir čia tą pat 
varė ir net rengėsi nuosavą 
įstaigą surengti; Tuom tar
pu abudu pasijuto policijo
je. SchOrnbėrgoipati vyro vi
siškai nekaltina* ir sakosi, 
kad ji to nori ir taip darys. 
Bet pagalios suprato abudu, 
kad čia jiedviem gresia 
bausmė, pradėjo abudu 
verkti. Į moralinę-gi pusę, 
mat, visai neatsižiurėjo.

Moore Teller apvaikščiojo 
82 metų gyvenimo sukaktu
ves. Teller savo gyvenime 
buvo penkius kartus renka
mas.į senatorius iš Colorado 
provincijos. Atrodo dabar 
gana , stipriai ir rodos galės 
dar keletą metų pagyventi.

Užklaustas kaip jisai gy
veno," kad susilaukė vėlybų 
metų ir tai pilnoje sveikato
je, atsakė:

— Negerti svaigalų. Deg
tinė tai Suvienytų Valstijų 
prakeikimas.

, -^s^erųkyti — nes 
kenkia sveikatai ir kiše
nini* - -.i- f >

— 'Apsipačiuoti jaunam, 
kiek' galint jauniausiai, ge
naus vėliau negu niekad.
. ,—r, Kelti,, unkšti, dirbti
sunkiai, išsimėgoti gerai ir 
nevalgyti perdaug.

Tinkama bausme.

' New York. Teisėjas O’Sul- 
liva nuteisė 47 metų Euge
ne Durnas, tėvą trijų vaikų, 
astuoniems metams ir še-, 
šiems mėnesiams kalėj i- 
man. Ketverius metus gau
na eiti į kalėjimą už vagys
tę ir ketverius metus už se
niau padarytas šelmy stas. 
Durnas buvo gana geru vei
kėju Hudgins and Durnas 
firmoje, kuri buvo padarius 
kontraktus su iinmigracijos 
valdonais Ellis Islande.

Pirmiaus Durnas buvo 
areštuotas už norėjimą iš
gauti nuo vieno valako šim
tą dolerių, kurio du vaiku 
delei ligos immigracijos val
džia sulaikė. Vėliaus-gi iš
davė padirbtą čekį prie ko 
patsai prisipažino.

Pirmą kartą teisėjas pa
leido jį liuosai, nes užtarė 
immigracijos agentai, ant- 
rą-gi kartą turėjo jau trauk
ti aštuonerius metus kalėj i- 
jnan. Sužinota, kad taip-gi 
ir Massachusetts provinci- 

- joje už tokius dalykus buvo 
jau baustas.

Badas griesa

New Orlean, La. Šiais me
tais Mississippi upe ypa
tingai greitu budu keletą 
kartų išsiliejo ir pridarė 
daugybes jeibių. Tasai išsi
liejimas ir dabar dar atsi- 
sikartoja. Mažiausis lietus 
gali jos vandenį pakelti 
augštyn. Krantai-gi dauge
lio vietų išdraskyti, tad van
duo lengvai užlieja lygius 
laukus ir neleidžia žmonėms 
lauko darbas pradėti. Dar
bininkai jau apilso upės 
krantų taisyme. Dabar nu
tarta mesti tą darbą ir leis
ti vandeniui kur nori plau
kioti. Iš tos priežastis dau
gelis vietų turės kentėti ba
dą, nes ligi pat rudens nega
lės savo lauku išnaudoti.v.

Jau dabar šimtai žmo
nių maitinasi tik iš aukų
savo kaimynų arba keliauja

du 
du

Darbinnkų judėmai.
Perth Amboy. Apie 

tūkstančiu darbininkų 
kartu užpuolė ant “Ameri
can Smelting and Refining 
Works” namo. Tasai namas 
išneša apie $5.000.000 ver
tės. Priežastis užpuolimo 
buvo tokia: sustraikavus 
darbininkams, viršininkas 
atsiuntė penkiasdešimts 
stpriai apginkluotų vyrų, 
kurie dabotų ten tvąrką, At
siųstieji apstojo viršminėtą- 
ji namą. Kaip tik tvarkos 
dabotojai atsirado^ darbi
ninkai tuoj juos užpuolė. 
Prasidėjo šaudymai. Šaką, 
tvarkos dabotojai išleidę į 
straikerius apie 200 šūvių, 
Straikeriai pasislėpė už 
New York and Long Branch 
geležinkelio išpylimo ir iš 
ten per visą dieną bandė 
Atakuoti apsiginklavusius 
tvarkintojus.

Po tų susirėmimų abelnai 
apskaitoma, kad trįs darbi
ninkai esą užmušti ir daug 
iš jų gana sunkiai esą su
žeistų. Apart to šeši darbi
ninkai areštuota, kad nešio
ję draudžiamus ginklus.

Kas aukojo $2,500,000?
Nesenai vienas milijonie

rius paaukojo Bostono in
žinierių įstaigai, “Massa
chusetts Institute of Tech
nology”, 2.500.000 dolerių. 
Kilo gandas, kad tą gausią 
auką padaręs vienas iš gar
siausių sviete išradėjų, Tho
mas A. Edison; bet jisai da
bar užgina tos paskalos tik
rumą. Edisonas atsakė, 
kad jisai savo pinigus galu 
geresniems dalykams sunau
doti. Visokias milijonines 
aukas įvairiems filiantropi- 
niams tikslams arba auklė
jimui gali teikti toki milijo
nieriai, kaip kad Rockefel
ler ii’ Frick. Jis-gi sakosi, 
kad daug geriau ir naudin
giau žmonijai padarys, jei
gu savo pinigus sunaudos 
įvariems eksperimentiniams 
reikalams, iš ko gali kilti 
naudingi visam pasauliui 
išradimai. Iš išradimų nau
dosis ne tik kokios ten vie
nos šakos žmones, bet sta
čiai visas pasaulis.

Taip tad Edison užgina

Katmai Vulkamas.

Kaziuk, Sala Kodiak, 
Alaska. Tyrinėjantis laivas 
“Bedonda”, kuris apvažiavo 
po vulkano Katmai išsiver
žimo aplinkui tos salos, pa
duoda gana liūdnas iš to 
krašto žinutes. Laivas nie
kur negalėjo išeiti į kraštą, 
nes visi krantai apipilti 
daugybe smėlio ir pelenų. 
Jokios ten gyvybės negali
ma buvo pastebėti, viešpa
tauja amžina tyla. Žuvinin
kų kaimeliai išdraskyti pa
krantėse prapuolė, kaip ro
dos, niekad jų čia nebuvo.

Matydamas laivas, kad 
jokios nėra čionai gyvybės, 
pasiskubino į Kaziuk, iš kūf 
išsiuntinėjo visiems tyrinę-, 
jautiems laivams telegra
mas.

Laivo tarnautojai tvirti
na, kad visos pakrantes 
Alaskos netoli ės vulkano 
yra didžiai atsimainiusios 
rodos, vietomis žemė susmu
kus ir kalnai sugrimzdę į 
vandenį. Daugumas inplau- 
kų prapuolė visiškai. Abel- 
nai imant, paskutinis vul
kano išsiveržimas permainė 
visą aplinkinės šalies išvaiz
da.

Lakūnės mirtis.
Springfield, III.. Lakūnė 

Julija Clark, turinti 22 me
tus amžiaus, ’ nukrito su 
aeroplanu ir delei sunkių 
žaizdų mirė bevežant į li- 
gonbutį. Juliją Clark ren
gėsi vieną karią lėkti perei
toje pėtnyčioje, antrą kartą 
siibatoje; tąsai-gi lėkimas 
buvo tiktai bandymu ir pri
sirengimu prie atių dviejų 
smarkesnių lakiėjimų. *

Išlėkus 56 pėdų augšČio, 
atsimušė į 'mėdį'^i^škritiy iš; 
aeroplano. Bekrizdama šti- 
sižeide 1 galvą If nusilaužė 
ko j e, iš ko į kėlės valandas 
atsiskyrė su šiuo pasauliu.

Julija Clark lakiojimo 
karjerą pradėjo varyti San 
Diego, Cal. Pirmiaus užėmė 
aeroplanų kompanijos ste- 
nografistkės vietą:

Clark tai jau antra mote
ris, kuri žuvo7 nelaimingame 
aeroplanu ląkiojime. Pirmu
tinė buvo Susanne Bernard 
Farman, kuri mirtį sau 
rado Pau, Francijoje.

Staaiko- neramumai.
Pittsburgli, Pa. National 

Tube Co. dirbtuvės sustrai- 
kavb 1900 darbininkų. Poli
cija pareikalavo dauginus 
sau jėgos, idant galėtu at
sispirti darbininkams. Kuo
met norėta areštuoti kele
tas darbininkų, pradėjo lai
dyti į policiją akmenimis. 
Tik revolveriais pasisekė 
policijai nuraminti darbi
ninkus. Raitoji policija jo
dinėja gatvėmis ir daboja, 
kad neatsitikti} kokių nors 
hėmalonumų.

Cleveland, O.. Geležies 
dirbtuvių darbininkai sten- 

demonstra- 
priėmimą 20 
Darbininkai

gėsi surengti 
ei ją prieš
štraiklaužių.
pradėjo laidyti į policija 
akmenimis, kuri tuoj' grie
bėsi už revolverių. Prasidė
jo iš abiejų pusių šaudy
mai. Viskas ližisibai^ė, Šū- 
arėštavus lįleta demons- tranture'c’"S

at-

Žingeidumas $1.000.
Detroit, Mich.. Pereitą 

kartą pavogė J. A. Grąha- 
mui iš krautuvės už 1.000 
dolerių brangenybių. Neto
lios Grahamo krautuvės 
susimušė automobilis su 
elektriniu karu. Graham 
užrakino frontines duris, 
bet paliko užpakalines duris 
nerakytas, ir išėjo, pažiūrėtų, 
minėtos katastrofos. Pabu- 

’ves kokią 10 minučių ant 
gatvės, sugrįžo vėl į savo 
krautuvę, bet joje jau nera
do 35 lakrodėlių ir 65 žiedų; 
išviso vertės už $1.000.

Graham tvirtina, kad, 
einant jam į krautuvę, va
gis ten dar darbavosi ir tik 
darant duris pabėgo užpa
kaliniu inejimu. Vagis turė
jo gerai žinoti visą krautu
vės išdėstymą, ir tad, pama
tęs išėjusį laukan krautuvės 
savininką, per užpakalines 
duris taip švelniai įsigavo, 
kad niekas jo negalėjo pas
tebėti nei ineinant, nei išei
nant, nors tos durįs buvo at
kreiptos į barzdaskučio lari-

Nelaimė kasyklose.
Trinidad, Colo' Praneša

ma iš čionai, kad ištikus an
glių kasykloj e! eksplozijai 
dingo trilika darbininkų. 
Gelbėtojai išėmė tik vieną 
didžiai sužeistą darbininką 
ir katastrofos vietą surado. 
Kaip pasirodo, išėjimas iš 
kasyklų iš visų pusių užgiu- 
vęs, tad jokios vilties nėra 
rasti esančius ten darbinin
kus dar gyvais. Galima bus 
tik jų negyvus kunus išim
ti. . ,

Tosios kasyklos randasi 
16 mylių nuo .Trįnjdad, vie
toj vadinamoj Hastings. 
Katastrofa ištiko apie pu
siaunaktį. Dirbo tęja 14 dar
bininkų, iš kurių tįk vienas 
pusgyvis išimta, iVisi dar
bininkai svetįmžeųiiai, iš
skiriant jų vypiau^įjį John 
Thomas.

Priežastimi B eksplozijos 
yra gazų užsidegimas, kas 
suardė ir išgriovė išėjimus 
bei liuosas vietas. Toji ka
sykla yra viena iš turtin
giausių ir prįkląuso “Victor 
American Fuel Company ”.

4..
Ilgas gyvenimas.

Denver, Col.., Pa s ta romi s

Nepasisekė.
.. Mammoth .Springs, Ark.. 
Miesto viršininkas gavo iš- 
anksto žinią, kad plėšikai 
rengiasi įsiveržti į “Citi
zens” bunka. Nusiuntė tad 
policiją, kuri banke užsislė
pus. laukė ateinant plėšikų. 
Ištiktųjų bąnkan įsiveržė 
tris plėšikai. Vieną iš jų po
licija peršovė, kitus du su
ėmė. Visas darbas atsiliko 
vidurdienyje.

Po to atsitikimo atsišau
kė į policija vienas suimtų 
plėšikų giminaitis, Lee Ba- 
row, sunkiai sužeistas pil
vam Prisipažino jisai, kad 
tąsias žaizdas padarė jam 
tėvas užmuštojo plėšiko ir 
vienas, iš jo kaimynų už tai, 
kąd buk jisai pranešęs poli
cijai apie jų suplenuota už
puolimą.

Žuyo keturi žmonės.
Macon, Ga. . Praneša iš 

čionai, kad Georgia Central 
geležinkelio linijos, netolies 
Fort Valey; užbėgo trauki
nis ant eilės stovinčių pre
kinių karų. Traukinis tuo
met ėjo su visu smarkumu, 
tad susimušimas buvo gana 
nelaimingas, nes išvirto ka
rai ir taip užmušė 4 asmenis 
bei sužeidė apie 19 asmenų.

Gausus garnys.
Niagara Fals,N. Y.. Vie

na valake nesenai susilaukė 
kartu tris mergaites. Visos 
mergaitės svėrė kartu pen
kis ir pusę svaro. Vystosi 
gana greitai ir galima tikė
tis ateityje bus stiprios 
mergelės. Retas tai būva at- 
sitikimas, -kad randasi tok
sai gausus garnys ir atneša

< “KATALIKO” IŠLEISTOS KNYGOS 
ARBA KNYGOS SAVOS SPAUDOS.

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

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

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

VIENATINIS SAVO RŲŠIES LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKOS KALBOS 
RANKVEDIS BEI ŽODYNĖLIS LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS bu 
Fonetiškų Ištarimu ir Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių 
Piliečiu. Sutaisė S. P. Tananevičia. (Antra laida su' pataisymu). 
Yra tai praktiškiausias Bankvedis 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 kai- ' 
boję. Prie galo telpa pamokimas tiems, kurie nori pasilikti 
“Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiais” i- “Lessons in 
Reading”, prie dabartinio apsunkinimo gavime pilietiškų poperų, 
atneš didelę naudų kiekvienam, norinčiam palikti piliečiu. Pusi.
240. Kaina ............... ............................................. ........... ................. $1.25.
Drūtuose apdaruose ...:..............:.........r................................ $1.50,

3. PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS KALBOS RANKVEDĖLIS, Pasimoky-
mui Skaityti, Bašyti ir Kalbėti angliškai. Sutaisė S. P. Tanane
vičia Šis pradinis Rankvedėlis parengtas naudai tų, kurie nori 
trumpu laiku pramokti angliškų kalbų, susikalbėti kasdieniniuose 
savo reikaluose. Pusi. 63. Kaina .................................................... 25c.

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

NAUJAUSIAS LIETUVIŲ LEMENTORTUS arba Skaitymo ir Ra
šymo Pradžiamokslis Lietuvių Parapijų 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
viškų Mokslainių Amerikoje. Parašė kun. J. Deharbe,D. J. Ge
riausias, nes labai suprantamas, kad ir mažiems vaikams Katekiz- 

' mas, parankiausias lietuvių pradinėms mokykloms. Pusi. 199.
Kaina drūtuose apdaruose ............................................ .......................... 35c.

7. NAUJA CHRESTOMATIJA dėl Lietuviškų Mokslainių Amerikoje.
Dalis I. Parengė B. Brandukas. ši knyga yra geriausia skaitymui 

■4 šiek tiek pramokusiems skaityti, nes joje telpa trumpos, gerai su
prantamos jaunam prosui pasakaitės. Pusi. 155. Kaina drūtuose 
apdaruose ........... ............................................... ....;'.......................... 35c.

8. NAUJA KNYGA dėl Lietuviškų Mokslainių Amerikoje. Dalis II.
Parengė P. Brandukas. Yra tai antra dalis Chrestomatijos la- 

■ ■ >' bai paranki mokimui jau pramokusių skaityti ir rašyti vaikų.
Telpa joje apysakėlės ir eilės. Pusi. 212. Kaina drūtuose ap
daruose ............................................................... .......................................... 35c.

9? NAUJA SKAITYMUI KNYGA Lietuviškoms Mokslainėms Amerikoje. •
' ' Dalis III. Su paveikslais. Tai yra trečia Chrestomatijos dalis, 

arba tolesnis lavinimasis jau mokantiems skaityti vaikams arba ir
- suaugusiems. Joje telpa daugiau moksliškų apsakymų ir eilių. 

Pusi. 138. Kaina drūtuose apdaruose ............................................... 50c.

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

BELETRISTIKA.
AMALUNGA ARBA TYRO DUKTĖ. Labai graži apysaka apie 
balUeidžius ir indi jonus, kurie Amerikoje mušėsi už savo tėvynę. 
Pusi. 91. Kaina......... ..........  ’..................... . ...................... 25c.
Ta pati su audeklo apdarais ............ . ............ 50c,

ANTRAS KRIKŠTAS. šių laikų apysaka. . Parašė Br. Vargšas. 
Labai žingeidi apysaka apie padėjimų šių'dienų Rusijoje ir buvusių 
jevoliųcijų,. Pual. 83. Kuiną. <•. ......... 25C»;
'Ta pati apdaryta i................... . ......,......... 50c.

13. APIE RŪKYMĄ.

. alkoholiški gėrymai.
14,

2.

5.

&

ii.

12.

Keli žodžiai norintiems suprasti teisybę. P. B. 
šioje knygelėje’ aprašo kokį pavojų atgabena žmogui rūkymas ir
" ..........._ '. Pusi. 23. Kaina ................................................ r'štOK-'

APSAKYMĖLIAI. Keturi puikus apsakymėliai: 1) Teismas, , 2) ,,,( 
Neišmiegotas Motiejienės miegas. 3) Iš senovės Egypto padavimų.
4) Ars atsimeni? Pusi. 75. Kaina ...............................'. i'.’.T.i.15ci

pamaldų į požeminius urvus, katakumbomis vadinamus, kurie ir 
šiandie dar tebrandasi Ryme. Pusi. .217. Kaina . ;t... 35c.
APSIRIKIMU KOMEDIJA. Atsitikimas iš amerikoniško gyvenimo.
H. Siėnkievič. Išguldė Lapšaus Vaikas. Antra laida. Labai juo
kingas aprašymas apie užsidėjimų vieno Amerikos miestelio. Pusi.
32. Kaina ......................................         15c.
BROLIS IR SESUO. Apysaka. Parašė Vaikas. Labai užimanti 
šių dienų atsitikimų apysaka, verta perskaityti kiekvienam lietu- 
viui-tėvynainiui. Pusi. 57. Kaina ........... ..........     15c.

CIECORIUS DOMICIJONAS IR KASĖJAI KATAKOMBOSE. Isto
riškas apsakymas Laikuose Krikščionių Persekiojimo. Pagal lenkų 
kalbų P. B. Labai puikus aprašymas apie persekiojimų pirmutinių 
krikščionių Ryme, .viešpataujant ciesoriui Domicijonui. Aprašyta, 
kaip pirmiejie katalikai, vengdami persekiojimų, susirinkdavo ant

Ta pati apdaryta .........................................................  , 65c.
DANGUS. PAGAL K. Flammarion parašė P. Brandukas. Sų pa- 
veikslėliais. Astronomija —. mokslas apie. pasaulį. Parodo Irokios 
yra planetos, kaip jos eina ir kokių įtekmę turi viena ant kitos. 
Knyga yra moksliška didelės vertės. Pusi. 193. Kaina ................. 60c,
Ta pati apdaryta ...................       .............. 75c.

GELŽKELIS. Pagal svetimus rašinius parašė K. Stiklelis; Čia 

kliutįs, kokias turėjo jo išradėjas. * Pus. 21. Ifairia .... .7..’. .. 10c.

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

21. HUMORAS IR SATYRA Lietuviams Laisvo Laiko Praleidimui ir
Saldiems Juokams. Surinko Juokų Mylėtojas. Pusi. 158. Kaina file. 
Apdaryta ....................................................................................................... 7ūc.

22. GULTVERO KELIONĖS į nežinomas šalis. Vertė P. žemutis. Yra
tai labai puikus ir juokingas aprašymas apie atsitikimus keliau
jant po išsvajotas šalis. Užimanti ir podraug pamokinanti knyga. 
Su paveikslėliais. Pusi. 98. Kaina ............................   4i)c.
Apdaryta ............................................   (JIJc.

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

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

KAIP ATSIRADO JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBĖS. Aiš
kiai parodo, kokios kolionijos buvo pirma ir kaip iš jų susitvėrė 
šiandieninės Jungtinės Valstybės. Pusi. -35. Kaina ..................... J.0C.
GRAUDUS VERKSMAI, arba pasibudinimas prie apmislyjimo Kan
čios Viešpaties Jėzaus Kristaus. Pusi. 20. Kaina ......................... 15c.

Atsitikimas Muravjovo laikuose Vilniuje. Parašė 
Aprašo, kaip Muravjovas be jokios mielaširdystės kankino ir 

J Pusi. 18. Kaina .. 10c.

Labai daili apysakaitė Br. Vargšo iš šių dienų 
Kaina ...........................

Apysaka Juozapo ' Kvietkovskio.

15.

16.

17.

18.

19.
labai aiškiai—parodyta išradimas pirmutinio gelžkhlio Anglijoje, ir.
1—> Z' ' Ir. OI r. I v. M

23.

24.

25.

26.

27. KATOBGON.
P B. ,
.žudė nekaltus žmones arba varė juos” Sibyriun.

28. KATORŽN INKAS. I...............  .............
atsitikimi; Lietuvoje. Kaina ........................... 7.......................... 15c.

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

7

v

Į-J
1

<

Skaitydamas šių knyga ne tiktai ką smagiai

Pusi. 296.

31. MAGDALSS MABUA. Labai puikus aprašymas. Pusi. 75. Kaina 15c.

32. MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE. Juokingas aprašymas kelionės į Pary
žių ir atgal Mikalojaus ir Glapiros Ivanovų. Parašė N. A. Leikin. 
Išguldė Magnus Parvalkietis. Labai juokingai aprašyta .prietikiai 
jaunos rusų poros, keliaujančios užsienyje, o težinančios svetimų 
kalbų. Labai užimanti knyga. ■ Pusi. 216.. Kama ......................... 500.
Ta pati apdaryta .........................   750.

J. M. TANANEVĮCIA,
3249-53 80. MORGAN ST- CHICAGO. ILL.
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KATALIKAS

prasimas.

SUGEBUS VAIKO AU
KLĖJIMAS.

Kasžin kokiame žemės 
krašte turėjo gyventi berniu
kas, kuris nuo pat užgimi
mo buvo auklėjamas sulyg 
mokslo taisyklių. Vaiko mo
tina yra mokinta ir ligi pa
čiam jos ištekėjimui ji buvo 
mokytoja vienoj angštesnėj 
mokykloj. Jos vardas Noyes.

Kuomet poni Noyes pasi
juto esanti motina, tuo
met su visti sistematišku- 
mu ėmė iškalno taisyti sau 
auklėjimo pieną ir nuspren
dė, iš atžvilgio į vaiko lai
mingumą, laikyties įvairiau
sių priemonių, ty. -pasišven
timų, tiesiog priešingų mo
tinų instinktui. Poni Noyes 
pati viena pagalvojo, kad 
įvairios-įvairiausios parėd- 
nės, kokiomis vaikus papuo
šia, paskui lopšio papuoša
lai ir kiti tam panašus daik
tai, išimtinai daro malonu
mą tik pačiai motinai, bet 
vaikui tas viskas neturi nei- 
kokios reikšmės. Taippat 
poni Noyės nusprendė, kad 
vaiko bučiavimas, supimas, 
migdimas dainomis ir ne
šiojimas tarp žmonių tik del 
didesnio pasigyrimo, daug 
kenkia vaiko nervams;

Iš to viso tada toji naujos 
gadynės motina išvedė tai, 

' kad jį privalo nuo to viso 
susilaikyti auklėjant savo 
vaiką, nerodyti savo vaikui 
net motiniškos meilės ir te
kino budu išgalvojo naują 
vaikų auklėjimui systemą.

Užgimus kūdikiui, poni 
Noyes ėmė tą savo systemą 
su visa energiją jųldyti. 
Nuo pirmijĮų^ka^dųsmažo 
Leonardo gyvenimo’motina 
ėmė vesti ’dienFašįį,?Jiuria- 
me užrašinėdavo viską, kas 
tik lytėdavosi to naujai už
gimusio piliečio. Taigi ten 
buvo surašyta smulkmeniš
kai įvairus atsitikimai iš 
Leonardo gyvenimo, bū
tent kiekvienas jo valgy
mas, miegas, nesveikumas ir 
kiti prietikiai.

Iš tų moksliškų surašą 
galima sužinoti, kad mažas 
Leonardas septintoj savai
tėj gyvenimo imdavo valgį 
6 ir puse sykių dienoje, kad 
kiekvienas tasai valgymas 
tesėsi 8 ik pusę minučių, o 
ilgiausiai jo miegas tesėsi 
5 i? pusę valandos, trum
piausias gi tris valandos 
bertainius; kad tris ketvirt- 
dalius paros išmiegodavo, 
o kasdiena per 37 miliutas 
išdirbinėjo sau plaučius 
verksmu ir šauksmu. Poni 
Noyes taippat akylai už
rašinėdavo, kiek laiko ta
sai jos vaikas buvo ne
mandagus ir iš tų užrašų 
pasirodo, kad cieloj savai
tėj jis būdavęs nemanda
gus 7 valandas.

Mažo Leonardo apsivil
kimas buvo visuomet pras
čiausias. Vasaros metu nešio
jo tik prastą ilgą jupelę. 
Ištisią dieną išsėdėdavo/ma
žoj iš žilvičių nupintoj ka- 
šalėj. Pančekaičių ir ševe- 
rykučių jis nepažinojo. Tu
rėdamas 14 savaičių jau im
davosi rankelėm kašelės 
briaunos ir mėgindavo ^at
sistoti. Po 22 savaičių jau 

..pats mokėdavo atsisėsti. I 
27 savaites mažytis Leonar
das jau pats savo spėkomis 
pirmusyk ant kojyčių atsisto-

pats pradėjo juokties, no- 
rints motina jo nekuomet 
neglamonėjo ir nebučiavo.

Taigi tasai auklėjimo 
bandymas nusisekė*visiškai, 
kurį patartina pamėginti 
visoms motinoms, kadan
gi toksai vaikų auklėjimas 
išeina tik ant gero. Į

piama doma į tą, kad kiek
vienas žmogus turi savo tei
ses, o taip-gi kiekvienas yąL- 
kas turi tūlas teises, kurias- 
privalome gerbti y-ir, kad 
prieštaravimas ber;jokio^“įsusirinkimas. Nutarta atei- 
sižiurėjįmo suteikia nemalo- 
nias pasekmes, yy Tųoinet

'£ sga.,- ’
. Birželio 2 dieną atsibuvo 
mitras Susiviemjmo Lietu
viškų Draugijų Amerikoje

ŽYDAS LIETUVOJE.
PARAŠĖ S. KAIMIETIS.

nantį susirinkimą laikyti 
liepos 7 diėnąlĮ 4 valandą 

tėvai . nesistengtų tąįp:strpy: jio pietų, 207 Vaughen str. 
piaU Apveiždoa;:;^ig^įi^|^-Luzern, Pąw. ’įąiposgi nu-

tarta, kad delegatai ateinan-aprobuotų savo meilę, jatgu';
tai galimą meile pavadintžy :ęiame susirinkime turėtų 
ir leistų vaikui išsiriMktrSąy inandatus ir draugijų įneši-

i&iėmimas ir vieta-1. . i.— . * . . ---- •-■* • ...

TĖVŲ IB VAIKŲ TEISĖS.
Ne kartą yra suirus šei

myniškoji laimė tik delęi to, 
kad tėvai perdaug ant vai
kų plėtoja savo teises ir 
tuomi neduoda išsiplėtoti 
vaikų 'talentams. To viso 
priežastimi yra klaidingas 
meilės supratimas. Toji 
meilė pereina į sunkų, jun
gą, jaigu tėvai reikalauja, i- 
dant jų augantysis vaikas 
auklėtųsi ir apsirinktų tokį 
amatą ar profesiją, kuris 
geriausia tėvams patinka. 
Tokie tėvai visiškai nežiūri, 
ar tam vaikui bus ten gera, 
ar jis bus tame tinkamas; 
kad tas, kas jiems pa
tinka, patinka ir jų vai
kams. -

L * X ..

Tėvų toki intekmė apsi
reiškia gana anksti. Gali 
vaikas visai kitokių pažiūrų 
būti, negu tėvas arba moti
na, bet tėvas, vieton išrau
ti negerus palinkimus ir tei
singai išplėtoti vaiko ingim- 
tas pažiūrąs, priešinasi vai
kui ir stengiasi priversti 
laikyties jo tik nužiūrėjimų.. 
Pasitaiko, kad tėvas, turė
damas savotiškas apie ko
kių dalykų stovį pažiūras, 
neapkenčia jokių priešingų 
tam išsireiškimų bei norų; 
jaigu-gi nų< 
nenori maži 
ramumo s’

Pereitame susirinkime 
alsios draugijos dalyvavo: 

kuriuo / . ■ B Luzeme. pa _St. pet.
to ir Povylo. šv. Jurgio, šv. 
Jono Krikštytojo ir Politi
kos Kliubas.
j Iš Swogersyille. Pa. — 
•šv. Benedikto, sv. Martyno 
■ir Politikos Kliubas.

Iš Edwardsville,Pa. — 
šv. Antano, šv? Izidoriaus ir 
Politikos Kliubas.

Iš Kingstono, Pa. - 
^Vincento.

Iš Plymouth; Pa. - 
^Kazimiero. ■
; Į ateinantį susirinkimą 
meldžiame ir kitas draugi

pildoma su paniėkiųmiii, ne. 
iŠ prievartos, • tūdmSB^ą* • 
tik kankinimas saves irdri- - 
tų. O tas , pasitaiko,' .kilų-;.: 
met tėvai įsako vaikams^lv ’ 
dyti savo pageidavimus,!>o- 

-...■į - i -. : ' r*
rus ir aklai jų valįos-sęktįff-

Chinuose užšiheŠa-riŽuaųii 
jo art suiručių ir kariuome
nės maištų, kuriai ncišinp- 
kama algos. Andai viena 
armijos divizija (Mel io no-jas atsilankyti, 
rėjus įsiveržti Pekinan, bet 
lojalėkariuomenėmai'štinim 
kus apsiaučius ir visus Ica- 
reivius uždarius į kazarmes.

Žiūrėkite kas čia!

MIK
SATYROS IR JUOKŲ LAIKRAŠTIS’

sv.

sv.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiais.’.adresais:

Pirmininkas — J. V abalas
7 Webster Str.,

> Luzerne, Pa.
Raštiniu. — F.Jakubonis.

; 6 Cūrtis str.
4 Kingston, Pa.

Mandžurųpšį sostainėj 
Mukdene andai sukėlę maiš
ytus tenaitinis Čhinų kariuo
menės garnizonas. Maišti
ninkai daug. gyventojų išžu- 
;dę ir aplink 300 namų sude
ginę- Biėšįnų 

' > • - - *. ^'’^7

kiornš Į bą^gj
ir kito-

j-dėins nębu-

kintis vaikščioti.
Prie to viso reikia pridur

ti, kad ponios Noyes sūnūs 
jau 12 savaitėj gyveninio

■joks krikščionis nepatektų aukštesnėj ėn 
‘inokslinyčion! Neturintieji gabumo prie 
aukštesnių mokslų lieka namie, mokinasi 
prekystės ar šiaip kokio amato, kad galė
tų “duoną užsidirbt”, nes žydų talmudas 
sako: “Neišmokinti sūnų kokio nors ama
to, vis vien, kaip išmokinti jį vogti”.

ni.
“žmogus ateina ąnt šio 

pasaulio sugniaužtomis kumš- 
čiomis, tarsi sakydamas: vi
sas pasaulis mano; o išeina 
iš šio- pasaulio su ištiestais 
delnais, tarsi sakydamas: žiū
rėkite, nieko neimu su sa
vimi”. “Talmudas”.

baigiasi 
elgtis sulyg ųfiro ir 
stengiasi vaikuose pridengti 
taip-pat visa, kas gali tai 
ramybei būti priešingu.

Vaikai suvis nemano, kad. 
koksai žodis, nekaltas iš 
daikto nusijuokimas, į kurį 
tėvas gana rimtai žiuri, gali 
tą ramumą sunaikinti. Link
smai juokauja, kalba, ką 
jiems širdis ant lupų užlei
džia; bet ant to viso links
mumo, kaipo koki sunki 
jilėmė užeina, jaigu tankiai 
juos baudžiama ir kalbama, 
kad toksai minčių išreiški
mas tėvui nepatinka;.links
mumas tada jų prislėgtas. 
Motina tokiąiftę. savo švel
nume nėra • jjagųitiBa^ N amų 
ramumas yra didžiai pagir
tinas daiktas, bet vaiko in
dividuališkumas. augščiau 
turi stovėti; o tas naikina
ma, jaigu vaikui negalima 
but atviram,^ jaigu kiekvie
ną savo žodį turi gerai nus
verti. .

Tokiuose atsitikimuose 
lengvai išsidirba baimingas 
ir paslaptingas būdas, kuris 
tolimesniame gyvenime 
slegia naują, liuosą už būvį 
kovą. Jaigu-gi vaikai blai
vai ir priešginiai būva au
klėjami, tuomet stačiai prie
šinasi tėvams. Liūdna žiūrė
ti, kuomet vaikai tėvus kri
tikuoja; tąsyk jų autorite
tas jau sulaužytas. Gražus 
susiklausymas be klausimo 

■'“delko?” dingsta nesugrįž
tamai, nes turi įsitikėjimą į 
tėvus. Kaip tad maloni, bū
va namų liuosybė, žinoma, 
jaigu tėvai iš pačios mažu
mėlės inkvėpė geras taisy
kles, kuriomis atskiria gerą

^1 r r T

t Prisiąskife ' 1 doferf. o gausi U: 
“Tarką” per visą metą. -^Tžtrka” 
perleidžia per-sąvęįi'ą^tie&ąši vi
sas musų gyvenimo:ydas*, k^iir-tar- 
kuojant: Teisingieji raitosi "nuo 
juokų, kaltininkai-gi. faukosikaip 
krienų priėdę. AtsririuririX- 10c 
štampų gaus numerį pamatymui be 
užmokesčio. Adresuokite:

P. NARVYDAS
120 Grand St., Brooklyn, N., Y.-

SKAITYTOJAMS.
Meldžiame vsų tų “Ka

taliko” skaitytojų, kurių 
prenumerata jau pasibaigė 
ir kurie gavote nuo Admi
nistracijos paraginimą, kad 
pasiskubintumėte savo pre
numeratą atnaujinti, nes 
mes busime priversti Jums 
“Kataliko” siuntinėjimą su
laikyti.

“Kataliko” Administracija.

Labai tą žodį ‘.‘gelbėkit”..' Tankiai pasi
taiko, kad rankos ar kojos, moteris be vyro,
vyras be moteries ir tt. Visi skundžiasi, kad esą vargingame 
padėjime, bet-pažiurEjas giliausi dalyką, tuojaus pamatai, kur 
yra nelaimes šaknis. ^ Kaip-jamžinome, phieagoje yra apie 60 
tūkstančių lietuvių; suprantamas tad dalykas, kad iš tokios 
sumos daugybe dirba~visokius pavojingus darbus: į Atsitikus 
kokiai nelaimei; muš žmones pripratę kreiptis prie karčemnin- 
ko patarimo pasiklausti; na o kareėmninkas moka /su tokiais 
žmonCmis pasieJgtį..w..pb.įcftg°jo dabar priviso taipgi, visokios 
rųšies advokatSlįrįirprivedeją prie provų, kurie, išgir- ' ' 
dę apie:,ft6ki_ą-*«4^’S^=U»«Wus. puolasi kaip katinas prie peles, 
prie neiąimihgų žmegaUB'OT tai į jo stubą, ar į ligonbutį ir vi* 
šokiaisiiudajBfilikilbMsjJržmogui, kad pasirašytų ant kokio 
ten popiergaTfcri-’^Kfi'dil-įf'^ku sykį žmogus:pasiraše,-tai' it pa
ved®- savo ■WWW g žydeliams—advokatams,, kųrįems 
visai n.erupi.jyįio£ąįisįnęįųpie, betkišenius. Pasigavę žmogų 
į savo nagusįjie.tfarp.&ijĮ,, kaip jie nori,, o ne taip,-kįęip turi , 
būti.' Papra^a*ta^£t^kd«Kmogų be jo žinios su rkpm'panija už 
keletu ar Keli«d*kų“tBtaį^lerių; praneša žmoguiikąd Jcpmpa- 
nna siuio f^ewH^HF^HUtusMloleriq. Žmogus, būdamas nelai. ' 
mejeį.sutinkS^fcfdkių išlygų ir gavęs keiiolikųUolbrių“, apsi*- 
moka ' visus' fiš^ffPĮ&kiaiųir t.t., pasižiūri, kad nętekpinei pi- 
nigų,.nėą jūįfejra nelaimingu ant visados ir privers
tas yra o tas- jo gerasis pyivedeįas prie
proves ii advąkatŽUsL.uįavoja su vargdienio pinigais. Gyven
damas Chičagojė per kelioliką metų mačiau šimtus tokių atsi
tikimų, ir kad padalyti galą tokiems skriaudikams, privede- 
jams prie provų, pasirengiarr patarnauti kiekvieimni netuviui ' 
ar lietuvei nelaimei ištikus. Ištikus kokiai nelaimei, saugoki
tės tų privedefų prie provų; atsilankykite i musų ofisą, mes 
jums suteiksime draugišką patarimą ir pasakysime, ką jus tu
rite daryti, vienu žodžiu apsaugosime jus nuo išnaudojimo. 
Jeigu jus turite ar reikalaujate advokato pagelbos, taftpirma 
kol ką darysi ateik, arba rašyk pas mus, o mes patarnausime 
jums visai DYKAI. -Mes-darysime taip, kad ž&ogusįmutų 
atsakanti atlyginimą už pražudytą kūno dalį ar,gveįkatą, kad 
paskui nusipirkęs kokį namą ar biznį, galėtų laimingai užbaig
ti savo gyvenimą Meldžiame guodotinų skaitytojų pranerti 
apie tai ir kitiems, idant visi žinotų prie ko kreiptis su viršmi- 
netais reikalais. Kurie norite, kad jūsų prova nenueitų nie
kais, kreipkitės in

' Jaigu žmogus užgimdamas nieko ne
atsineša, o numirdamas nieko neišsineša, 
tai rodos nereiktų prie žemės turtų taip 
prisirišti ir pačiam gyvenant duoti ir ki
tiems gyventi. Bet pas mus brolius lietu
vius -katalikus visai kitaip yra. Ne kiek
vieno žmogaus vienokis likimas ir talen
tas. Vienas gali turtus surinkti ir sulaikyti, 
o kitas negali. Vienas dirba ką pagriebia, 
o kitas beveik jokio darbo negali dirbti. 
Jaigu žemė ir jos geryvės yra neatsineša- 
mi gemant ir neišsinešami mirštant, tai 
jais turėtų tiesą kiekvienas žmogus nau
dotis, bet kai dabar toks ant žemės surė
dymas, kad žemę valdo ir ja naudojasi tik 
saujalė “išrinktųjų”, tai tiems “išrink
ti ęmsiems” daug reikia “mielaširdingu- 
mo”, kad tuo taip vadinamu “savo” tur
tu pasidalinti su “neturinčiuoju”. Musų 
žmonės lietuviai-katalikai kartais net 
trupinių nuo jų stalų krintančių pagai
li pavargėliui ar kitam kokiam nelaimin
gam žmogui. Pas žydus jau tame dalyke 
visai kitaip užtaisyta. Ten ir nelaimingas 
aut gatvės po turtuoliams langu nesušals 
ir; po durimis išmaldos (almužnos) lauk
damas badu nenumirs. Štai pavyzdžiai:

Atsimenu, aną metą, vakare sutemus at
važiavau į Šakių (Suv. gub.) miestelį. 
Buvo jau vėlus vakaras. Pusėtinai šalo. 
Visur durįs ir langai buvo uždarinėta, 
tik kur nekur žibsojo žiburėliai. Aš perša- 
fęs, drebančiomis rankomis užsimokėjau 
taippat peršalusiam žydiKivežėjui it 
ėjau į artimiausią šu žiburiais languose 
namą, manydamas kokia karčiama esan
ti. Įėjau, žiūriu, žydų maldnamis (škala), 
kur vienur-kitur buvo sųsispietusios ma
žos kuopelės žydų ir žydiškai kasžin ką 
varvaliavo. Po kairei matėsi apie trejetą 
desėtkų senų apskarmaliavųsių žydų, ku
rie prie šilto pečiaus šildėsi ir kasžinką 
gėrė iš garuojančių puodelių. Priėjau ir 
aš šildytis. Jie man “harbatos” (arbatos) 
pasiūlė. Aš manydamas, kad labai nečys- 
ti jų puodeliai, padėkavojęs atsisakiau. 
Trupučiuką apšilęs, paklausiau:

— Tai — sakau — jus čia ir nakvojate?
— Niu, o kur nakvosi, kad savo namų 

neturime, o lauke šalta! — atsakė veik vi
si vienu balsu.

— O kas čia jums pečių pakuria? — pa
klausiau.

— Višas mėštas! — atsakė visi vienu 
pilnu gyvumo ir vilties balsu.

Aš pasišildęs ėjau ieškoti sau atsa
kančios nakvynės ir eidamas galvojau:

—- Kur mūsų — lietuvių-katalikų— baž
nyčios savo pavargėlius priglaudžia?

Anais laikais aš sveikatos ieškodamas 
gulėjau viename Peterburgo ligonbutyje. 
Ten daug žmonių visokių tautų ir iš visų 
Rusijos kraštų gulėdami gydėsi. Ten buvo 
rusų, suomių, lenkų, lietuvių, latvių, žydų- 
ir t. t. Būdavo mes pasrebiame nedarytos 
avižainės ir laukiame diena po dienos 
smerties. Žinai, dideliame ligdUbutyje, kas 
dien po 5-MO pas Abraomą ’ nuvažiuoja. 
Pas mus, būdavo, labai pas retą kasnors 
ateidavo atlankyti ir šį-tą atnešdavo, o 
pas žydusdigonius bene kas trečia diena 
ateidavo iš jų pašalpos draugijos su di
dele kaše keletas žydelkų ir atnešdavo netik 
geresnių valgių ir gardumynų, laikraš
čių ir knygų, paldūusinėdavo apie sveika
tą, suramindavo ir pasitairavę apie ligo- 
nių-žydų reikalus — išeidavo. Mūsiškiai, 
būdavo, žiuri, seilę ryja ir kaip paprastai 
yra daroma, “smarvinoja” ir visokiais žo
džiais niekina žydus.

kalbėtis, atvarė ir įstūmė dar vieną be
vagiant sugautą žydą. Nors dauguma šios 
knygelės skaitytojų kalėjime nėra buvę ir 
dauguma gal nežino, kaip ten maloniai 
žmogus priimamas rr laikomas, bet aš čia 
jo smulkmenų neaprašinėsiu. Gana bus 
pasakius, kad kalėjiman įstumtą žmogų 
-uždaro, užrakina ir dar ant durų štangą 
uždeda, kad kalėjime nėra nė stalo, nė kė
džių, nė lovų ir laike 24 valandų žmogaus 
maitinimui duoda tik devynias kapeikas... 
Tai tokiame kalėjime aš už skaitymą lietu
viškų knygų sėdėjau drauge su vagimis ir 
žmogžudžiais. Man ten besėdint, kaip sa
kiau, atvarė ir įstūmė arklavagį žydą su
šalusį, nudriskusį, išalkusį ir kaip šun- 
palaikį “per veseliją!’ sumuštą. Įstūmė, 
atnešė devynias kapeeikas, padavė,, 
graužk! Tas žydas labai meldė kalėjimo 
sargo, kad jis sutikęs gatve einant kokį 
žydą ar žydelką, pasakytų, kad čia, kalė
jime, sėdi žydas.

— O kam? — paklausė kalėjimo sargas.
— Ui, aš tris dienas neko į burną netu

rėjai. Gal koke pliutele donas atneš... - 
Už kokio pusvalandžio, žiūrime, žydelka 

atvelka-atvelka kasžin ką į punduką su
vyniojus. Žydelis tuo jaus pavalgė, atsi
gaivino ir daug linksmesnis paliko. Atėjus 
subatai, žydelkos tam arkliavagiui, visai 
nesiteiraudamos kas jis per vienas ir už 
ką sėdi prinešė kugelio, mėsos, duonos ir 
šiaip visokių valgių, kad mes visi kalėjime 
sėdintieji gardžiai pasivalgėme ir linkė
jome žydelkėlėms geros sveikatos.

Aš sėdėjau už lietuvystę, už lietuviškas 
knygas, tame pačiame miestelyje, kuriame 
aš gyvenau, ten daug buvo mano pažįsta
mų, giminių, net ir kalėjimo sargai buvo 
pažįstami lietuviai, bet man nieks nieko, 
išskiriant namiškius, neatnešė, dar-gi visi 
mane peikė ir barė, kam aš kišas nagus 
kur nereikia... Tai kokia apšvieta ir susi
pratimas tarpe lietuvių!

Ateina žydų šventės ir visi Lietuvos 
miesteliai tarsi apmirę palieka. Nė pirkt 
niekur nieko negausi, nė parduot negali, 
nė vežėją pasisamdyt, nors čia tau di
džiausias reikalas butų... Nesykį, jaigu 
kur pasitaiko subatoj važiuot, tai trauki
niu atvažiavus ant kokios nors stoties, pri-, 
sėina eiti pėkščiam arba laukti, kol žydai at
švęs, nes nebūva, vežėjų, kurie galėtų į.rei- - 
kiamają vietą nuvežti. Bet žydų šven-i ■ 
te pasibaigė, tai Lietuvos miestelis, kai už- . 
gautas skruzdynas pasidaro: žydai kai ant 
devynių gyslų pakabinti, bėgioja po gatves, 
perka, parduoda, pinigus maino, rėkauja, 
varvaliuoja, daro, kad eitų “gešeftas”.

Visai kitaip yra su lietuviais-katalikais. 
Tie laike švenčių smarkus, linksmi, tran
kosi, draskosi, svečiuojasi, geria, o pasigė
rę susimuša ir net susikruvina; o šventėms 
pasibaigus visi nuliūdę, nosis nuleidę vaik
ščioja ir ilgai nėprisitaiko kokio nors dar
bo imtis. Tarpe lietuvių amatninkų dar yra 
paprotys “panedėlauti”, tai yra, panedė- 
lius praleisti pagirioms ir šiaip viso
kiems tinginiavimams bei sleinikavimams 
po pakampes. Žinoma, taip beslinpinėjant, 
panedėlio,. ar šiaip kokia po šventės diena 
nejučioms praeina, bet jaigu bereikalingai 
praleistas panedėlių ir po švenčių dienas 
į daiktą sutraukti, tai bus netoli apie 70 
dienų. Kiek.tai naudos per tiek dienų dir
bant galima padaryti!?

Žydai, kaip visiems yra žinoma, iš Je- 
ruzolimos apylinkės yra po visą pasaulį 
išsisklaidę... Tų žydų daugumoje viešpa
tysčių netik valdžia, bet ii’ žmonės neap
kenčia. Rusijoj net tokių atsiranda besąži- 
nių, kurie “žydų skerdynes” padaro ir to
kiu būdų daugelį žydų skaudžiausiuose 
kentėjimuose išžudo. Net Lietuvoje daug 
yra beširdžių žmonių tokios nuomonės, kad 1 
žydui padaryti kokią skriaudą netik ne
nuodėminga, bet juokinga. Dauguma kuni
gų, o ypač klierikališkoji literatūra tie
siog žmones ant žydų siundo... Pati aukštes
nėj! valdžia ir jos sutaisyti įstaty
mai žydų tiesas, jų gyvenimo ir veildmo 
ribas labai ankštai apibriežia. Be abejo, 
jaigu lietuvius, ar kitą kokią tautą taip kas . 
tokiais “žydiškais įstatymais” apibrėžtų, 
tai turėtų išnykti ar kitur kur išbėgti. 
Žydai ir su apribotomis tiesomis gerai gy
vena, neišnyksta, kitur neišbėga, bet dar 
dauginasi... Jie, pasidėkavojant apšvieti
mui ir susipratimui, savo gudrumu ir pi
nigais, moka ir apribotose tiesose gražiai 
ir laimingai gyventi.

nuo blogo ir,1 jaigu tinka
mai • žiurėjoį jąauklejimą.

Kiek tąjį šūnkumų ir ne
malonumu nusjinktę, jai
gu. didžiai Lutų rinikrei-

klausdami Juozo Szlikc
3249-53 S. Morgan St., Chicago, III.

saus žmonių-lietuvių persekiojimo už kny
gas laikais, aš tapau suimtas ir į Nau
miesčio (Suv. g.. ) belangę įkištas. Ten 
jau sėdėjo trįs vagys ir vienas žmogžudys. 
Mums susipažinus ir pradėjus apie šį-tą

daigu žydai turėtų lygias tiesas su vi
sais Lietuvos gyventojais, o-o! tada, esant 
lietuviams taip mažai apšišvietusiems, 
kaip dabar yra, žydai lietuviais “raiti jodi- 

(Toliaus buą).

4



« Iš Lietuviškų Dirvų.

Lewiston, Me.
Birželio 9 dieną Šv. Bal

tramiejaus draugija suren
gė prakalbas. Kalbėtojum 
buvo F. Bagočius iš S. Bos
ton, Mass. Kalbėjo apie 
draugijos reikalus ir ragino 
prie laikraščių skaitymo, 
nežiūrint kokios jis butų pa
kraipos. Žmonės visi Va
rniai užsilaikė. ('Abejojame 
ar minėtasai Žmogelis galė
jo ką gero pasakyti, nes yra 
visiems žinomas, kaipo iš
važiavęs iš tikrai žmoniškų 
yėžių. Red).

Birželio 10 dieną audekli
nių dirbtuvių darbininkai 
sustraikavo. Straiko prie
žastimi yra permaža mokes
tis. Negalėdami tinkamai 
pragyventi iš uždirbamųjų 
ligi šiolei centų, pareikalavo 
pakelti mokestį, bet darbda
viai nesutiko, tuomet pame
tė darbą, tarp jų didesnė da
lis lietuviai. Nors ne visi 
liovėsi dirbę, bet vėliaus rei
kės ir tiems darbas mesti, 
nes nebus kas veikti. Kal
bama,’ kad visi sueis krūvon 
ir suvienytomis jėgomis ko
vos už būvį.

Sunkus darbininkų būvio 
ten padėjimas, tad lai kovo
ja už geresnį būvį, lai išsi
pildo jų geidimai. Gana 
jau nuvargino mus kapita
listai; ne vieną iš pasaulio 
išvarė, kuris paliko pačią ir 
našlaičius vargingame pa
dėjime; ne vieną raišu pada
rė ir privertė jo šeimyną ba
dauti. Kuomet mes, darbi
ninkai, vargo spaudžiami 
reikalaujame geresnio bū
vio, jie mums kulipkas, bi
zūnus ir kalėjimą teikia, yt 
kokiems prasikaltėliams. 
Lai ką nori daro, bet mes už 
geresnį būvį nesiliausime 
kovoję, nors ir mirti pri
sieitų.

Wevaco, W. Va.
Čionai iš nakties rasta ne

gyvas koksai tai Jonas Pau- 
auskas, paeinantis iš Kau

no gubernijos. Amžiaus 
metų turi apie 40, augščio 
5 pėdų ir 6 colių. Būda
mas dar gyvas, sakydavosi 
;urįs Philadelphijoje, Pa. 
iačią ir vaikus. Pranešu 

šiuomi visiems reikalau
jantiems apie a. a. Jono 
Paulausko mirtį. Jaigu kas 
norėtų platesnių žinių apie 
velionį, kreipkitės žemiau 
paduotu adresu.

Szostkovski, 
United Store 
Wevaco, W. Va.

MUSŪ PADĖJIMAS.

Town of Lake, Chicago, Ill.

K. S.

St. Charles, III.
D. L. K. Vytauto dr-jos 

pasidarbavimu gegužio 31 
dieną buvo sušauktas viešas 
lietuvių susirinkimas. M. 
Tarabilda paaiškina apie 
Dillinghamo varžanttį atei
vius bilių. Visi lietuviai pri
ėmė rezoliuciją ir užprotes
tavo prieš tą bilių.

Gegužio 23 dieną čia sus
traikavo Moline Moleable 
Jean Co. dirbtuvės darbi
ninkai (apie 300 žmonių). 
Straiko priežastimi buvo, 
kad kaikurie darbininkai 
pareikalavo didesnės mokes- 
ties. Darbdaviai ne tik nesu
tiko mokesties pakelti, bet 
dar reikalaujančius prašali
no. Kiti darbininkai maty
dami tokį pasielgimą taip-gi 
metė darbą. Darbdaviai ma
nė, kad tas greitu laiku už
sibaigs, bet darbininkai su
ėjo į vienybę ir pasiryžo 
kad ir visus metus straikuo- 
ti, kol reikalavimai nebus 
išpildyti.

Darbininkai reikalauja, 
idant pakeltų mokestį ligi 
10 nuošimčio, priimtų pra
šalintus darbininkus, laike 
straiko dirbančius prašalin
tų ir elgtųsi su darbinin
kais žmoniškiau. Toki reika
lavimai yra reikalingi ir ga
limi tikėtis darbininkai iš- 
laimės. Iš kitur darbininkų 

/Begali pargabenti, nes nėra 
gyvenimui vietos.

Toje dirbtuvėje dirba iš 
Belgijos darbininkų, lietu
siai ir keletas kitų tautų. 
Lietuvių darbininkų vadu 
išrinktas M. Tarabilda.

Sunku yra aprašyti nekil
tus žmonhj darbus. Rašy
tojas daug kartų ima į 
rankas pieštuką ir vėl meta 
šalin, nes mano ar nebūtų 
geriau kas naudingesnio pa
rašyti. Bet žmogus nege
rus darbus privalo pakeisti 
gerais, idant naudingai 
žmonijos tarpe gyventi, tad 
delei to pieštukas privalo 
būti verčiamas viską beša
liškai rašyti.

Dabartis yra brangi. Da
barties laikas yra mums 
duotas, kad galėtume jį pa
žymėti prakilniais savo dar
bais. Taip ištikrųjų yra. 
Taip daro musų draugai, 
broliai, musų kaimiečiai 
(? Red.) chiniečiai, japo
nai, meksikonaį, Pietinės 
Amerikos gyventojai ir ki
tos tautos, ieško sau aug- 
štesnio tarp civilizuotos 
liaudies laipsnio.

Noras tad ima pažvelgti, 
kokios mes, lietuviai nuo 
Town of Lake, ieškome kitų 
tautų tarpe sau vietos.

Iškarto apžiurėjus šią 
lietuvių kolioniją, džiugina 
kiekvieną lietuvį jų užsiė
mimai. Čia pastebėsime 
lietuvių organizavimasi. 
Tarsi spindi supratimas, 
kaip reikia save svetimtau
čių tarpe pasirodyti. Jie 
griebiasi vertelgystės, nes 
ir tame tautiška gyvybė a- 
psireiškia. Vertelgystė čio
nai gana aiškiai prasiplati
nus.

Šioje miesto dalyje pas
tebime penkias laivakorčių 
kontoras, o taip-gi ir banką. 
Viena yra kooperativiška 
krautuvė ir daug gana pa- 
vieninių. Visos jos neblo
giausia užsilaiko. Mėsiny- 
čių taip-gi pilnai yra.

Iš tokio nupiešto paveik
slėlio skaitytojas gali tikė- 
ties pagyrimo ir daųgiaus 
šiame straipsnyje nupieštų 
gerų darbų. Bet kitaip yra 
verčiama rašyti.

Tie visi užmanymai ir 
darbai yra tik, kad ištrauk
ti iš lietuvių pinigus, bet 
nieko lietuviams ir lietuvių 
tautai neduoti (? ! Red.). 
Tas labai aiškiai apsireiškia. 
Iš tiek lietuvių neatsiranda, 
kad kas darbuotųsi apšvie
timo srityje. Lietuviško 
knygino niekas nedrįsta in- 
taisyti. Laikraščiuose skai
tome, kad mažesnėse lietu
vių kolionijose yra rengia
mos prakalbos, vakarai, 
prelekcijos, o pas mus pa
našaus nieko'nesiregi. Po 
teisybei, panašiais darbais 
užsiima Lietuvių Jaunimo 
Ratelis, kurio mieris yra lo
šti dramaš ir lavintis dai-

vakarus Surengti, bet pas 
juos taip-'gi labai maža tokių 
darbų matosi. Q Ratelis, tai 
tvirčiauslos ant Town of 
Lakė' spėkos. Dar susitvė
rė vienas, panašus į Ratelį, 
koksai tai kliubas; bet tas 
kliubaS susitvėrė pas kokį 
ten Saliuninką, kaip žmonės 
kalba, lavinasi dainuoti, 
muzikuoti ir ten karčiamos 
užpakalyje rengia balius.

Daugiau negalima atrasti 
moksliškų darbų, kurios 
galima butų pažymėti.

Pašelpinių draugijų yra 
čia dviejų rųšių: bažnytinės 
ir tautinės. Pinigiškas stovis 
visų yra tvirtas. Tik da
bartinis jų žengimas prie 
apšvietimo ir tautos darbų 
yra didžiai apgailėtinas. 
Kiek laiko atgal, čionai su
sitvėrė draugijų Susivieni
jimas. Tai buvo šventas 
darbas. Didis žingsnis prie 
progreso ir lietuvių gerovės. 
Tam Susivienijimui gimus, 
gimė taip-gi ir geri darbai. 
Susivienijimas buvo suma
nęs LietuviškąNamą-statyti. 
Tam tikslui surinkta apie 
1.000 dolerių ir lotas išpirk
ta. Tik ant nelaimės atsira
do tokių, kurie bijojo tokį 
namą statydinti, nes tenai 
gal daugumas jaunuomenes 
butų radus savo talentams 
išlavinti vietą, o tuomet 
jaunimas gali išsižadėti kar
čemų. O čia svarbus kaiku- 
riems dalykas! Tokie lie
tuviai susirinkimuose pra
dėjo “faktais” prirodinėti, 
buk Lietuviškas Namas 
visiškai esąs nereikalingas. 
Kilo nesusipratimai ir tasai 
puikus užmanymas žlugo. 
Vėliaus dar vis buvo laiko
mi minėtojo Susivienijimo 
susirinkimai, bet pradėta ir 
to bijotis. Išrinkus naują 
administraciją, senasis pir
mininkas nesilankė, ir Susi
vienijimas kartas nuo karto 
mažinėsi, o praeitą mėnesį 
susirinko jau tik tris dele
gatai, kurie, apgailestavę 
susivienijimo padėjimą, iš
siskirstė. Toksai dalbas la
bai žemina lietuvius nuo 
Town of Lake. Pradėti ge
rą darbą ir taip greitai nuil
sti,. tai nemalonu. Draugi
jos į ateinančius susirinki
mus turėtų išrinkti tokius 
delegatas- kurių krutinėję 
randasi prakilnus jausmai 
ir kuriems rupi lietuvių ge
rovė. Daboti, kad neišrink
ti tokius, kurie norėtų Susi
vienijimą išdraskyti. At
minkime, kad tas mums yra 
reikalinga. Tas klausimas 
taip svarbus, kaip svarbu 
lietuviams turėti savas krau
tuves, kontoras ir tam pana
šias įstaigas.

Čia noriu dar atkreipti a- 
tidžią, kaip didžiai jaunuo’ 
menė yra išsklaidyta ir ve
dami prie ištautėjimo. Gali
ma sakyti pačios draugijos 
ištautėjimą gimdo. Turtin
giausios draugijos rengia 
balius karčemų užpakaliuo
se. Daro balius net su už- 
kvietimais į tą karčemos 
vietą. Gal atleistina butų, 
jaigu matytųsi kas gero. 
Visa jaunuomenė, kuri ge
riau išauklėta ir turi geres
nius draugiškumus, nesilan
ko į tokius balius, bet eina 
ieškoti sau tinkamesnės vie
tos, eina į svetimtaučių ge
riau surengtuosius balius. 
- Matydami lenkai tokį lie’ 
tuvių išsisklaidymą, pasiry
žo iš tos progos pasinaudoti 
ir tuo tikslu sutvėrė “Noble 
Enjoyment Club”. To kliu- 
bo tik priedanga ameriko
niška, bet pati dvasia tikrai 
lenkiška. Tasai kliubas 
mėgina priglausti tuos lie
tuvius,^ kurie lietuviškus

KATALIKAS

Severos

*

or- 
ki-

Kai-
80c.

Baltos celuloidos apdarai, ant 
no šono kvietkuotas kielikas, su 
line kabute, auksinti kraštai, 
na

Severos Plotkeles 
nuo Galvos Skaudė
jimo Ir Neuralgijos.

(Severa’s Wafers for Headache 
and Neuralgia).

Plečkute 25 centai.

Pulkininkas Roosevelt, sutvėrėjas naujos progresivinės partijos, podraug sus- 
kaldytojas dabartinės pasenusios republikonų partijos. Šalia jo stovi uolus šalinin
kas, senatorius Dixon.

Prastais, drūtais apdarais, auksin
tais kraštais, bs apkalimo. Kaina 60c.

W.F.SeveraCo.
C EDAR RAPĮČįS / iQWA '

Pirkdami gyduolių visada rei
kalaukite Severos. Parduodamos 
visur aptiekose. Jei aptiekorius 
neturėtų, rašykite mums.

MAŽAS AUKSO ALTORIUS — KA
TALIKIŠKA MALDŲ KNYGELE.
Šios 7 knygelės yra naujausio spau

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

..Apdėta baltais s1oniaus kaulais ir 
eeluloida, 3 sidabriniai medalikėliai 
kabo ant lenciūgėlių, aksomo nugara, 
apkaustytos briaunos sidabruotomis 
blėtelėmis, su kabe, auksinti kraštai 
Kaina ......................................... $1.25.

Motinos žino, kad lepus kūdi
kių organizmas stiprių vaistų 
negali pakelti. Motinos žino, 
kad kūdikiams vaistai turi but 
nepavojingi, gryni ir nekenks
mingi.

Severos Lašai
Kūdikiams

(Severa’s Soothing Drops)

speciališkai padaromi ir pataria
mi vartoti, kad prašalinus vidu
rių išpūtimą, gazus, traukymus 
ir dieglius, kad nuraminus su
bjurusius kūdikius, ypač dan
tims dygstant.

Butelis 25 centai.

Laxotonas
(Severa’s Laxoton).

yra tai vaistas, labai švelniai ir 
lengvai viduriams paliuosuoti. 
Reguliuoja laukan'ejimą, taip
jau palengvina virškinimą.

Labai patariamas vartoti 
moterims ir vaikams.

25 centai plečkute.

, Baltos celuloidos gražus apdarai, iš
rodo kaip balčiausias sloniaus kaulas, 
čysta slidi, žvilganti popieraj 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:

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

vie- 
kau- 
Kai- 

. $1.75.

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

3BEVI0RELIS.
KATALIKIŠKA MALDŲ KNYGE
LĖ, PAVESTA LIETUVOS KATA

LIKIŠKAI JAUNUOMENEI.
Knygelės miera 2%x3% colio. Pus

lapių 140, storis % col. Mažiausia, 
gražiausia ir smagiausia maldaknygė 
neštis bažnyčion. Mišios, mišparai ir 
suplikacijos yra dviejose kalbose: lie
tuviškai, ir. lotyniškai. Turi visas 
reikalingas maldas ir kalendorių, taip 
kaip didelė knyga. Balta, plona, ge
ra popiera.1 Čia yra jų paveikslėliai 
:r kainos:

Juodi, kieti, drūti audimo apdarai, 
šrodo kaip skuriniai, gražus išspausti 
šmarginimai, lapų kraštai -raudoni. 

„ <aUTXSiT;T*?s^vti;>t-3 j.__ ; »■<._. * 30C.
Juodi, kieti, drūti "audimo, apdarai, 

šrodo lyg skuripiai, gražus išspausti 
šmarginimai, auksuotas kryžutia ant 

kiaitai 36c.

------------r*—----------

Greitai i'
Palengvins 

f/ ’0jeigu sirgdami paprastu arba 
neuralgisku gatvės skaudėjimu 
paimsite

Juodos franeuziškos skurdės _ kieti 
lygus apdarai, auksiniai parašai ant 
šono ir nugaros, lapų kraštai apsčiai 
raudonai auksuoti, rundini kampai. 
Kaina ..................--•..................... 70c.

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

MALDAKNYGES.

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

■ , H
Baltos skurelės minkšti iškimšti ap

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

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

nes svetaines nenori lankyti. 
Kliubas pei* pereitą žiemą 
tiek surengė visokių balių, 
apie kiek nei viena draugi
ja nesvajojo. O lietuvių 
jaunuomenės ten netruko.

Delei tokių musų draugi’ 
jų nesupratimo jaunuome
nė ant Town of Lake negali 
susieiti į vieną , svetainę. 
Nors dabar ir geroje, viešo
je svetainėje būva rengia
mas balius, jaunimas, inpra- 
tęs sklaidytis, nesilanko ir 
į geresnius balius. Kiek
vienas lietuvis nuo Town 
of Lake yra patyręs, 
kad jaigu norima geriausią 
lietuvių jaunuomenę suk
viesti, reikia balių parengti 
Šv. Jurgio svetainėje. Į tą 
svetainę lietuviai visi drą
siai važiuoja, nes žino, kad 
čia lietuvius /kviečia ( Į ki
tas svetaines juk taip-gi lie’ 
tuvius kviečia, tik neina del 
to, kad gal netinkamoje vie’ 
toje. Red.).

Baigdamas šiuos pastebė
jimus, kviečiu visas draugi
jas ir vertelgas Vienytis, 
jungti savo jėgas, idant ga
lima butų atsiekti kas gero'. 
Lai buna vienybė tfp tik pi- 
nigiška, bet ir vienybė gerų 
žodžių, patarimų «ir ėjimo 
prie mokslo. Mokslas yra 
reikalingas "kiekvienam 
ir kiekvienas į privalo jį 
gerbti. Jaunimas^ gali in- 
gauti kokį nors 'prąsilavini- 
mą, turint lietuviams tau
tiškas namas. Toksai na’ 
mas ne tik sulaikytų jaunou- 
menę nuo važinėjimo į ki
tus kraštus, ieškoti geresnių 
pasilinksminimų, ne tik 
nustotų lankęs lenkų kliu- 
bus, bet turėtų? vietą savo’ 
talentų parodymui ir galė
tų ten . mokslo ižodį. išgirs
ti. /

MAŽAS AUKSO ALTORIUS.
Franeuziškos slidžios skurdės 

minkštais apdarais, apvaliais kampais, 
aukso kvietka, kryžius, patašai ir 
kraštais- Kaina $1.25.

BREVIORCLIS, KATALIKIŠKA 
MALDŲ KNYGELE.

gaidys, ’šono, a

AR NORITE GYVENTI 
SAVO LOCNAME NAME?

Jaigu norite, tai atsišau
kite prie mus, o mes suteik
sime rodą, kokiu budu su 
mažais pinigais galima in
gyti sau locną namą.

Delko mokate randą? Juk 
tie pinigai pražūva; nesu
grįš. Pirkite sau locną na
mą, o mokėdamas mėnesi
nius raudos pinigus turėsi
te savo locną namą. Mes 
turime daugelį namą ant 
pardavimo.

Jaigu nesmagu gyvent 
mieste, pirkite farmą. Mes 
turime ant pardavimo far- 
mų visose valstijose.

Nesibijokite, kad turite 
permažai pinigų nupirkti 
namą arba farmą, mes pa- 
skolįsime, nes mes skolina
me pinigus visiems ant pir
mo mortgage.

Jaigu nori apsaugoti nuo 
ugnies savo namą, forni- 
čius arba kitus kokius daik
tus, atsišauk prie mus, nes 
mes reprezentuojame ge
riausias apsaugojimo (In* 
curance) kompanijas.

J. M. TANANEVIČIA
3249 53 S. Morgan St

Chicago, Ilk /
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BIRŽELIS, 1912 m.
K. Vladislovo kar.
P. Leono p.
S. Petro ir Povilo ap.
N. Po Sekm. Emit, ir Lue.

LIEPOS, 1912 m.
P. Teodoriko, Jul.
U. Apl. šv. P. M.
S. Emilijos, Anat.
AT. o etao hrdl mfwyp taoi raa

Redakcijos Patėmijimai.
Norima indionus civili

zuoti.
Savu laiku įsteigtas 

Washingtone indioną rei
kalams biuras nesenai su
galvojęs naują būdą, kad 
privertus indionus apdirbi- 
nėti žemę ir tuo budu civi- 
lizuoties. Kiek yra 
žnoma, giminės Ute in- 
dionai nemyli užsiimti 
jokiuo darbu, taip sakant, 
palinkę tinginiauti; ją visas 
užsiėmimas, tai medžioklė 
po kalnus, iš kurios nūdien 
labai mažai apturima pel
no.

Tos indioną giminės dide
li plotai lauką buvo parduo
ta ir pinigai sudėta į ban
kus, taip kad indionai iš tą 
pinigų nuošimčių turėjo 
puikų sau pragyvenimą. 
Dabar taigi indionų reikalų 
biuro valdininkai tuos pini
gus iš banką ištraukė ir 
indionams prisieina arba 
imties darbo, kad užsidir
bus pragyvenimui maistą, 
arba badauti.

Tečiau atkakląs raudono
džiai nenori įsikinkyti dar
bo jungan ir senobiniu bu
du medžioja. Valdžia jiems 
palengva gelbsti, dalimis 
suteikia valgomą produktą, 
kadangi ją tokią minią iš
maitinti prisieitą daug iš- 
silėšuoti. Energiškesni in
dionai priešai tokį biuro 
valdininką pasielgimą pro- 

. testuoja. Tečiau protestai 
pasilieka be vaisią. Turi
me pažymėti, kad indioną 
giminė Ute kitados buvus 
viena galingiausią ir ilgai 
narsiai kovojus prieš bal
tuosius ateivius. Ji savo 
rankose turėjus dabartines 
valstijas Utah ir Colorado.

1905 metais tą giminę 
valdžia iš Colorado perkėlė 
į valstiją Utah, Unitah re
zervacijom Coloradoj liku
sieji jos žemės plotai par
duota ir pinigai sudėta į 
bankus. Už tą sudėtą pini
gą nuošimčius valdžia indi
onus ligšiol be jokio jiems 
rupesties maitno. Be to jie 
Unitah rezervacijoje ligšiol 
turėjo pakaktinai maisto ir 
iš medžioklės, ten butą daug 
puikios apdirbamos žemės 
ir mineralią turtą. Kuomet 
Utah teritorija paliko vals
tija ir iš anos išrinkta du 
senatorių Washingtonan, 
tuodu senatorių pradėjo a- 
gituoti, kad Unitah rezer
vacijos žemė butą dalinama 
ateiviams, o tuo pačiu keliu 
nuspręsta ir indionus pri
pratinti prie žemės apdirbi
mo. Paskirta jiems der
linga žemė ir specialistas 
farmerys, žemės apdirbimo 
mokytojas.

Indionai tečiau tas val- 
ižios malones griežtai atsisa- 
kė priimti ir pareikalavo su- 
ęrįžinti sau pinigus už pač
iuotas. žemes Coloradoj;tą 
pinigų esama pusketvirto 
milijono dolerių. Kadangi 
ios giminės indioną yra pu
santro tūkstančio galvą, tai 
kiekvienam išeitą po kokius 
25 tūkstančius dolerių. Jie 
tvirtina, kad gavę tuos pi
nigus gyventų sau kuora- 
miausiai be jokio darbo. 
Vienok tasai jų reikalavi-l

mas f atmesta; . kadangi 
jie turėdami pinigus išnau- 
jo pavirstų į laukinius gy
ventojus ir tasai dalykas 
juos sulaikytų nuo kultūri
nio pažangumo. Jiems pa
žadėta tik tuomet pinigus 
atiduoti, kuomet jie savo 
praktika priparodys, jogei 
yra atsakančiais pinigų var
tojimui žmonėmis.

Dabar indionai badumi 
marinami, kadangi su ski
riamais jiems valgomais 
produktais nemoką pride
rančiai apsieiti. Nuo viso
kio darbo atsisakanti, tvir
tindami neturinti nei jėgą, 
nei palinkimo. Ir jei indio
nai ir toliau panašiai elgtų
si, valdžia nusprendžius į 
ją rezervaciją pasiųsti bal
tuosius darbininkus, kurie 
ten indioną lėšomis imtų 
apdirbinėti žemę.

Tokiuo budu šios šalies 
pirmutinius gyventojus no
rima pracivilizuoti, greičiau 
išnaikinti nuo žemės pavir
šiaus.

Sulyg 1919, m. gyventojų 
surašo Suvienytose Valsti
jose indioną randasi 265.683 
o Alaskoj — 25.331. Ir kas 
metai jų skaitlius mažina- 

i si.

konai irgi ne iš kelmo iš
spirti.

ATSILIEPIMAS Į VI-

Amerika — amerikonams.
Suvienytos Amerikos 

Valstijos nuolatos vis 
viešiau ir aiškiau stengiasi 
paimti savo globon šiaurinę 
ir pietinę Ameriką ir tuo 
tikslu veda sistema tinę 
kampaniją, kad greičiau at
siekus absoliutinę ir išimti
ną intekmę ant Panamos ka
nalo.

Pradėjus nuo ispaniško 
karo už Kubą, Dėdė Samas 
žengė žingsnis paskui žings
nį paimti nuosaVybėn Pa
namos kanalą, kurio atida
rymas Suv. Amer. Valsti
joms atneš žymius ekonomi
nius ir politinius vaisius. 
Suvienytos Amer. Valstijos 
besirengdamos paimti kana
lą, savo pirmutinį veiklumą 
pradėjo nuo pasisavinimo 
Sandwich salą, gulinčią ant 
Ramiojo vandenyno. Tos 
salos paimta ramiuoju budu. 
Ant tą salą skaitlingai gy
venanti amerikonai paren
gė gyventoją balsavimus ir 
nubalsuota tas salas pri
jungti prie Suv. Amer. 
Valstiją.

Paskui Suv. Valstijos 
pradėjo karą su Ispanija. 
Iš pastarosios' atimta Filipi
nai, o Kuba taippat pateko 
globon. Iš to pasidarė dvi 
tvirtos sargybos iš abiejų 
kanalo pusią.

Negalint gauti iš yes- 
publikos Kolumbia viršeny
bės ant teritorijos, per ku
rią praeina kanalas, Dėdė 
Samas Kolumbijos provin
cijoje Panama pagimdė re
voliuciją. Toji provincija 
greitai atsiskyrė nuo Ko
lumbijos ir apsiskelbė savis- 
tove viešpatyste ir tuokart 
pardavė už 40 milijoną do
lerių Suvienytoms Amer. 
Vai. reikalaujamą viršeny
bę.

Dabar tarpe to kasamo 
kanalo ir Suv. Valstiją gu
li didi respublika Meksikas. 
Ar greičiau, ar vėliau Me
ksikas turės palikti Suvie
nytą Valstiją provincija, 
o tuokart Dėdė Samas turės 
savo rankose visą centralę 
Ameriką net ligi Panamos 
kanalui.

Kad tą- tikslą atsiekus, 
Suvienytos Valstijos Meksi
ke ir visokias suirutes gim
do. -

• Kaip ten nebūtą, bėt pa

“Kame pragaras”.
Tokiuo vardu “Viltyj” 

randame straipsnelį neko
kio J. Vainučio. Jame a- 
prašoma Amerikos lietuviai 
ir ją “baisus” girtuokliavi
mas. Girdi, biauriau ir 
pačiame pragare negali bū
ti. Mat, straipsnio auto
rius buvęs įsišnekėjęs apie 
Amerikos lietuvius su 
dviem lietuviais parėjimais 
iš Amerikos ir tiedu jam 
pasakę, kad lietuvią Ameri
koje gyveną kaip pragare...

Kad Amerikos lietuviai 
myli retkarčiais perdaug 
pasilinksminti, visai neuž
ginama, bet toli gražu taip 
nėra, kaip p. Vaintttis sten
giasi Lietuvos visuomenę 
klaidinti ir gazdinti ten ko
kiais “pragarais”.

Antras dalykas svarbu 
patėmyti tame pačiame 
straipsny j štai koksai non
sensas, apie kurį rašoma su 
pasididžiavimu.

“Kad jura užšaltą, būriai 
pėsti grįštą ledu į Lietuvą. 
Kitas, buvusis Amerikoje 
pasakojo apie tokį Ameri
kiečių išradimą. Nedarbo 
(bedarbės. Red.) laiku, kai 
nebėr ko valgyt, susiriš už 
rankų po penkis vyrus prie 
vienos virvės ir, priėję prie 
vandens, visa kompanija šo
ka skandyties”.

Tokius nonsenus tegali 
skelbti tik kun. Tumas, 
prisidengęs slapyvardžiu, ar 
gal jo mokinys.

Kodėl didinasi gyvomis 
prekėmis pirklyba.

Massachusetts valstijos 
legislatura paskyrus mokes
čių komisiją, kuriai įsakyta 
ištirti, kokios yra žemiau
sios mokestįs nekurtose 
valstijos darbo pramonė
se.

Toji komisija po ilgą ty
rinėjimą legislatUron per
statė labai indomą raportą, 
iš kurio lengva dasiprotėti, 
kad tenykštės moterią dar
bo sąlygos labai prijaučian
čios gyvąją prekių pirkly- 
bos besiplatinimui.

Prirodyta, kad 60 nuošim- 
čią moterią, dirbančią deta- 
linėse krautuvėse šioj vals
tijoj, uždirbančio^ mažiau 
nei aštuonis dolerius savai
tėje.

Moterią, dirbančią audi- 
nyčiose, 67 nuošimčiai už
dirbą mažiau aštuonią dole- 
rią savaitėje.

Kitose įstaigose moterįs 
uždirbančios daug mažiau. 
Taigi tame dalyke negali 
but nei komentariją.

Ir ne dyvai, kad jaunos 
merginos ir moterįs su visu 
gašlumu parsiduoda nedo
rybei.

m ; i.j .
Apsiimdiimaš aprašyti 

Amerikos lietuvius rimtame 
veikale “dfithbiic Encyclo
pedia”, gėlai hhmauiau, jog 
to darbo negalėsiu atsako
mą! atlikti bV Amerikos lie
tuvių visuomenės pagelbos. 
Todėl kreipiuosi į paskyrių 
Amerikos lietuvių kolonijų 
žinovus, kad teiktųsi kaip 
galint kuogreičiausiai atsa
kyti man į šituos klausimus:

1. Kaip vadinasi vieta, ku
rioje gyveni?

2. Kiek ten gyvena lietu
vių šeimynų ir asmenų?

3. Kada pirmieji lietuviai 
toje vietoje atsirado?

4. Ką jie veikia?
5. Ar yra kokios draugi

jos? Kaip jos vadinasi? Ka
da tapo įsteigtos? Jų pa
kraipa? Sąnarių skaičius?

6. Ar yra lietuvių parapi
ja? Kada įsteigta? Ar turi 
bažnyčią? Kokią? Kiek ji 
verta?

7. Ar yra mokykla? Kas 
joje mokina? Kiek mokyklo
je skyrių? Kiek mokinių?

8. Ar vietiniai lietuviai tu
ri nuosavybes? Kokias? 
Kiek? Kiek smuklininkų? 
Kiek agentų? Kiek groser- 
nikų? Kiek duonos kepėjų? 
Kiek mėsininkų? Kiek ban
kininkų? Kiek kitokių biz
nierių? Kiek gali siekti jų 
metinė apyvarta?

9. Ar lietuviai kišasi į po
litiką? Kaip? Ar sveria kiek 
politikoje? Į kokia partiją 
pridera?

Į šitus klausimus atsakyti 
meldžiu pirmučiausiai ger
biamųjų musų klebonų, nes 
jie būdami nuolatiniuose su- 
sidurimuosė su žmonėmis, 
žino geriausiai; kiek jų yra, 
kuo užsiima, kaip stovi me
džiagiškai ir draugiškai. 
Paskui kreipiuosi į agentus, 
organizatorius, ir kitokios 
rūšies žmones, sueinančius 
dažnai krūvon su savo tau
tiečiais.

Prisimena man, jog pirm 
trejų mėtą apvaikščiojant 
40 metų sukaktuves lietuvių 
atėjimo Amerikon, buvo 
renkamos statistiškos žinios 
apie Amerikos lietuvius. Tų 
žinių rinkėjai teiksis savo 
darbo vaisius pristatyti man. 
Tokio pasidarbavimo rezul
tatai atneš naudą ir mums 
patiems, nes patįs pamaty
sime, kuo mes esame sveti
moje šalyje, ir tiems, kurie 
mumis interesuojasi, nes ir 
jie pažįs mus arčiau.

Naujos Prusą lietuvią 
draugijos.

Prusą lietuviai, ačiū tę- 
naitinią kelią lietuvią pa
triotą pastangoms, ima pa
lengvėle busti. Ypač pa
žymėtinas apsireiškimas, 
kad Prusą lietuvių jauni
mas pradeda atgyti. Taip 
antai vis platesnę darbo 
dirvą užgriebia Katyčių 
jaunimo švietimo draugija 
“Vainikas”. Be to> dygsta 
dar naują draugijų. An7 
dai — kaip rašo “Biru - 
te” — štisidarįųsi dar^vi 
lietuvią jaunimo draugiji 
Prusą . Lietuvoje. Vie
na — “Rūta ” ■ Pogėgtuase 
ir toksi pat jaunimo drjęggi-
* “W" .V *"• t •- ’ ITT - i

giji pastačiusi savo tikslu 
šviesti jaunimą ir žadinti 
jame lietuvių tautos dvasią. 
Be to Lankupių draugija 
rupįsiantis rinkti lietuvių 
senovės daiktus ir tokiuo 
budu saugoti nuo išnykimo 
lietuvių dailę. Draugijos 
pasirinkusios savo laikraš
čiais “Bitutę” ir “Apžval
gą”. Prie Lankupių drau
gijos prisidėję; pirmą dieną 
52 nariu, Kiirią tarpe 28 lie
tuvaitės.

Toksai ^ąpmreiškimas te
gu bus visų gerbiamas.

aunoguber-

Profesorius E. Volteris, 
žinomas lietuvių senovės 
tyrinėtojas, Peterburgo uni
versiteto privatdocentas, 
siunčiamas šią vįtsarią caro

Ilkinuzejaus 
auno guberni- 

muzejui et-

Aleksandro 
valstybes 
jon rinkti-1 
nografijos ^inią, kolekciją

Primenu dar, jog prista
tyta man medžiaga galės bū
ti sunaudota straipsnyje 
apie Amerikos lietuvius ren
giamoje dabar p. A. OĮševš- 
kio Lietuviu Enciklopedijo
je-

Su pagarba
Kun. A. Kaupas.

Meldžiu siusti šiuo antrašu:
Rev. A. Kaupas,

314 E. Market st., 
Wilkes-Barre, Pa.

IŠ KUR IMASI “PANA
MOS” SKRYBĖLĖS.

Musą visuomenė pripra
to klaidingai manyti, kad 
taip vadinamos panamiškos 
skrybėlės todėl vadinasi pa- 
namiškomis, kad jos iš Pa
namos paeinančios. Stebė
sis gal tie skaitytojai, kuo
met jiems paaiškįsime, kad 
taip vadinamos “Panama” 
skrybėlės visai ne Panamoj 
dirbamos ir tik gal todėl jos 
tuo vardu vadinamos, kad 
per Panamos sieną jos gabe
namos. Panamiškos skrybė
lės išdirbamas Equadore, 
Peru ir Columbia ir kitose 
pietinės Amerikos respubli
kose, jos tenai žinomos var
du “ji pijaka”, tasai vardas 
paimta nuo vieno Equadoro 
miesto, kuriame pirmiausia 
imta tos skrybėlės išdirbi
nėti.

Augšta tą skrybėlių kaina 
paeina ne nuo medžiagos ar 
darbo brangumo, bet nuo 
peraugšto muito ir apmokė
jimo gerą algą visokiems a- 
gentams-tarpininkams, ku
rie ten tas skrybėlės super
ka, o paskui pas mus atga
bena. Dailiausios ir plo
niausios . skrybėlės išdirba
ma Equadoro provincijoj 
Manaki ir tas skrybėlės re
tai kur Suvienytose Vals
tijose 
dangi 
Ant 
karna
jos tokios valkios, kad gali
ma suvynioti kaip gelumbę 
ir įsidėti kišeniun.

Napoleono III laikais 
Paryžiuje parodoje dvi iš 
Equadoro skrybėlės buvo 
parduotos po $200 kiekvie
na ir anos padovanota cieso
riui ir jo maršalkai McMa
hon. Viena gražiausią skry
bėlių buvo padovanota mi
rusiam Anglijos karaliui 
Edvardui, kurią buvo gali
ma susukti ir sudėti mažo 
laikrodėlio didumo dėžu
tėm

Augalais, iš kurio dirba
mos skrybėlės, auga Peru, A- 
mazonkos pakraščiais. Au
galo kambliai nukertami ir 
virinami, o paskui prieš 
saulę džiovinami. Iš tų kam
blių paskui priplėšoma 
sluogsnelią, storesnių ir plo
nesnių. Kad ‘toms sluogs- 
nelėms suteikti balta varsa, 
jos virinama citrinų rukš-

galima užtikti, ka- 
jos labai brangios, 
vietos už jas mo- 

po ; $80 lig $100 ir

ATSIŠAUKIMAS Į 
TAUTIEČIUS.

Gal jau kiekvienas girdė
jote ar skaitėte laikraščiuo
se apie Vilniuje susitvėru
sią “Vilijos Bendrovę”. Ki
taip sakant, yra tai ūkio 
mašiną fabriko ir sandėlio 
bendrovė. Svarbus tai 
musą lietuvią tautoje žing
snis, ką kiekvienas lietuvis 
turėtą savo širdyje atjaus
ti ir kiek galint tą įstaigą 
šelpti.

Aš atjauzdamas “Vilijos 
Bendrovės” vertę, pasiry
žau prie jos prisidėti ir ra
ginu Lietuvos visuomenę A- 
merikoje tą pat padaryti, 
ty. pajumi . prie “Vilijos 
Bendrovės” prisidėti. Iš 
tokio prisidėjimo ne tik mes 
turėsime geresnį pelną iš 
savo pinigą, bet dar prisidė
sime prie musą tautos pa
žangumo, kas- didžiai mums 
yra reikalinga.

Kaikurie bijo savo pini
gus ten dėti, idant nepra
pultą, bet ten nei vienas 
^centas neprapuls, nes toji 
bendrovė ant tvirtą pamatą 
sutverta.

Koksai tai L. Pruseika 
(“Laisvės” redaktorius) 
Waterbury, Conn, per pra
kalbas atkalbinėjo nuo to 
žmones ir visokiais budais 
juos gazdino. Mat, minėtasai 
Pruseika bijosi, idant lie
tuviai nepralobtą, bet per 
amžius butij svetimtaučią 
vergijoje, o ypatingai žydą. 
“Vilijos Bendrovė” ne del 
savo pelno susitvėrė, bet 
del žmonią labo, kad toliaus 
žydai taip neišnaudotą lie
tuvią. Pruseika-gi to ne
atjaučia; jis geriau žydui 
duos uždirbti dolerį, negu 
lietuviui, centą. Ciliką mok
slas visur taip pasirodo. To
kią kalbėto j ą neapsimoka 
visai klausyti.

Norėdami prisidėti prie 
“Vilijos Bendrovės” ir pla
tesnes apie ją žinias gauti, 
rašykite man.

Jonas Szrupsza,
9 Clapp St., 
Worcester, Mass.

1905 metais ir Panamoj a- 
tidaryta pirmoji tų skrybė
lių dirbimo mokykla. Moki
nius moko valdiški mokinto
jai.

Suvienytos Valstijos re
gis daugiausiai superka tą 
panamišką skrybėlių, ka
dangi kas metai tam tikslui 
išleidžiama mažiausiai $1.- 
009.000. Daug jų perka 
Anglija ir Vokietija.

Gerą skrybėlę padirbti u- 
žima vienam darbininkui 
kokius 6 mėnesius, kadangi 
dirbama., naktimis, nes die- 

jatauja-
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PATRIARCHATO SU
GRĄŽINIMAS RUSI

JOJE.

Patriarchato reikalai — 
kaip rašo “Nov. Vremia”— 
liko pasekmingai sutvarky
ti ir tasai klausimas laimin
gai išrištas, taip kad patri
archo paskyrimas įvyksiąs 
dar pirm 300 metą Romano
vą dinastijos iškilmybią. 
Gi cerkvės soboro sušauki
mas įvyksiąs tik po patriar
cho išrinkimui, be to sobo
ras susidėsiąs ne tik iš vys
kupą, bet iš klero ir svietiš
kąją, su tuo tik skirtumu 
kad vyskupai turėsią spren
džiamąjį, o visi kiti pataria
mąjį balsą. Į patriarchus, 
sulyg gando, pramątomi 
trįs asmenįs: Peterburgo 
metropolitas Antonins, Vo- 
lyniaus archiepiskopas An- 
tonius ir vienas žymus svie
tiškas vyras, kuris jei tik 
butą paskirtas, tuojau apsi
siaustą dvasiškio vienuolio 
rubais.

Buvęs finansų minisferis 
tomis dienomis sutvėręs 
Portugalijoje naują kabine
tą ir pats apsišaukęs pre
mjeru ir viduriniu reikalų 
ministeriu. Kaip ilgai tašai 
naujas kabinetas gyvens^ 
portugalai patįs nežino.

Chimi provincijos Šan- 
tung mieste Tsinati maištus 
sukėlę 2.000 kareiviu ir visą 
miestą apiplėšę. Nekurtus 
priemiesčius išdeginę. Iš 
svetimžemiu niekas nenu
kentėjęs. Provincijos guber
natorius pasislėpęs katali
ką misijon.

Nuo salos Kubos rašo, 
kad ties El. Caney nigerią- 
sukilėlių burįs susirėmęs su 
valdiškąja kariuomene. Ni- 
geriais vadovavęs generolas 
Automarchi. Po keliu valan
dą kruvinos kovos valdiško
ji kariuomenė 
Toksai nigerią 
sukėlė anuose 
jie nusprendę
valdžiai neužsileisti.

išblaškyta, 
laimėjimas 
ambiciją ir 
dabartinei

Šalia miesto Peterburgo 
nesenai skaitlinga darbinin- 
ciį minia laikius susirinki
mą. Policija išpasalų darbi
ninkus su kalavijais užpuo- 
us ir kelis desėtkus aną su- 

žeidžius, kurstytojus gi su
ėmus. Tokie apsireiškimai 
ar tik nebus besiartinan
čiai revoliucijai ženklai. •

Pagaliau ir Rusija suti
kus Chinams paskolinti 
$300.000.000. Seniau tą pas
kolą akceptavo Anglija, Vq- 
kieti j a, Franci j a, Japonija 
ir Suvienytos Amerikos 
Valstijos. Laukta, tik vienos 
Rusijos nusprendimo. Ir* 
štai , po ilgesnių derybą ir 
Rusija pripažino tą pasko
lą reikalingu daiktu.

Kaip jau žinoma, genera- 
lis transportiniu ir doką 
darbininkų Anglijoje strai- 
kas yra nupuolęs ir ligšiol 
ansai laikėsi tik viename 
Londone. Tuo tarpu ir tenai 
pagaliau nekurios unijos 
didžiuma balsą nusprend- 
žiusios grįžti į darbą. Tasai 
straikas nepasisekė del dar
bininkų nesusipratimo.

Busimuoju kanditatu į 
Francijos prezidentus, sako
ma, patiksiąs parlamento 
žemesniojo buto pirminin
kas Deschanel, apšviestas 
vyras ir žymus politikas. 
Kadangi Francijoje prigijęs 
paprotys į prezidentus rink
ti visuomet žemesniojo par
lamento buto pirmininkus, 
tatai nėra abejonės, kad 
Deschaneliui prisieis Fran
ci joje pavaldovauti. '

Francijoj tomis dienomis 
pražuvo du žymiu lakunu, 
kapitonas Dubois ir poruč- 
ninkas A. Peikuan, krizda- 
mu iš augšto su biplanais. 
Jiedviem beskraidant buvo 
migla, biplanu smarkiai su
simušusiu ir nukritusiu že
myn. Poručninkas ant vie
tos užmuštas, o kapitonas
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Andai Londone praeinan
tį Anglijos kanclierių, 
Lloyd George, sufragistės 
apipuolusios ir gerokai ap- 
kulusios. Sulyg kitu prane
šimu kariclieriui tik skrybė
lę nuo galvos numetusios, 
kadangi tuoj aus prišokę de
tektyvai ir ministerį apgy
nę. Užpuolikės uždaryta ka- 
lėjiman, bet paskui, palie
pus kanclieriui, paleista.

Ant Filipinų salų randasi 
ne didi salaitė Culim, ant 
kurios; užlaikoma užsikrė
tusieji piktomis rauplėmis. 
Tų užsikrėtelių esama kelių 
šimtų ir jie sau suorganiza
vę “respubliką’k Dabar pra- 
nešama5 kad tos “respubli
kos” pr.ezidentu išrinkta 
taippat užsikrėtėlis, ameri-
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bei ideą skelbimai 
prilyginus prie Ka- 
Bažnyčios. Žinome 
kad cilikai kovoja 
viską, kas nesutinka

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

ir po miškus, dabar jau visai kitokia gadynė. Kiekvienas 
žmogus reikalauja grjeios (stubos), šilumos ir kitokių gyveni
mui reikalingų dalykų. Kadangi paskutiniuose laikuose vista 
kas pabrango, kaip tai: maistas, drabužiai ir tt., tai ir namų 
savininkai pradėjo kelti didesnes randas už savo namus, taip 
kad paprastas darbininkas turi mokėti po keletu ar kelioliką 
dolerių daugiau raudos už kambarius, negu keli metai atgal. 
Kad pagerinti tą būvį, kiekvienas turintis keletą ar keliolikų 
šimtų dolerių, privalo nusipirkti namų 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 kįlų augštyn ir augštyn ir Chicagoj 
ateis tokie laikai, kur dabar stovi

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

4 lotai prie pat Visų Šventų bažnyčios, Roseland, Ill., 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 namų, 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 j Tana- 
nevičiaus Bankų, 3249-53 So. Morgan St., Chicago, Ill.

liną.bei ano gyvenimo, laj
inės. Be doros žmogus,, 
taip sakant, yra visiškai ap
miręs. Atrodo yt kvietka 
suvytusi. Tą aiškiai kiek
vienas gerai gali suprasti ir 

i tik nedorėlis to gali neat
jausti. Dėlto kiekvienas 
doros žmonijos tarpe pla
tintojas yra garbės vainiko 
vertas. Kunigija-gi pilnoje 
prasmėje platina dorą.

Žiūrint iš tų tik kelių pro
to rodomų atžvilgių, Katali
kų Bažnyčia ir kunigija 
žmonių tarpe yra didžiai 
naudingi ir reikalingi. Yra 
tai įstaiga teikianti žmoni
jai gerovę ir laimę. Kovoti 
prieš tą įstaigą, kuri žmoni
jai teikia gerovę ir laimę

atžvilgio yra reikalingas. 
Užganėdinant- žmogaus, sie
los reikalus, suteikia žmo
gui laimę, o prie tos laimės 
kiekvienas iš prigimimo-y- 
ra palinkęs; dėlto žmogaus 
laimė yra svarbus dalykas 
ir ją atsiekti kiekvienas tad 
rūpinasi. Jaigu žmogus at
sitrauks nuo Kataliką tikė
jimo, atsitrauks nuo tos 
dalies laimės ir jausis yt 
kas-žin-kuo nepatenkintas.

Kiekvienas žmogus negali 
‘būti visą dalyką profesio
nalas, negali , visko žinoti ir 
visame būti išlaivintu. Dėlto 
atskiri) gyvenimo šaką turi 
būti atskiri išsilavinę vado
vai. Tokiais Kataliką Baž
nyčios vadovais yra kuni
gai. Kaip niekas negali už-1 yra didžiai nedoru ir bepro- 
sdaikyti be vadovą, taip ir 
Kataliką tikėjimas be vado
vą negali gyvuoti. Kunigą- 
gi rankose yra vadovavimas 
žmonią tikėjimiškuosc daly-

KATALIKYSTĖ IR CI- 
LIKIZMAS.

Pažvelgkime truputį kaip 
cilikizmas arba musą ciliką 
darbai 
atrodo 
taliką 
gerai, 
prieš
su ją mintijimo budu, su ją 
ideomis. Jie neatsižiuri ar 
tas naudinga, ar blėdinga, 
by tik ne užganėdina ją 
egoizmą, ir jau galima 
kruviną kovą skelbti. Tą 
ją egoizmą labiausia ne
užganėdina Kataliką Baž
nyčia, tad prieš ją, prieš jos 
vadovus atkreipia savo kar
dus. Kovoja žodžiu, darbu 
ir raštu. Kiekvienoje ją 
prakalboje, vietoj naudin
go kokio pamokinimo, išgir
si tik pliovojimus ant kata
likystės vadovą. Negalėda
mi žodžiu pergalėti, bando 
net revolveriais pasipriešin-, 
ti. Iš ją raštą taip-gi nieko kuose. Jie laikosi tam tikrą 
geresnio neišgirsi. Tankiai taisyklią ir sulyg ją veda 
galima rasti be jokit; priro
dymą žydbernią leidžiama
jame laikraštyje “Keleivis” 
užsipuldinėjimus ant Kata
liką Bažnyčios, buk tai 
„tamsybės įstaiga, o kuni
gai mulkintojai. Tą patį 
atkartoja ir kitos panašios 
mazgotėlės, kaip “Kova” ir 
net “Darbininką Viltis”. 
Jie tik užsipuldinėja, bet 
prirodymą jokią neduoda. 
Na, ir iš kur-gi paimti ne
sančią prirodymą!

Jaigu gerai mes protu 
viską apsvarstyme, jaigu 
sveikai protausime, aiškiai 
matysime, kad viršminėti ci- 
liką užsipuldinėjimai yra 
visiškai vaikiški, be pilno 
proto išreikšti. Žiūrint ti
krai į gyvenimą, į visus tcr 
gyvenimo reikalus, matome, 
kad R. Kataliką Bažnyčia 
yra reikalinga ir naudinga.

Kiekvienas iš musą yra 
patyręs, kad žmogus iš pri
gimimo linkęs prie tikybinią 
dalyką. Rodos, žmogą kas 
traukia pripažinti kokią vy
resnę esybę, kurią papras
tai vaidname Dievu, ir tai e- 
sybei atiduoti prigulimą 
garbę. Jaigu turi žmogus 
tokį patraukimą, tad jame 
turi but kas nors augštesnio, 
prakilnesnio, o ką vadiname 
siela (dūšia). Žmogaus to
bulumas ir visame išsiskyri
mas iš paprastą gyvulią ver
čia pripažinti ką nors pas 
žmogą kiltesnio arba sielą. 
Jauzdamas žmogus savyje 
sielą (dūšią), turi atrasti 
jos davėją arba Dievą. Die
vo esybę patvirtina ir visas 
svieto surėdymas. Turint 
žmogui paeinančią nuo Die
vo sielą, pats iš savęs ver
žiasi dėkingumas ir Dievui 
šia si dėkingumas ir Dievui 
prigulmybė. Tą žmogaus 
susinėsimą su Dievu ir tuos 
sielos jausmus pilnai užga
nėdina R. Kataliką Bažny- 
nyčia. Rymo Kataliką Baž-

žmones prie sielos užganėdi- 
nimo, prie liglaikinės ir am
žinosios žmonijos laimės. 
Laikydamiesi kunigai tų- 
taisyklių, apart kito ko turi 
platinti žmonijos tarpe 
mokslą. Tas paprastaiiryra. 
Paimkime pačią senovę. Kur 
tik katalikystė platinos, ten 
ir apšvietimas platinosi. 
Kiek senovėje kunigija įs
teigė mokslo įstagų I Toli ne
ieškant, galime pažvelgti tik 
į musų tėvynę Lietuvą. Čia 
daugiausia kunigai rūpinosi 
atgauti spaudą, o atgavus 
pirmutiniai pradėjo leisti 
laikraščius, platinti įvairias 
knygas. Kiek vien tik-del 
apšvietimo platinimo žmo
nių tarpe yra nukentėju
sių! Abelnai žiūrint į praei
tį ir dabartinį gyvenimą, ku
nigija daugiausia ir su ti
kriausiu pasišventimu pla
tino mokslą. Nežiūrint į sun
kenybes ir visokius priešin
gumus, kunigija, o taip-gi 
mokslinčiai-katalikai, rei’ 
kia pastebėti, skelbia mok
slą tikrą, tinkamiausį žmo
gaus protui ir sielai. Nesi- 
graibo tuščių svajonių, 
neįvykdomų dalykų, bet 
žiuri praktiškai į šio gyveni
mo klausimą.

Apart grynai moksliško 
lavinimo kunigija taiso 
kasdieninį gyvenimą. Tam 
kasdieninio gyvenimo pa- 
saldymui skelbia sutikimą, 
meilę ir vienybę. Jaigu 
žmogus sutikime ir meilėje 
gyveni, rodos, visas gyveni
mas yra lengvesnis, malo
nesnis, o vienybėje gyve
nant gali 
ti.

Pagalios 
bia dorą, 
gyvenime
linga, kaip saulė viso svieto 
palaikymui. Tik pilnai do
ras žmogus gali but visuo
menėje naudingas. Be do
ros nebus tikro mokslo,

nyčia, arba tikėjimas iš to tikro pažangumo ir šio

daug ką nuveik-

kunigija' skel’ 
Dora žmogaus 

taip yra reika-

vaizdo je gali būti atmaina, 
kad. prigulint ąąp oro ir gy
venamos vieptos gpli būti juo
das, raudonu, ^baltas, dide
lis, mažas, s^rnlpą ir smul
kią kaulą, ptet ,. nekuomet 
kitokios žmoguje permainos 
nematysime. Dėlto kam žmo
gus privalo save žeminti ir 
gyvulią eilėje statyti? Kam 
taip be jokią patvirtinimą 
beprotiškai kalbėti?

Toliau cilikai kovoja 
prieš kunigiją. Kunigija 
veda prie gero ir rūpinasi 
žmonijos reikalais, platina 
apšvietimą ir pats apšvieti
me tobulinasi. Tas tik gali 
kovoti prieš kunigiją, kuris 
nori visai žmonijai užkenk
ti, atimti žmogaus sielos už- 
ganėdinimą, išplėšti apšvie
timą, sunaikinti dorą. Ka
dangi cilikai kovoja prieš 
kunigiją, sėja žmonijos tar
pe nelaimę ir išplėšia tą vis
pusišką gerovę, yra visiems 
vengtinais niekšais ir nedorė
liais. Po teisybei, galima 
kovoti prieš kunigą, bet ne 
prieš kunigiją. Yra kuni
gą su netinkamomis pažiū
romis, negerais pasielgi’ 
raais, bet abelnai imant, vi
sa kunigija yra prakilni ir 
pageidaujama. Kunigas 
yra iš tą pačią žmo
nią kaip ir visi. Kuni
gas gali paeitiiŠciciliką,lais- 
vamanią ir kitokią pažiūrą 
žmonią. Nėra tai iš dan-

tingu dalyku. Vienok at
siranda tokią žmonią, kurie 
tikrai beprotingai elgiasi ir 
kovoja į nieką neatsižiu- 
rint prieš katalikystę. To
kiais yra ir musą cilikai. Ją 
kovojimas tiek katalikystei 
reiškia, kiek musės įspyri- 
mas, bet gaila tik ją pačią 
bei kaikurią pasekėją, kad 
žengia į prapulties ir nelai
mės gyvenimą.

Cilikai kovoja prieš Ka
taliką Bažnyčią kaipo ne
reikalingą įstaigą. Aug- 
ščiau matėme, kad žmo
gus turi sielą ir iš prigimi
mo toji siela veržiasi aug
štyn, 0 tą užganėdina Ka
taliką Bažnyčia ir taip tei
kia žmogui laimę liglaikinę 
ir amžinąją. Dėlto yra rei-1 gaus nužengęs asmuo. Ga- 
kalinga. Cilikai bando už
ginti Dievo ir žmogaus sie
los esybę, bet tas visas tik 
tuščias tvirtinimas, nes pat
sai žmogaus protas gali su
prasti ir pripažinti, kad turi 
būti Dievas ir žmogaus sie
la. O taip-gi tą tvirtina 
Kataliką Bažnyčia, kuri jau 
netolies du tūkstančiu me
tą gyvuoja ir tyrinėjama bei 
pripažįstama prakilniausią 
ir mokyčiausią pasaulyje 
asmeną. Cilikai-gi jokią pri
rodymą neturi ir niekuo ne
gali pasiremti. Vien tik ją 
tvirtinimas yra, kad bule 
žmogus paeina nuo gyvulią, 
tik su laiku išsitobulinęs ir 
dėlto neturįs dūšios. Čia tik 
tuščias ir žmogą žeminantis 
tvirtinamas. Jaigu iš gyvu
lią galėtą pasidaryt žmonės, 
tai delko nei bistorija, nei 
patyrimas to nepatvirtina? 
Jaigu žmogus paeitą iš gy
vulią, tai regėtume ir da
bar tuos perėjimus, duokim 
sau, iš arklio į žmogą arba 
iš gaidžio bei vištos; vienok 
to nėra.

Jaigu perėjimas butą, tai 
mes dabar matytume bent 
tokius pusgyvulius-pusžmo- 
gius, kurie ateityje butą 
žmonėmis. Beždžionė yra 
panašiausis į žmogą gyvulys 
bet nekuomet ji neliko žmo
gumi, ir per visus laikus bu
vo, kaip esanti, beždžione. 
Taip-gi žmogus nesimaino 
ir savo išvaizdoje nesitobu-

Ii apsileisti, nedorai gyven
ti ir būti kenksmingu. Nėra 
tame nieko stebėtino. Prieš 
tokį tad galima kovoti, jį 
bausti, idant jisai pasitaisy
tų ir nebūtų kenksmingu; 
bet nekuomet prieš visą ku
nigiją, prieš tikėjimą. Juk 
nereiškia, kad; jai gu vienas 
žmogus yra vagis, reikia vi
so svieto žmonės iškarti, i- 
dant vagių nebūtų. Toksai 
pasikėsinimas, kaip ir cili- 
ką, didžiai butų neišmin
tingas. Cilikai išmetinėja 
kunigijai perdidelį pinigų 
lupimą. Kam žmogus dir
ba, iš to turi ir pragyventi. 
Taip ir su kunigija yra. Ku
nigas, sulyg savo mokslo ir 
pasišventimo, , turi turėti 
tinkamą užlaikymą. Jaigu 
kunigas negalėtų turėti tin
kamo užlaikymo, tad delko 
kiti gali turėti užlaikymą, 
o ypatingai cilikai. Cilikai 
be jokios naudos iš žmonių 
paimtų centų taisosi sau au
tomobilius ir baltavo j a per 
dienas bei naktis. Patįs rė
kia ant kitų, buk išnaudoja, 
o tuom tarpu jie savo rėki
mu skuta ir išnaudoja žmo
nes. Turbut nori aprėkti 
kitus išnaudotojais, idant 
taip neregėtų, kad jie patįs 
išnaudoja, bet žmonės mato.

Trumpai kalbant, cilikai 
apskelbė katalikystei kovą, 
kad praplatinus nedorą ir 
privesti žmones prie gyvu
liško gyvenimo, .kam kuni-

gija, kaipo katalikystės at
stovas, priešinasi. Cieilikai 
geidžia savo netikusias pa
žiūras pervesti, sutrukdyti 
apšvietimą, idant taip paga
vus į savo tinklą galėtų leng
vai išnaudoti ir dykai, be 
jokio mokslo sau duoną 
valgyti bei kapitalistiškai 
gyventi. Tam priešinasi 
kunigija, tad cilikai kovoja 
prieš ją. Čia ne kovos rei
kalingumas, bet asmeniški 
tikslai ir išnaudojimas. Ci
likai neturi jokių tai kovai 
prirodymų, neturi tikro po
būdžio, tad tik rėkimu no
ri viską uždengti, šmeižimu 
ir vieno nedorėlio fakto iš
plėtojimu ant visos kunigi
jos, buk tai visi kalti, nori 
žmonėms akis apmuilinti. 
Jau patsai kovojimo būdas 
su iškraipytais faktais paro
do, kad kovotojai turi nedo
rą tikslą. Su doru tikslu 
dorai ir kovojasi.

Abelnai cilikai rėkia, buk 
žmonių gerove rūpinasi, bet 
ištikrųjų ardo tą gerovę ir 
veda žmones į vargą bei pra
pultį. Jau ne vienas galėjo 
tame įsitikinti. Jiems rupi 
tik žmonių apgavimas ir jų 
išnaudojimas, o ne gerovė. 
Jie kovoja prieš visą gerą ir 
taip žmonėms, giliau į gyve
nimą nežiūrint, gali apsukti 
galvą. Dėlto neklausyki
me tuščių jų rėkimų, bet 
protaukime ir su pilnu pro
tu žiūrėkime į gyvenimo rei
kalus, tuomet pamatysime, 
kad cilikai yra tik musų iš
naudotojai, plėšikai ir vedė
jai prie žmonijos prapulties. 
Kaipo tokių žmonių priva
lome vengti ir šalintis, nes 
kam bristi į purvyną, kuo
met sausu keliu galima eiti. 
Turime šiais laikais sveikes
nių mokslo ir tikro apšvie
timo platintojų, turime naų- 
dinges_iių skaitymų, kam 
tad lysti į ciliką prapulties 
maišą, duoties jiems išnau
doti bei šelpti žydų leidžia
mus laikraščius. Nesiduo- 
kime žydams-cilikams iš
naudoti ir atminkime gerai, 
kad cilikai, tai vilkai avies 
kailyje.

Narkunų Konstantinas.

Iš Salonikų rašo, kad bu
vęs Turkų sultanas, Abdul 
Hamid, kuris laikomas ne
laisvėje, visiškai išėjęs iš 
proto. Bet kadangi visokie 
reikalai, lytinti to buvusio 
sultano, laikomi paslaptyj, 
tai ir tame pranešime yra 
stoka smulkmenų. •

Marsilijos uoste tomis die
nomis sustraikavę darbinin
kai ir jurininkai, taigi ten 
tuojaus ir visoks judėjimas 
sustojęs. Daugumas trans
atlantinių laivų negalį iš
plaukti neturint ingulos. 
Krasą pakraščiais išvežio- 
jančios torpedvaltįs.

mažiukes stubutes, bus

Kurie turėjo sumanesnes 
atgal, šiandien liko lai- 

pačią progų, tiktai nau-

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

rasyeių už randas 12 
kad po kelių, metų

ir farmas. Mes turime

puikus namai ir brangios vietos, 
galvas ir nusipirko namus keletą metų, 
mingais. Ir tu skaitytojau turi tą 
do kis iš jos, nelaikyk savo pinigus kur bakselyje ar po paduš- 
ka. Pirk namą ir tapk laimingu.
miems randas. Mokėk pats 
kad po metų galėtum parodyti 
atmokėjimų už savo namą, o 
turėsi kuom pasidžiaugti.

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

Musų Banke taipgi randasi skyrius:

REJENTALIŠKAS DEPARTAMENTAS.
Mes padarome visokius REJENTALIŠKUS dokumentus paveizdan: 

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

AUBURN AVENUE.
Randos atneša 

..... $17.000.00.

$3.600.00. 
metams. Kai- 
......... $4.000.00. 

. $5.500.00. 
......... $11.000.00. 
......... $10.000.00. 

Kaina .... $6.000.00.

2 lubų medinis namas, 3 storai ir 3 gyvenimai. 
$1500.00 metams. Kaina ...............    .____... ___

2 lubų mūrinis naujas namas,randasi labai geroj vietoj, kur galima 
užsidėti biznį.

na

Kainą

Randos atneša $300.00 metams. .Kaina .
Randos atneša $408.00

šito namo kaina .................
lubų mūrinis namas, 8 rendos. Kaina ....
lubų mūrinis namas, 6 reiųios. Kaina ....
lubų muro ir medžio namas, 4 rendos.
lubų medinis namas, storas ir 3 pagyvenimai, randos ant mė- . 
gatvė asphalt. Viskas apmokėta *
lubų mūrinis namas, labai puikus, randos ant mėnesio $34.00.

2 lubų mūrinis namas.

lubų medinis namas.
Ant
Ant
Ant
Ant
$46.00,
Ant 2
Su visokiais reikalais kreipkitės į

LOW AVENUE.
Medinis namas su basementu, viskas tvarko™* Kaina 
4 mediniai namai po 2 randas kiekvieaae, po ....... 
Ant 2 lubų mūrinis namas, 4 raudos, puikus. Kaina .

Slat PLACE.
Ant llubų mūrinis namas su skiepu, puikus. Kaina ........... $2.100.00.
Ant 3 lubų mūrinis namas, labai puikus, 3 randos. Kaina $5.800.00.
Ant 2 lubų 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 staine. Kaina
Ant 2 lubų muro ir medžio namas, 6 randos. Kaina ..

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

. 2

nėšio

3
3
2
2

$4.000.00.

$1.800.00.
$2.500.00.
$4.500.00.

$3.600.00.
$4.800.00.
$5.200.00.

ant mėnesio.
.. $2.057.50.

L
... $2.700.00.

Kaina ..................... .............. ............ .................................................
Ant 2 lubų muro ir medžio namas, 4 raudos, gerame padėjime. $2.900.00.
Ant 1 lubų mūrinis namas su skiepu, puikus. Kaina ...........

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

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

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

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

$1.200.00.
$3500.00.
$2330.00.

$1.500.00.
$5.000.00.

$2.100.00.
$2.300.00.

$2.000.00.
$1.600.00.
$1.300.00.

___ ___ r __ „_______ ____ ______ _____ _____ , 2 randės.
Kaina ........,.........................................:......................   $4.500.00.

Ant 2 lubų mūrinis namas, labai puikus, naujas. Kaina $4,300.00.

Jono M. Tananeviczio Banką
3249-53 S. Morgan Sfreet CHICAGO

_______£_______ ADVOKATAS KIAULINSKIS PAMELŽĖ MARGĄ KARVĘ, ■* ■*
t^KAD anie^iavduose prigertu. negauuI 

/SUPRASTI! AR JIE TAIP KVAILI, AR JIE IS , 
IkaiMų? AiSkinau, JOG 80 DOLERiyuŽvE 

a DlMAS 83LOS, O JIE MAN ATVĖPĖ MARGĄ 
tkARVę IR LAIPTUS SULAUŽĘ PATĮS J 

iKAŽKUR DINGO. ___

BRANGIOJI? APIE TAI PAR NEGIR-'^-"' ~ • ■-s
DEJAI KAS PRAEITAME KETVER^ 
LAIPTUS SULAUŽĖ- DU KVAILIAI ^Fu.tu.fu.Į 
UŽVEDIMO WLOS, VĖOE MAN L V(hw mOKETi! 
_____....... HOVF. HWM"’V^VkUIMU 
ORŠA OWA MAMA KWE* 
KURTOJI DABAR BONA/' 
TVARTE. BET MO- / 
KANT iVJOSOJU-/ J&. 
MA SVUŽI9 PIENO/ 
pamilsti. y h'

fMAN marga karv£ 
neteko 7

7 M PAINS® t 

PINTINE IR El- 
KtvA.wnrsi i 
[KAIP LENCVAI J 
LRMMCSI. J

MUG PARANKIAU 
WHtiTI NEGU ANT 
TEISMO STOTI’ TIK 
NEŽINAU RANKOS 
AR TARS PRIE' J 
LZTEŠMENS. J
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DR. T. ZELL.
wrrr--ffifca

< GYVULIŲ PROTAS
t (Tųsa).

Bekmano aiškinimas reikia pripažinti klaidingu 
jau dėlto, kad tas pats apsireiškimas yra randama ir 
pas Afrikos antilopas, kurios gyvena ant Pietų Afri
kos lygumų, o ne aptvertuose gojuose.

Tikra šito apsireiškimo priežastis yra greičiau 
silpnose šitų gyvulių akyse, kurie turi gerų uoslę.

Jei tad butų akių išpūtimas prieš nepaprastus 
daiktus išaiškinama jų akių silpnumu, tai aišku, kad 
pasakymu “stovėti kaip karvei prieš naujus vartus”, 
paprastai norima nurodyti į akių silpnumų ar -gerų 
uoslę. Brėmas tiesų sako apie bulius, kad iš orutinių 
pajautimų pas juos visųgeriausiai stovi užuodimas; 
girdėjimas pas juos taipgi geras, regėjimas gi išplato- 
tas nekaip gerai.

Patvirtinimui akių silpnumo pas bulius galima dar 
privesti šitie daviniai.

Daugelyje vietų karvės yra rišamos prie virvės, 
kurios kitas galas yra pririštas prie įbesto žemėn kuo
lo. Tokio budo pravartumas yra tame, kad karvės 
nereikia ganyti ir ji negali maisto pasirinkti, kadangi 
jai prieinamas tik nedidelis ratas. Žolė ant tos vietos, 
žinoma, tuoj aus būva suėsta ir gyvulys su nekantrumu 
laukia perrišėjo, kuris jų nuvestų kiton vietom ganytis. 
Savo nekantrumų ji išreiškia bliovimu. Man vienam 
beprasivaikščiojant nekartų teko matyti, kaip karvė 
mane paskaito perrišėju, nors aš buvau apsitaisęs mies
tiškai ir tose vietose kaimiečiai visai kitokius drabužius 
nešiojo. Tiktai man prie karvės labai arti priėjus ji 
savo apsirikimų patirdavo.

Kadangi pas bulius pamatiniu pajautimu yra už
uodimas, akys gi vaidina antraeilinę rolę, tai tuomi 
galima išaiškinti daugelis dalykų, iš pirmos pažiūros 
atrodančių keistais. Šitaip ve Sclilettcris, daugelį me
tų išgyvenęs pas totorius, pasakoja šitaip:

“Pas daugelį pietinių rusų ir totorių karvių yra ta 
ypatybė, kad jos leidžia save melžti tik esant jų ver
šiukams, kaip tas jau pažinda. Jei veršiukas padvės
ta, tai jo motinos melžimui užtenka šalę jos jo odų, ar
ba dar geriaus, iškamšalų pastatyti, kad motina odos 
kvapų užuostų. Be šito atsargumo ji nei lašo pieno ne
atleis ir pati gali susirgti ir net pastipti. Vokiečiai, 
kurie kų sumanydami darė, kad karves nuo to atpra
tinus, nieko nepadarė ir turėjo nuo savo mėginimų at
sisakyti.”.

Čia yra lengva matyti, ant kiek pas jas yra silp
nos akys. Motina negali negyvo veršelio atskirti nuo 
gyvo; svarbiausiu jai yra odos kvapas jausti. G. le- 
geras tvirtina, kad tas pats apsireiškimas buvo taipgi 
Vokietijoje pas avis.

Pas laukinius bulius svarbiausiu pajautimu taip
gi yra užuodimas, į kų kuoaiškiausiai Brėmas nurodo.

Jei atsiminus toliaus, kad gyvuliai-turi pastebėti
nų atmintį vietomis, tai karvės akių išpūtimas vartus 
kiton vieton perkėlus, arba juos šiauresniais ar plates
niais padarius, prisieis aiškinti tuomi, kad karvei vie
tos permaina atrodo labai keista.

Jei vartus ant senos vietos palikus, 
taisius, tai sunku prileisti, kad karvės su silpnomis 
akimis permainų pamatyti; ir stebėtųs, 
liai, — kaip buvo nurodyta jau augščiau

> gerų uoslę, tai reikia manyti, kad gyvulių nustebimas 
ne del atsimainusios vartų išvaizdos randas, tik del 
nepaprasto kalkių ir tinko kvapo. Taipgi kodėl visai 
pamatingu yra tvirtinimas, kad bulius, vedamas pio- 
vyklon, atsitempia ne dėlto, kad jam prisieina naujon 
vieton eiti, tik dėlto, kad jis kraujo kvapų užuodžia.

tik juos su-

Kadangi bu- 
— turi labai

parodymus: beėzdamami jie maistu palaiiyflUo visokį 
jiem§ paduodamų daiktų. Jei jie priešais save turėjo 
savo paprastų maistų, o paskui jiems buvolpaduota kas 
kitas — nepatinkamas jiems lapas, ar neSĮpopieros ar 
skardies šmotelis, — tai jie kelis sykius bmidė‘tų daik
tų kušti ir tik paskui galvų nukreipdav^įr^ųu mato
mu nepasitenkinimu tauškino savo kandamuoju apa
ratu ore. Jei pašalinis daiktas jiems duotą jkas 1% 
minu tos tai jie kiekvienų kartų pasiduodavo-; apgavys
tei; tas yra ženklu, kad to laiko pakanka, idant visokis 
apie pritirtų apgavystę atminimas iš vikšro smegenų iš
nyktų. Jei protarpiai buvo % minutos, tai vikšrai 
griebdavos už pašalinio daikto daug rečiau ir galų gale 
visai apie jį nepaisė. Ir šituose tardymuose pasirodė 
skirtumas temperatūroje pas pavienius vikšrus.

Delei šito pastebėtina yra tas:
Kuomet pas žmogų pamatiniu pajautimu yra re

gėjimas, užuodimas vaidina antraeilinę vertę, tai pas 
peraugas ir vabalus regėjimas kuone lygtis ’zerui, už 
uodimas gi pas juos yra višaikuo. Gal kiekvienam te
ko patirti, kad vikšras priėjęs lapo kraštų lenkiasi 
maisto niekuomet nebuvo: vienok paklystis labai ga- 
kunu į visas puses,’ kad nusitvėrus kitokio lapo, nežiū
rint į tai, kad kito lapo šalę nėra. Tas, žinoma, liudi
ja ne kvailumų, tik neužtėktinų pajautimų aštrumų. 
Vikšro gi uoslė pereina net ir šunies uoslę, nors mums 
jau ir šunies uoslė atrodo kasžin kuo visai nesupranta-t 
mu. .Apie tai verta perskaityti Espinašo privedami 
pavyzdžiai. Kad jie paremti tikrybe, parodo šita ap
linkybė. _

Tardymų kelių kartų*’įtartais buvo ' pripgrodyta, 
kad vienos retos vabalų .atmainos patinukų sekasi pa
traukti šitaip: pataitė.dedama krabelėn irlkrabelė stato
ma ant lentynaitės gėlėms. Šitas yra nepaabejotinu 
priparodymų to, kad uoslė 
neapsakomam laipsniui*).

Kadangi vikšrai jokio 
neina tuščion kamaraitėn, - 
Įima tokiuose atvejuose, kur maistas buvo tik kų pri
imtas ir jo kvapas dar neišgaravo. Kaip pietus tik kų 
niekuomet neis iš alkio verčiamai į tokias* vietas, kur 
suvalgyta ir ant stalo stovi tik tuščios lėkštės tai šuo, 
būdamas po stalu, nežino, ar kas jam ant, lėkščių liko, 
ar ne. Kelio sutrumpinimas gali būti daromas tik to
kios esybės, kuri mato galutinų tikslų, ko^pas vikšrus 
visai nėra.

Nesunku suprasti, kad gyvulys, kuris orientuojasi 
su uoslės pagelba, lengva apgauti, maistingo daikto 
kvapsnį nunešant ant nemaistingo. Argi musų akys 
ne taip pat lengviai apgaunamos? ... >

- J ei išalkusiam vaikui padavus mazgelį su šakolia- 
dinėmis cukrinėmis, tarp kurių yra keli- š: r 
saių panašus į šakoliadines, bet, ištiktųjų praryto ■ iš" 
muilo, — tai jis dabai lengvai apsigaus, kuomet šuo 
niekuomet šitaip nesiduotų apgauti. Kaip dažnai vai
kai ima rėkti išsigandę, motinai ar kam iš pažystamų 
užsidėjus kaukę, nors jie nėra kvailesni už šunį, į 
kurį tas dažnai nedaro jokio įspūdžio.

Kad vikšras, kuris laisvas būdamas nesutinka ap
gavystės, iš godumo griebiasi už nemaistingų daiktų, 
— tai tas visai nėra jokia jos kvailumo žyme. Musų 
didžiausiems mokslininkams galima paduoti netikėti- 
niausi valgiai draugijoje, kur jie visai to nelaukė. Tai
gi delko aš skaitau visai galimu pasakojimų apie Gar- 
pagonų, kuris nežinodamas, savo paties sūnų suvalgė; 
aš tame neikiek nematau kvailumo žymės.

Jei sulyg šitų tardymų tvirtinus apie proto tru
kumų pas vikšrus, tai galima į didelę klaidų ihpulti.

tieros ar 
ą. daik-

pas vabalus išplatota iki

kvapo nejaučią, tai jis ir 
— tas įiepaabėjbtina. Jis

jteliai, vi- .-'k?

SKYRIUS XXIII.
Manomasis vikšrų kvailumas.

Tokiu jau budu yra išaiškinama manomas vikšrų 
kvailumas.

Keli metai tam atgal dras A. G. Meyer iš biolo
giškojo New Yorko Akademijos Mokslų skyriaus ap
rašė indomius tardymus su vabalais. Šitų tardymų 
tikslu buvo parodyti tam tikrų dvasiškų aigų buvi
mų ir ilgį tvyrančius vabalų vikšrų omenėje. Vienoje 
tardymų eilėje tyrinėtojas sudėjo vikšrus medinėn kra- 
belėn, perdalinton sienele į du skyrius, tarp kurių su 
jungimu buvo sienelėje at vara. Vienan skyriun dėta 
drėgna žemė su tūlais maištingais gyvais augalais, 
kita gi kamarėlė buvo tuščia. Šiton paskutinėn dėta 
vikšrai, ir jie atrasdavo sau kelių prie maisto per ma
žų sienelėje atvarėlę. Čia indomu buvo tas —■ sakoma 
atskaitoje, — kad vikšrai neišmokdavo sau kelio su
trumpinti. Jie vis klaidžiojo aplinkui be jokio plano 
kol išnetyčių neatitikdavo skylės. Prieto jie gal mais
tų užuosdavo, nes labai retai eidavo šalinėn kamarai- 
tėn iš jos maistų prašalinus. Beto tam tikrų rolę mato
mai, vaidino, pavienių vikšrų temperamentas, kadangi 

(vieni jų maistų surasdavo greičiau kiti lėčiau*. Ta
me, anot tyrinėtojo, negalima matyti didesnio suma- 
ningumo priparodymų, tik greičiau didesnį kūno pa- 

į rangumų, del kurio jų kelias mažiaus tęsės sustojimais. 
Tolesnių bandymų eilė buvo daryta su vikšrais -kurie 
maitinasi išimtinai tam tikrų veislių medžių lapais. 
Šitie vikšrai pasiduoda'vo apgavystai ir pradėdavo 
ėsti maistų kuriuomi jie paprastai nesimaitina, kadan
gi jiems patinkamų augalų sunka buvo ant įptų lapų 

'Bet vikšrai suteikė dar tvirtesnius savo kvailumo pri-
L '

SKYRIUS XXIV.
Nevienokia gamtinių sąlygų veikmė į gyvulius su 

geromis akimis ir su gera uosle. '
Kadangi man labai geistina, idant mano veikalas 

atrastų skaitytojus tarp pačių žemiausių žmonijos luo
mų, tarp kurių dažnai galima rasti geresnius gyvulių 
tyrinėtojus, tai aš pasitraukiau nuo paprastojo, logiš
ko tikslais kelio, kuris yra tame, kad pirma teoretiš- 
kųjų dalį išdėjus, paskui pereiti prie praktiškų atsiti
kimų. Aš bijojau, kad šitaip klausimų išdėjus, — la
bai daug skaitytojų neužsiduos šitos knygos skaitymu.

Štai delko aš tik dabar imuosi išdėti visų aplinky
bių eilę, kurių peržiūrėjimo galima buvo laukti daug 
pirmiau. :

Sunkenybė įgyti teisingų pažiūrų įa 
tame, kad labai maža žmonių pataiko 
padėjiman tų gyvulių, pas kuriuos regėj 
silpnai, uoslė gi puikiai.

Žengsime toliaus klausimo išaiškinimui. /
Kokios aplinkybės daro veikmę į gyviBius su- gerai 

išvystytu regėjimu, pasilikdamos nei jokįoių^^^yvu- 
liams su gerai išvystyta uosle —dr atperič? J Widuti-

yra
Ii save 

š^tystyta
5K

išvystytu regėjimu, pasilikdamos nei jokio;

niam žmogui tas atrodo negalimu. -
Paimkime išpradžių praktiškųjį pavyzdį. F
Didysai poetas Goete sako: mulas -jųesko kelio 

migloje. '
Kad gyvulys jieško kelio, tai tarne, i°ma, nėra 

nieko indomaus; indoinu yra tas, kad jiĮį^randa.
Kodėl tas yra įndomu mums, žmonėipš?

*)' Šitas pavyzdys, hera gana -Veizduš. IKjaūšimas apie vabalų pati 
Sėlių uoslę yra gana sudėtingas. Tyrinėtojai atėjo prie tos nuomonės, kad 
tai nėra net uoslė, bet-kifaa pajautimM, kurį kiti payadino-£X-užuodijnų. 

; 3ito pajautimo aštrumo inkaįnpjimujt.ųųĮenka atsiminti atsitikimas ■ didelia
me, kur- arti net. medžių; ^^fcįklo, kaifabary krabėlėii‘padėta va
bale ' pataįtė Jr po tulo laiko ant -stiklų-^eusispiete patinėlių aibės. Krabėlt 
m pataite paėmus, ~įsidėjuB<^kĮ£ėniųn<^ nuėjus ant juros už kelių varstų 
nuo .kranto, — po tūlo laikė patinėliai“ apspinta ir lenda prie kišeniajų-r, 

, Padėjus pataitę ant medžio' šakatėB,' O' paskui IniėihUB,' — ant tos' vietos 
kur pataitė buvo, atlekia patinėliai. Net jei tų vietų tarputynu ar stipria 
kvepiančiu daiktu apliejns, patinėliai nesiliauja ton vietonį lėkę. — F 
Haekkel “GyvyWg stebuklai” gtraipųnyje “Tiest, Zi.” Nr. 1.A905 m,

■ i'-' ' I

1) Todėl, kad pas mus pamatiniu pajautimu yra 
regėjimas, ir mes per miglas kelio nerandame.

2) Todėl, kad pas mus, kulturinius žmones, nėra 
vietos pajautimo, kurį gyvuliai dar teturi.

Mulas, taip kaip ir arklys ar asilas, yra gyvuliu, 
pas kurį svarbiausių rolę vaidina uoslė. Todėl migla 
neatsiliepia kiek žymiaus į jo orutinius pajautimus. 
Regėjimas pas jį nevaidina jokioš ypatingos rolės, o 
užuodimas, pamatinis jo pajautimas, regimai, migloje 
veikia dar geriaus negu sausame ore. Drėgname ore 
visokių .daiktų kvapas pajaučiama, matomai, geriau.

Ir taip, faktas, kurį Goete apgieda, kaipo kų tokio 
nepaprasto, yra visai prigimtu. Jis mums yra in do
mus tik dėlto, kad mes, žmonės, papratę į viskų žiūrėti 
savo siauru žvilgsniu.

Ir taip, atskiros gamtos aigos įgyja didžiausių 
svarbų, žiūrint pagal tai, su kokiu gyvuliu mes turi
me reikalų, — ar su tokiu, pas kurį pamatiniu pajauti
mu yra regėjimas, ar su tokiu, pas kurį svarbiausių 
rolę .vaidina uoslė.

Paimkime, štai vėjų. Gyvuliui su geromis akimis 
jis taip pat be svarbos, kaip gyvuliui su gerai išvystyta 
uoSlAyra svarbus. Patinkamas vėjas arkliui yya tuo 
patim,, kuo -mums šviesa. _

Va delko daugumas žolėdžių, kurie gelbsti save 
pabėgimu, ir pas kuriuos svarbiausių rolę vaidina uos
lė; bėga, jei galima, prieš vėjų.

Kodėl jie šitaip elgiasi?
Todėl kad besitaikimas grobuonie žvėries iš užpa

kalio vargiai yra galimas, o prisiartinimų iš priešai jie 
gali užuosti.

Save ginantieji žolėdžiai mažiau tepaiso apie gro-. 
bonius žvėris ir todėl, jie mažiaus į vėjų žiuri.

ToliaūS medžiotojui paprastai gerai yra žinoma 
šalčio ir šilumos svarba.

Mums, kaipo esybėms, pas kuriuos svarbiausių ro
lę vaidina regėjimas, vistiek, šalta, ar šilta. Mes ma
tome vistiek gerai ir šilumoj ir šalty. Bet kitaip yra 
su gyvuliais, pas kuriuos pamatiniu pajautimu yra už
uodimas.

Dujos, padarančios’ kvapų, labiau juda, ir todėl 
lengviau yra atskiriamos šilumoje, kaip šalty. Kiek
vienas didelo miesto gyventojas žino, kad sūrio sankro
va, kuri žiemų visai mažai užuodžiama, daug daugiau 
duoda save jausti kartų vasoros dienų.

Todėl lapių staugimas dideliame šalty reikia aiš
kinti netiek šalčių, kiet tuo, kad jos tųsy jaučiasi ap
leistomis, kaip kūdikiai tamsoje, nes dideliame šalty 
nosis neveikia.

Visai kitaip veikia taipgi vanduo. - Gyvulys, pas 
kurį svarbiausi rolę vaidina uoslė, bevydamas užėjęs 
vandenį lengviai gali paklandinti pėdus; gyvuliui gi 
gerai išvystytu regėjimu tas nieko nekenkia.

Dulkės, uždengusios pėdas, žinoma, taipgi veikia 
negeistinai į grobuonius žvėris; bet apskritai gyvulys 
su gera uosle tokiuose atvejuose orientuojasi daug leng
viau, negu gyvulys su geromis akimis.

Nepermatomieji prapučiami daiktai, k. v. drabu
žis, žemė, ir tt. yra absoliutinėms kliūtimis gyvuliams, 
veikiantiems daugiausiai regėjimu; gyvuliams gi su 
svarbiausiu pajautimu užuodimu tas neturi jokios svar
bos. Taip pat tanki girios tankuma nuo gyvulių akių 
paslepia viskų, uoslei gi tas nėra jokia kliučia.

Todėl augštos vietos, kalnų ir medžių viršūnės, ir 
tt. turi didelę svarbų abiems gyvulių rųšims, kadangi 
vienodai tramdo užuodimu ir regėjimų.

Ir taip, gyvuliams, pas kuriuos svarbiausių rolę 
vaidina regėjimas yra kliūtimi: 1) Tamsa. 2) Migla.
3) Pusnis. 4) Dulkių sūkurys. 5) Nepermatomi daik
tai, labai tanki giria.

Jiems vistiek: 1) Netinkamas vėjas. 2) Vėjo ne
buvimas. 3) Šaltis. 4) Vanduo. 5) Permatomi ne
perpučiamieji daiktai (langai).

Gyvuliams, pas kuriuos svarbiausių rolę vaidina 
uoslė, kliudo: 1) Neetinkamas vėjas. 2 Vėjo nebuvi
mas. 3) Šaltis. 4) Vanduo. 5) Permatomi neperpu
čiamieji daiktai (langai).

Jiems vistiek: 1) Tamsa. 2) Mfgla. 3) Pusnis.
4) Dulkių sūkuriai. 5) nepermatomi perpučiamieji 
daiktai, visai tanki giria.

Tuomi galima išaiškinti, sakykime šitų: kad šu
nes, arkliai ir tt. orientuojasi tamsoje taip gerai kaip 
ir dienų; kad mulas atranda kelių per miglas; kad pa
vojus iš vilkų ir meškų pusės yra didžiausias migloms 
esant — tas buvo žinomu jau senovės žmonėms, — tuo 
tarpų kaip gyvuliai, pas kuriuos svarbiausių rolę vai
dina' regėjimas, kaip va vanagas ir kiti, migloms už
kritus neina medžioti; kad šunes ant Šaut Gotardo 
atranda paklydusius žmones per didžiausių pusnį; kad 
arkliai, kaip arabai apdainuoja savo giriamose daino
se, arientuojasi vidui tirščiausio dulkių sūkurio; tas 
yra žinomu aleivienam raiteliui, kuriam prisiėjo daryti 
užpuolimai, su kelių ištisus- dulkių debesius; kad šu
nes, lapės, hienos ir tt. atranda užkastus lavonus; kad 
su jautria uosle parazitiniai vabzdžiai atranda išmatas, 
lavonus ir tt. tankiausioje nepereinamoje girioje. Tas, 
kad arkliai, šunes ir tt. dažnai atrazdavo užkastus ar 
paslėptus žmones privertė tikėti, buk jie dvasias matų. 
Jau Homeras, prileidžia, kad šunes matų dievus. Apie 
vabzdžius aš privesiu Genzelio žodžius apie Brazilijos 
mėsines muses:

Neišpasakytai indomus mėsinių musių sugėbu- 
maSįsurasti gyvulius, priliktus stipti. Aš turėjau di
delį, ^stiprų šunį, kurios niekuomet mėsinės mūsios ne- 
užpuįcįays,.. ^ykį bemedžiojant jis .taip, sunkiai buvo 
sužeistas jo .vejamo žvėries, kad neįstengė su mumis

■ t

tas buvo žinomu jau senovės žmonėms, — tuo
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“Kataliko” Agentai.

AND. JUKEVIČE.
Muši; keliaujantis agentas.

LEWISTON, ME.
Kazys Viianiškis, Box 36.

CICERO. IL1.
A. K. Bočkus, 1318 So. 49 Ct.
F. A. Golubickis. 1412 — 49 th Av.
M. Szarka, 1410 — 49th Ct.

CHICAGO, ILL.
Jonas Budreckis, 4535 Hermitage Av. 
P. Monkus, 2345 W. 20 St.
Jonas A. Itimkus, 708 W. 17?h St. 
M. Andruškeviče, 1521 N. Ashland Av. 
P. Laikar, 71C W. 14 Place.
V Stulpinas., 921 — 33rd Pl
Horn. Venckus, 3222 Auburn A.y.
Jos. Braknis, 3327 Lowe Av.
Jos. Kulis, 3255 S. Ilalsted Bt..

“Aušros” Draugijos Skaityk- 
3149 So Halsted St.

Jonas Visockis. 8132 Vincennes Rt. 
Join Dabulskis.. 262 So. Mor-nn St. 
Vine. Linka, 1834 Blair Ave.

GBAND RAPIDS. MICTt.
V. Staseviče, 1351 Hamilton St.
Jonas Brazaitis. 581 Broadway St.

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

BROCKTON, MASS.

R. P. Meškinis, 35 Arthur St.
John Ramanauckas, 135 James St.

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

SO. OMAHA, NEBR.
P. Versacki, ?61 So. 33rd St.

CLEVELAND, OHIO.
P. Szukis, 2118 St. Clair Av.

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

RUMFORD, .MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine St.

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

WORCHESTER, MASS.
M. Paltanaviče, 15 Millbury St.

-SWOYRS, PA.
G. K. Antanaitis, P. O. Box 22.

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

80EANT0N, PA.
J.’ Petrikis, 1514 Ross Av.
J. Digrys, 1213 Philo St.

FOREST CITY, PA.
J. Dzikas. ' P. O. Box 453

I ' ’
W. LYNN, MASS.

W. Waicenavicze, 26 River St.

PLYMOiTIH, PA.
Bt. Poteliunas, 315 E. River St.

DU BOIS, PA.
V. J. Kizelis, 401 So. Av.

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

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

ROCHESTER, N. Y.
A. Kasparas, 19 Stoke St.
Jo's. Rickis, 781 Cliford Av.

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

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

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makarevieze, 255 Wallace St.

YOUNGSTOWN, OHIO.
J. P. Babaliauckas, 28 Murduck St.

Wūūutst>-BAKK£, FA.
Kaz. Kučinskas, 141 Park Ave.
A. Seškeviče, SOI New Grant St. 
W. Adominas, 34 Logan St.
J. Kučinskas, 238 Slocum Av.

.. J. Naujokaitis, 45 Planeh 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 Vark, ill.

J. Zimančius, Box 432.
KELIAUJa-NXIB auknTLS naujo
je ANGLIJOJE IB APIELINKSJE; 

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

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS.
laweence, mass. '

A. F. Svirta, 31 Union St.
A. Ramanoski, 99% Oak St.

LOWELL, MASS.
L. Stakeliunas, 69 Charles St.

PHILADELPHIA, PA.
V. Kairys, * 822 Wharton St.

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

ELIZABUT FORT, N. J.
D, Boczkus, 211 — 1st St.

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

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

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

PULLMAN, ILL.
Jonas Žalys, - 114- E. 107 St.

_________ -■ .

“ NORWOOD, MASS.
J, Pakarklis, 23 Dean St,

CHICAGOJE, ILL.
JI. J. Tana neviče 670 W. 18 St 
?*. M. Kailis. 1607 N. Ashland Av:
Jw. Strife, AB ' -
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Išgydo, kad bgtun sveikas

Specialistas
Vyru ir Moterų Ligų.

newyork

CHAPIN

Sena patyrusiu ir pasekmingiausta specijalistu Chicagoje, kuris 
aplanko savo ligonius ypatiškai.

Išgydau visiškai ligas skilvio, plaučių, kepenų ir Inkstų. 
Nemokėk uš nepasekmingą gydymą— NEISZGYDO, NEMOKĖK.

Slaptos

TEL. YARDS 1804

ST. ANUCAUSKIS, 
Karpenderis ž y 

u* 
Kontraktorius. 7

Budavojų visokius . namus, murmias 
ir medinius, atlieku darbą greitai, 
stipriai, gražiai ir pigiai. Kisipkitės 
pas eavąjj po numerių

4559 S. Hermitage Avė., 
Chicago, Illinois.

DR. J. L. ABT
Paeokmingi ausiai gydo visokias vyriš

kas, moteriškas ir vaikų ligų.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po 
pietų ir noo 6:30 iki 7:30 vakare. Ne- 
dėlicmis nuo 8 iki 10 ryte.

DB. ~^EPH L. ABT, 
1832 8o. ( r^ert SU Chicago, HL 

TeLŠAone Canal 37

W J. H. OLSON
ARU ir karštu va

ndeniu šildymo 
T prietaisų’’vedimas 

ir pataisymas.

R 40121^, State Street
T el .Oakland 1441

************************** 
; % * *I * * .1

* ■■ Telefonas Yards 1532
DR. J. KŪLIS

Lietuvio Gydytojas ir Chirurgas. 
3255 So. Related St., Chicago, Illinois.

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

Nedel/nuo 9iki 12 popiet; nuo6 iki 8vak.

*
*
*
*
*

* - —
* *************************

Russian-American 
Line

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

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

damą eina 8 dienas, į Libavą 11 dienų 
III kliasa $35.00 
II kliasa $50.00
I kliasa $75.00 

Birželio 29 — 1912 
Liepos 13 — 1912

$33.00
$48.00
$65.00

Russia —
Kursk —
Czar (naujas)—Liepos 27 — 19-2
Del smulkesuuiij žinių kreipkitės 

prie musų agentų arba prie pačių 
perstatytojų.

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

INDIANA
Puikiausia vieta užeigos del 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 pasirodavit su manim, nes esmu se
niausias gyventojas iš" lietuvių ir locni- 
ninkas sovo namo .....

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

FRANK JONAITIS
1109 Madison St., Gary, Ind.

Telefonas 1813

URA VISI PAS
J. ZA RAMSKI

1 € 86 Wash’ton st. .Gary Ind 
Užlaikau šalta alų, skang 
degtinę, ir suteikiu visokį 
rodą kožnam naujai pri
buvusiam in Gary.

Klauskit 
. Ch open 10c 

cigarų, nes 
|Sb padirbti iš 

geriausio 
tabako. 

JOS. BARTKOWIAK 
Išdirbėjęs

4B34 So. Paulina it_ Chicago, HL 
Phone Yards 41E4.

Telephone Yards 2750
PIRMOS KLIASOS SALIUNAS 

T. BADAVICZE,
Linksminkis brolau pas mane atėjęs, nes 

U užlaikau, kaltą alų, geriausią vyną ir ru
ginę DEGTINĘ, o cigarai, tai net ii pat 
Turkijos, o prie to turiu didelę Hallę delei 
Mitingu, Veseliju ir kitokią susirinkimų. 
Taipgi užlaikau šokių mokslainę. 
Kuria pas mane atsilankys, tai bus Širdin
gai priimtas ir suramintas. Lieku su godone,

T. EADAVICZE,,
•46 — 33rd Street, Chicafo, Ulinois

DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS

“SAULE”
. » - i5,

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

ANT NEDĖLIOS

K 20 metų senas laikraštis w

j “LIETUVA i
DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 

KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

Jonas Budrikas 
Savininkas 

3252-54 So. Morgan St Chicago, Ill

Išeina kas utarninkas !r petnyGia,
------------------- PRENUMERATA KAŠTUOJA: -------------~------

AMERIKOJ [”eSe^a?„2 M 25 \pusei mat vi j

EUROPOJ f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-
______________(joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Co.
520-522 W. South Ail,, • Mahanoy City, Pa.

PLUM BERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
8252 Emerald Avenue - - Chicago, Ill.

Telephone Yards 4527.

LOXOL

PAIN-EXPELLE
Reg.U.3. Pa t. Off.

49% ALCOHOL
EAIBICHTER&Co.

2ISPwrlStr.

®WlSM.
įVHBAoS-^O'A.

pa;sj-?ackaLBs

DR. RICHTER’S
Pain Expeller

Išeina kas Pėtnyčia Chicago, Ill,

Metams $3.00, pusei metų $1.50.

858 W. 33rd

4

vtgj

8^1 Laiki’aStis, ••Lietuva”, 8 poslapių, didelio,
I formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tal- 
I pina raštus geriausių raštininkų ir visuomet pil- 

M nas naujausių ir tikriausių žinių iŠ Lietuvos, A- 
» merikos ir. viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie- 
Įn te miesto Chicagos, kuriame gyvetža apie 60.000 
M lietuvių ir turi šimtus visokių paše&pinių, teatra* 
8| liškų, bizniškų ir kitokių draugysčių.J “Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Val- 
A stijuose Šiaurinės Amerikos: — 1 
K Metams $2.00, pusei metų $1.00.M Kanadoj ir Mexike:—

Metams $2.50, pusei metų $1.25.|n Rossijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinčse vieš- 
M patystese: -- Metams $3.00, pusei metų $1.50. 
g Užsirašyti “Lietuvą” galima kiekviename laike.
■ Užsirašant “Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per 
M pačto Money Orderį arba pinigais registruotame laiške ant išleisto- 
M jo rankų, adresuojant šiteip:

g A. OLSZEWSKI, 
j 3252 Šo. Halsted St., Chicago, Ill.

RĄŽYK taojani, o gau.i vieną “Uetavo*** noaerl aat patloros dykai.

Wlfflian & MnM
ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave. Telephonas Seeley 3029
6235 So. Halsted St. Telephonas Normal 2617 

'’CHICAGO, ILLINOIS

Užlaiko krautuvę vyriškų aprėdalų, skrybėlių, čeverykų ir 
batų, dėl moterų, vyrų ir vaikų, taipg ir vyriškų siutų. Tabą" 
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 j kitus miestus.

Delko 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. 
O* Sliubinių žiedų litaras indedu už dyką. “O

P. K. BBŪCHAS
324( S. Muga. St. CHIMSO. ILL

K. J. FILLIPOVICH
General Agentas

Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. 
Apsaugoja namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir 
Gary, ind. .už labai žemas kainas, taipoji parsiduoda 
farmas labai pigei. Kolektuoju bilas visokios natū
ros, taipogi prisiunčia kamarninkus del išmieravimo 
lotų ir farmų. Imu visokias provas eivilnas ir kri- 
minališkas ir priduoda geriausiom! advokatams. Rei
kalauju agentų Chicagoj. Mokantiems vyrams 
raštą geras uždarbis.

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

St., Gyvenimo adresas: 826 W. S4th St 
TELEPHONE DROVER 2250.

Dr. Richter’s galingos externa* 
liškos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje 
šeimynoje.

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

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

25e ir 50c. už butelį.

F. Ad. Richter & Co.
American House

74-80 Washington St. New York.

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik
rodėlis gvarantuo- 
tas ant 20 metų, 
paauksuotas du- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš
marginti, gerai 
laiką laikanti, la
biausiai naudoja

mi keliauninkų, kuria turi daboti lai
ką. Specijališkas pasiulijimas. Mes 
nusiųsime šitą laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. už $5.75 ir expreso kaštus 
del peržiūrėjimo, 
mokėk nei cento, 
ketum $35. 14k.
gelis dovanai prie 

EXCELSIOR
904 Athenaeum Bldg., Chicago, HL

Tel. Lawndale 3670

W. POLCYN
MASOHCOHTRACTOR

į j Jūsų Namuose

Wftmal Wjw4liq*S

Telephone Yards 1454

hUUIPH1

visados turėtų rastis zopostos geres
nes degtines, kaip del priėmimo savo 
pažystamų arba draugų ir del apsi
saugojimo nuo ligų kiekvienas gydy
tojas velija Handmešome Bourbon. 
Riebus, skanus, švelnus. Labai tin
kanti arielka šeimynom. Pasimkit 
butelį namo šehdie. Gaunamas visuos 
geresniuos saliunuos ir pas:

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

Kalėdų dovana, kuri turi vertę per visą metę 

Aprūpinki! savo namą su 

Elektros Šviesa
THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. sutei

kia šviesą tūkstančiams namų ir tūkstančių arklių' 
pajiegos fabrikams perdėm visą pietvakarinę dalį 
Chicagos.

Jus galit turėti jūsų namą, arba'šapą pritaisy
tą su šviesa arba pajiega arba abiem, pagal jūsų 
pačių supratimą už mažą mokestį pridėtą prie mi- 
terio bilos. •

Pasiųsti Postalcardę, ateiti arba telefonuoti pas:
THE COSMOPOLITAN Electric Co. pakaks.
Adresas:

General Contract Agent
General Offices, (Peoples Gas Bldg) 

122 So. Michigan Blvd.
f Randolph 3341 

Phones: į Autom 64612
Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektriką del 

šviesos ir pajiegos.

Jei nepatiks, ne- 
Už jį kitur mo- 

paauksuotas lenciu- 
laikrodėlio.
WATCH CO.,

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

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

WM. E. FURLONG
FIRE INSURANCE

3502 So. Hatsted Street, Chicago, III.

Telephone Yards 3547

kontraktierius
Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiaueiai.

. 939-33rd PI. Chicago, III

UVDAI ID MflTEDVQ Rodaukltes musuSpe- VlnAI In mUIEnlD cialistu ir gaukite XRay 
egzaminą Ir rodą dykai.

Musų tikslas:
Išgydyti jus ir 

kad 
būtumėt išgydyti, 

arba pi
nigus sugražinsim

Musų kainos:
Gydymas 

pradedant nuo 
10 doleriu, 

suteikiant ir gy
duoles. ’

LIGOS. KURIAS MES PASEKMINGAI iSgYDOME.

Chroniškas Nemj ligas, kaipo Kraujo užnuodysimą, fikrofulos skaudulius, . 
Patrūkimą, Išbėrimą, Nubėgimą, Raudonąją Gyslą, Pilvą, Kepenys. Inkstus, Pūslė, 
Negromuliavimą, Reumatizmą, Nemigą, Nervą Nusilpnėjimą, Paralyžių, lakumotora- 
takiea, Silpnumą ir visas kitokias kankinančias ligas. v

Jaigu tu ėsi pavargęs ir nuilstantis iš ryto, neramus naktyj, svaigstąs, susi
raukęs arba nulindęs, turi galvos skausmą, nugarkaulio, pamėlynavusius paakius^ 
nudiegimus žemyn ir augštyn nugarkaulio, plakimą širdies, išbėrimus, naktinius 
prakaitavimus, skaudamas Ir muistančias strėnas, nutrotytą svarumą, žudymą at
minties, nusilpnėjusius vidurius, apsireiškimus odos (skuros) ligą, TAI TU NE
ATBŪTINAI REIKALAUJI MUSU GYDYMO TUOJAUS. Neatidėliok ant toliaus 
ir nelauk kol tapsi neišgydomas, bet tuojaus atsilankyk j Profesoriaus De Jobus 
Medikališką Institutą ir tegul vienas iš musą specialistą suteiks jums atsakanti 
patarnavimą ir išegzaminavojįmą per X-ray spindulius, ir išgydys jus, ko kiti' 
negalėjo

PROFESSOR DeJOHN’S MEDICAL INSTITUTE
UNINC.

3009-51 E. 92nd St.. cor. Commercial Ave.. So. Chicago. Ill.
Telephonas So. Ohieago, 146.

Ofiso valandos: Kiekvieną dieną nso 9:30 iš ryto, iki 8:30 vakaro. Ne- 
deltomis ir ėventoaris dienomis nuo 9:30 i( ryto iki 3:30 vakaro. Mes kalbame 
visokiose kalbose. Mes ulmokam ui strytkariua pas mus atsilankiusiems.

Kožnas vyras, moteris ir vaikas
privalo žinoti apie šitas indomias PančiakaSr

VYRAI! =» Dr. ZiNS
guaranteed Hosiery!

Parsiduoda, su gvaranci- 
• jos tikietu.

Šios pančiakos gvarantuotos dė
vėti vieną mėnesį be nusiplėši* 
mo, ne jus kalte. Jaigu pančia
kos nusiplėštų laike vieno mė- 
nėsio, atnfeškit į musų krautuvę, 
o met apmainysime ant naujos 
poros dykai.

Vyriškos šilkinės pančia- Efl«»
• kos.-pora už?.•.. ............... 0UG
Ęaksasuž......................$1.50

. Lisle šilko pančiakos, par- ng- 
: siduos po...............................wOC

Baksas................ .............  $1.00
Egiptiškos bovelnos pan- ar. 
čiakos, pora .r....................... & vv
Baksasuž. .................. $1.00
Moterų šilkinės pančiakos.. .75c 

" Moterą bovelnos pančiakos. ,35c
Kožna pora gtarantuota. Parduoda

Mes taippat išsitmčiame tavorus | 
ant pareikalavimo per pačtą, 
į visą Ameriką, ir kaštus apmo
kame.

MALSI t II) ST.

As nonų išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 
Kraują Nuodų, Nerviškos Negalčs, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.

Tas laisvas ęasiulinimas 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 daugian daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vienintelį būdą, ku- 
riuomi tikrai ir ant visada išgydau.

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ 
atsilankykite į mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kal
bomis. Tam 1st a gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, Jgytn per 14 metų 
esant specialistų vyrų ligų. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai as tamstai parody
siu kaip išsigydyti ir

Vyrų Ligos
Pražudytas Vyriiku- 
mas, Ligos Kepenų ir 

Inkstų 
išgydomos greitai visiškai ir 
Užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų Išty- 
simas, Kraujo Užnuodijimas, 
Szlapumo NnbegimaL

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą. Szir- 
dies M£os.

UZNU0BIJIM4
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę. Szun- 
votes. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

Vidurines Ligos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos ligos išgydomos visiš- 
kai. Užpakalines žarnos, {si-

(Ištyrimas Dovanai) ge^osios ir nervatos m0,er“
VISISZKO ISZGMIMO. kiekvienas įieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at- 
cakancio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kentėtam. (ROOA DOVANAI./ Kalbame Lietuviszkai.

Dr.ZINS, 183^^;CHICAGQ
Valandos: Nuo 8 ryto Iki 8 v.k? Nedėliohis nuo 8 ryto iki 4 pop
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69.

70.

71.

72.

76. ma-

77.

78.

išdžiūvusiameDaržas79.

Singapore, In-palocių,80.

82.

83.

98.

99.

J?: m > •
nukry-

Stainele, ku-

šv. P. Ma-

JI. «
^Chicago, III. Jos. Skinderis.

JONAS M. TANANEVICZE, ŽS

LABAI NAUDINGA KNYGAI

ežeras. Ville-

Ville-ežerėlis

Monte

84.
85.

ant kalno kalba priešais, 
savo pabučiavimu išduoda

kryžių 

veidą 

jo ne-

ant svodbos, Kanoj Gali- 
Permaino vandenį j vy-

gatunko pa- 
Kaina 25c.

,.s
A7 
: oa - 
ot . -

• ■

■

n
J į. nis vaidinimas su gaidomis.- w xr a ai- —

..... $1.00 
be paveiks-

TINKA
VISIEMS 

RŪKYTOJAMS

ir Arabų vilija, žiu- 
Ghizeh kelio, Kaire,

Ežeras viešame darže.
City, New Jersey. Pa-

(Z.
ENTIRELY NEW

....

STEREOSKOPAI 66. sUlįautag Settinio Severo, Ryme, Į
Italrjoj. “ , ■*

67. Koiošęuffias, Eyme, Italijoj.
68. Nesenai atkastas palocius,' Pompe-

jo,TįaTijoj»_ -
Senatas ir Kanalas, Milane, Itali
joj? ...
Kelias šv. Juozapo, Venecijoj, Ita
lijoj- šėrimas karvelių ant pleeiaus San 
Marco, Venecijoj.
Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj, 
Italijoj.
Mahometonų bažnyčia Omare.

Kad atituštinti vietą maldakny
gėms, kurių norime ištisą eilę įdėti 
į savo knygų krautuvę, priversti esa
me išparduoti už pusę kainos visas čia 
paminėtus STEBEASKOPUS 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- 
naščiais, stiklais, per kuriuos kad -žiū
rai ant abrozėlio, abrozėlis pavirsta. į 
naturališką paveikslą, kuriame matai 
čielas grupas žmonių, trlobų, visą mies- 
Btą, 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:
1. Kristaus užgimimas Betlejaus Stai-

nčlėje.
2. Trįs Karaliai atlanko gimusį Kris

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

kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

4. Kristus
lejaus. 
ną.

5. Kristus
6. Judošius

Kristų žydams.
Simonas pagelbsti Kristui 
nešti.

Šventa Veronika apsiuosto 
Kristui.

Jėzus ramina moteris, kad 
verktų.

10. Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.

11. Kareiviai ir šv. Peras prie kalno 
Golgotos.

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

kalno Golgotos.
14. žydai ruošiasi kalti Kristų prie 

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

.. rioje Kristus gimė.
21. Bažnyčia apreiškimo 

rijos.
22. Bažnyčia budavota ant grabo šv. 

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

i bas.
24. Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 

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

Žmogus ’
SERIJA II.

Susideda iš 100 Stereoskopiškų paveik- 
lėlių bakselyje. Kaina $1.50 už 
bakselį.

šitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa
veikslėlių ką pirmutinėse serijose. Ir 
štai ką juose galite pamatyti:
26. Besiartinanti audra ant ežero Erie.
27. New Yorke tavorų krovimas j di

delį oceaninį laivą.
New York. Pilies daržas (Casttie
Garden).
Boston.
Atlantic 
maryj. 
Niagara.

7.

8.

9.

28.

29.
30.

31.

32.

Niagara. Patkavinis vandenskri- 
tys nuo ožinčs salos. (Horse Shoe 
Falls from Goat Island).
Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.

33. Kaskados ir pokylinė svetainė.. L.

34.
35.
36.

P. Parodos 1904 m.
Moki indijonas namieje.
Moki indijonų gyvenimas.
Sioux indijonų vadas, He-No- 

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

39. Magdelenos Kolegija, Oxford, An
glijoj-
Airija. Killarney, pilis Ross. 
Inėjimas j Muckross Klioštorių, 
Airijoj.
šiaurinis miestas, Gibraltar.
Berlynas. Bondler lovis ir Ka
tedra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramži
nės pilies.
Vokietija. Laivas apleidžiantis Ko- 
blencą. .int Rheino upės.
Švedija. Stockholmas nuo vandens 
pusės.

47. Stockholmas. Karališkas palocius.
48. Švedija. Ant kelio j Odde.

■ 49. Švedija. Lejono pilis. Geteborge.
50. Šveicarija. Mount Blauee žiūrint 

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

da, Išpanijoj.
Katedra Notre Dame, faskada. Pa
ryžiuj, Francijoj.
Tullerinų daržas, Paryžiuje, Fran- 
cijoj.
Paloeiai tautų ant upės Seinaos 
Paryžiaus Paroda, 1900 m.
Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 
Francijoj. ,
Des Shamps Elysees, Paryžiuje, 
Francjjoj.
Didžiosios operas palocius, Pary
žiuje, Francijoj.

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

60. Laivų užplauka ir 
france, Francijoj.

61. " Carniche kelias ir 
farnche, ^.ancijoj. 
Pajūrinis kraštas Casino, 
Carlo.
Vatikano daržas ir -šv. Petro ka
tedra, Ryme, Italijoj.
Rymas žiūrint nuo bokšto Sv. Pet
ro katedros.
Didžioji galerija Colona palociuje, 
Byrne, Italijoj.

37.

38.

40.
41.

42.
43.

<4.

45.

46.

63.

64.

65.

56.

57.

58.

73. Mahometonų bažnyčia Omare.
74. Oeeaninig pakraštis, parodantis ke

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

Kaire, Egipte.
Besimeldžianti dervišai kieme 
hometonų bažnyčios Gamoa EI 
Ain.
Mahometonų bažnyčia Sultano Ha
san, žiūrint, nuo Ciadelio sienų. 
Kaire, Egipto. 
Pyramidos 
rint nuo 
Egipte. 
Arabija, 
upės take. 
Inėjimas į 
dijoj.

81.. Turgaus d.iena. 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.

56.. Gražusis, .kelias Shanghai, Chini
joj- > _■ ? ’•

87.. žvilgis antr-yrešos turgavietės,. 
Shanghai, Chinijoj.

88. “ — ■ - ■ -Tautiškas priešpiečių namas ant 
salos Java.

89. Tokyo, Japonijoj. Irisų gražybės 
laukai.

90. Yokohama, Japonijoj. Prūdas egip-
tiškų lotus kvietkų pilname žy
dėjime. ~

91. Junitų žinyčia Honmoku. Yokoha
ma, Japonijoj. ’

92. Yokohama, Japonijoj. šiaueius dir
bantis lytines kurpes.

93. Yokohama, -Japonijoj. Kriauklinių 
žuvių pardavinėtojaus stotis.

94. Paroda ugnagesinių atletų, Yokoha
ma, Japonijoj.

95. Yokohama, Japonijoj. Kvietkų 
daržas.

96. Yokohama, Japonijoj. Altorius, ne
šamas jaunų gerbėjų Matsuri pro
cesijoj.

97. Japonijoj vaikai, nešanti pokylių 
Matsuri altorių, Yokohamoj. 
Matsuri pokylis, muzikas pastotas
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 j Kigomizų žinyčią, Kyoto,

Japonijoj. ?
104. Kyoto, Japonijoj. Kigomizų, ži-- 

nyčia.
105. Auksinis pavilionas ant ežero 

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

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

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

binčių prie Kasuga-No-Myia ži- 
nyčios.

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

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

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

lu, Hdwai. ~ ':~ Z
113 HawaiSka iffoteris, "gaudanti Pee- 

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

wai. . . i
115. Gyvenimas Pretorijojį Pietinėj

Afrikoj. ■' " '
116. Inplauka ir plaukianti laivų tai

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

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

Antonio. i -'- ’
San Francisco gatvė, Mexico City. 
Didysis pliacius, Mexico City. 
“Jojimas šėnimis’’. : 
Mano apginėjas.
Kalėdų rytas. "
“Tėve musų,e kuris esi danguo

se“. *- •
124. Pagalvėlių karė.
125. šėrimas kačiukų.

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

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

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

Pats vienas teleskopas 
lėlių kaštuoja $1.00.

SERIJA m.
Susidedanti iš 12 maišyto 

veikslėlių pundelyje, 
už pundelį.

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

SERIJA TV.
12 taippat maišyto gatunko paveiks

lėlių pundelyje. Kaina 60c., už 
pundelį.

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

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

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

Siųsdami pinigus ant -teleskopų ar 
ant kitokių reikalų visada adresuokite:
JONAS M. T AN ANE VICE

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

Jlr Mokate Anglišką IfelbąP
Šiomis dienomis įšęjo iš po spau^osTAabaį nau

dinga knyga, antra laida su pataisyrfi’u: Vienatinis 
Savo Rųšies Lietųviškai-Angliškos Kalbos .Rankvedis 
bei žodynėlis Lietuviškai-Angliškas sųt Fonetiškų Iš
tarimu; Lessons in Reading ir Kaip Tapti3 Jungtinių 
Amerikos Valstybių -Piliečiu. Yra iai praktiškiau
sias Rankvedis -deĖ išmOkinio gerai skaityti ir ištarti 
angliškus žodžiiiši - Jhai yra paranęįądgias lietui 
viams, nes pirmOje 'Yietoje telpa lietuvis^ žodžiai, pas
kui angliškas teWtt^o trecioje eilėje teisingas ištari
mas? Tol i aus seka Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su 
Fonetiškų Ištariniu. Čionais surinkta svarbiausi žo
džiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. Pa
galios talpinasi trumpos pasakaitės ir Lessons in Read
ing, delei geresnio išsiląyįųimo 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 jog piljęęiais. Taigi šitas šuple- 
mentas prie knygos yrą ląbai naudingas delei kiekvie
no lietuvio, kuris norėtų pasilikti Jungtinių Amerikos 
Valstybių Piliečiu; Pušį. 240

Kaina popęros apdarais $1.25 
Gražiais audųno apdarais $1.50 

z ‘ f ’ - -.y i
Šitas Rankvedis, drąsiai galimą sakyti, kad yra 

parankiausias delei išsimokymo angliškos kalbos. Ka
dangi pirmos laidęs bųyQ špaudinta penki tūkstančiai 
egzempliorių, ir j trumpą .laiką išsipardayė. Taigi 
galima liudyti, kad Rankvedis Angliškos Kalbos gali 
atgabent lietuviams naudą. Nusipirkite j minėtą kny
gą, o kaip kiti, taip i j jijs išmoksite anglišką kalbą. 
Tuomet nereikės vestis sų savimi nė vertėjo į ofisą 
arba teisman, nes jpats su pagelba knygcsir lavinimosi-•« 
galėsite susikalbėti angliškai ,

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

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

KNYGOS M0KYTIS ANGLIŠKĄ KALB4. r
Praktiškas Angliškos Kalbos RankvedėŪš paslmokin^nf skaitai, 

rašyti ir kalbėti angliškai'.' Šitas pradinis RankVėdeliš parengtas 
naudai tų, kurie, nori- trumpu laiku pramokti anglišku kalbą, susi
kalbėti kasdieniniuose savo''reikaluose. Pusi. 63. Kąina........ 25c 

i. , ,. Rapkvedis. . ryiėnąiiriis savo, rųšies Jiietuviškai j&igiiškos Kalbos 
. Sąnkvędišlįfčiir “Kaip taptiUiiugtiniij - AnienkasL—Vals.ty.biijJ?ilie-. 

čiu.”, Yra lai prakiišk.įąusias.>JBąnkvedis lietuviškoje kalboje dėl 
' išsimokinifirtd gėfai fefcait-yti' -^?-:ištarti anglišku«=todiiust. '> Jisai-yra 
parankiausias; Įiotuvtams;;’inŠ^,pinnoje yiętoję telpa .lietuyjškį,žo
džiai, paskui angliškas..tekstas,. a-tiečioje &iižjė tėis^5gas ištarimais/ 
Prie galo telpa pamokinimas tiems, kurie nori pasijikti Jungtinių 

I-Amerikon Valstybių-piliečiais. Labąį. naudinga knyga. Pusi. 104-., 
t Kaina........ .. ...........    $1.00’

Apdaryta.... s. į;.•>...... J.............. . "į,.... ....$1.25
, Abidvi knygos sutaisytos S. P. Tananevičiauą-

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. Karęcko, West 
Pullman ir 123 gatvė. Iš ChicagM 
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. 123 r d St W. Pullman, U.
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YPATINGI

CIGARETAI
is

TURKIŠKO
SUMAIŠYMO

4 kišeninis v

ŽODYNĖLIS
ijetu(i!ui-ususw

n
įKutm-unartm

Kišeninis Žodynėlis Lietuviškai-Ang
liškas ir Angliškai-Lietuviškaš. Žody- 
-n&iis sutaisytas taip praktiškai, kad aiš
kiai parodomą, kaip *k£ękvienas žodis, 
rašomą, tariama ir kj rejškia. Knygute 
yra labai paranki, nes lengvai galima 
nešioti mažam kišeninį;': Dopera kny
gutės įpiona ir drūta,-spauda jos' aiški. 
Ąbelnai Žodynėlis sulajšytas su didele 
atyda iš geriausių ^altiįJių. ir suteigia

■ didelį palengvinimg įrasimoRinimui 
angliškos kalbos. Jis yfą^įabiii reika-' 
Uogas atlikimui .kasdiertįnjų, reikalų,-..1 
todėlei kiekvienas tegul jį nįĮŠfoerkaf ^7 
nesigailės. '

Prancuzįškos skurelės'tįpdarncse.
, Ąudepiniuose apdarųpsa.-.,«.. 5^®-'' 

• Užsisakydami 7kokią nors knygą visa- ; 
da adresuokite: '

IŠĖJO KĄ-TIK IŠ SPAUDOS VARDU

PAJAUTA.
- ; . .. . . Įj ................ - .. ,1UJ '

Lizdeiko Duktė arba LfetiĮviai 
XIV metašimtyjr 

iri- 
Istoriškas Romanas^

PARAŠEM. BERNATOWICŽ
Lietuviškon kalbon verte JONAS MO?iTVJLA.

C.\ ==55==
' -Jai. Ii • ,

Toji knyga privalėtą % rastis kiekvieno lietuvio šlubelėje/
kadangi joje atras. Jaug^ naudingų pasiskaitfinii &bie tėvynės 
praeitp \

©CIGARETTES
= CORK tip

ĮDOMUS

satino

NUOSTEBUMAI

PAUKŠČIAI 
ir 

KVIETKOS 
KIE VIENAM 
BAKSELYJ

5c. už 10
PARDUODAMI PAS VISUS PARDAVĖJUS 

PABANDYK BAKSELĮ IR PERSITIKRINK PATS 
Satino paukščiai ir gėlės padaro puikias 

pagalves 
P. LORILLARD CO.

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

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

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

GAB,V randasi jau segančios dirbtuvės: American Bridge Co., kur dirba 
jau 5000 darbininkų; American Sheet and Tin"Co., kur dirba 7000 darbinin
kų; Portlant Cement Co., kuri išdirba 27.000 bačkų cemento į dieną; Šriubau- 
nė (Nut & Bolt Works) 
gazo ir smalos išdirbystė 
Works, kur dirba 15.000 
10 mill. dol. savo naujas 
bininkų; Danville Scale ...
Works iš Brooklyno, kur dirbs 25.00Q darbininkų; Relių dirbtuvės sųJ2$,,ą(tyi.-į 
Tais pečiais, kur išlieja 40^0 tonų relių kasdiena; Uostas ir prieplauka.? lešavo 
1-700.000 dol. Iš PhiladelPhij°s perkeliamos didžiausios visame sviete įokomo- 
tivų dirbtuvės, Balwin Lo001110^® Works. — Miestas GARY prasidėję vos 1906 
metuose, o per tuos kelis metus užaugo į milžinišką dirbtuvių miestą su 35.000 
gyventojų. .....

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

Tie, kurie pirmiausiai pirko tenai žemės, liko jau turtingais. Bet inieštas 
dar kasdien auga milžiniš
ku spartumu ir kas šian
dien pirks žemę, namą ar 
lotą, tas į trumpą laiką ir
gi liks turtingu lygiai su 
miesto augimu.

Mes turime užpirkę 
didelius plotus žemės, ku
rias parduosime pigiai ir 
ant lengvų išmokėjimų su 
mažu įmokėjimu. Nelau
kite ilgai, bet tuojaus pa
sinaudokite iš progos, nes 
Juo greičiau nusipirksi sau 
žemės plotą, namą ar lotą,

tuo greičiaus galėsi likti 
turtingu ir uždirbti gerus 
pinigus ant nupirktos že
mės. — Mes darome bizni 
jau per daugelį metų su 
įvairiomis žemėmis ir vie
tomis ir visi žmonės, kuris 
nuo musų pirko yra pilnai 

If 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 

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.

Dovanai Knyga
NAUJOS KNYGOS “KATALIKO” 

SPAUDOS.
L IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI 

arba Atėjimas ir- Gyvenimas ant 
'žemės Jeza.ua Kristaus. Teatri-

-iširai-.- ~-:a--- Su
si įdėSė V. Juozas K...S. šis vadina

mas “IŠGANYMO APSIEBIŠKI- 
■: MAT*" turi ."Savyj dešimtį skyrių' 
■j BU\Š2‘ atideUgimais, ty. pradedant

nuo' Zakarijo, šv. Jono tėvo, lig 
' Jėzaus kristaus į dangų užžengi- 1 
/ mo. PusL 105. Kaina ...... 75c.

Apdaruose ................................. $1.00
2. DEGTINfi-NUODAI, pagal N. N.

Raštu parašė S. Kaimietis. šita 
7? yra labai naudinga knygelė kiek- 

vienam perskaityti. Iš senų-seno- 
vės girtuoklystė skaitėsi biauria 
yda bei nuodėme, kurią pranašai 

' ir -gal vočiai peikė bei su panieki- 
kinimu apie ją atsiliepdavo; bei 

' nekados senovės laikuose žmonės 
J taip nebegirtuokliavo kaip dabar 

girtuokliauja. Dešimta dalis-visos 
Europos- gyventojų “prakaite kak- 

ji tos “dirba -per dienas ir naktis, 
■» -kad padirbti, išplatinti ir išgydyti 

•tuos nuodus — degtinę; dirba tik 
delei to, kad sunaikinti savyje jė
gą, ištuštinti kišenių ir pripildyti

* Savais , vaikais bei vaikų — vai- 
. kais prieglaudas, ligonbučius be- 
< prptnamius, kalėjimus ir priveisti

dar tarpu savęs visokių ligonių
• bei elgetų“. Kaina.................... 10c.

Agentai gauna 50 procentą ant inu- 
'■sų loėnos spaudos knygų. '

Siųsdami pinigus adresuokite:
JONAS M. TANANEVI6IA. 

3249-53 So. Morgan SL, Chicago, pi,

C2.

63.

64.

65.

r?..

Knygos prekF andeklo apdarais $1.25)
Popieros apdarais * $1.00 -
' “ y.*,• - .,;i \ •

Pinigus siųsdami adresuokite;

Jonas M. Tananeviče^
So. Morgan St.. Chicago. Ill.

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

J. ILCAUDAS, 1613 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Telefonas Canal 3263

Daktaras S. Wissig
IŠ SENO KBAJAUS.

Sn geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų ir mo
terų. kad ir užaisenėjusias. Jei kiti jus neišgydė nueikit pas jj, o jis 
jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėk

Dr. Wissig duos geriausius vaistus iš savo aplietos.
Pirma rodą dovanai.
Valandos kasdien nuo 10 iki U ryte ir nuo 6 iki 8:30 vakare. Ne

daliomis nuo 10 iki 12 ryto.
1769 West 18 Str., Comer Wood Str.

MMasasma—*—__________ - - ■ - ■ ' ____ ______ ■ " ' —
-r. S ■
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ADMJT.ZSTRACIJA LIET. TEATRAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA ~ 

MARTINO.
Petr. Andrejauekas, Pirm, 

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

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

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

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

3118 W. 20th St.
Į REŽISIERIUS TEATRŲ, 

Martinas Z. Kadzievskis, 
3244 S. Mrgan St.

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

4527 Marshfield Ave.
' ' Mot. Randis Pagelbininkas, 

4521 8. Marshfield Ave.
Paulius' P. Baltutis, Prot. Raštin, 

3249 S Morgan St.
Jurgis. Brazauck as, Fin. Rašt, 

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

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

TAUTO POLITIŠKO KLIUBO. 
VILKE BARBE, PA.

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

J. Ažis, Pagelbininkas, 
130 Stauton St

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

P. Aeeviče, Raštin: Prot, 
58 Sheridan St.

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

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

J. Grimaila, Maršalka,
31 Techery St

av.
PASARGA: “GI korespondencijas, 

apgarsinimus “Kataliko” Ee&keija 
neatsako”. -į.-.•

g®£.

EXXUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIC.

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

Martinas Kadzievskis, Sekr,
3244 8. Morgan St..

J. M. Tananeviče, Kasierius, 
.3244 8o. Morgan St.

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

ADMINISTRACIJA DR-STE3 SV. 
JUOZAPO ‘AIM. SM. 

Juazapas 7alandauekas, Prez, 
4513 Hermitage Ave.

Ant. Petrokas, Vice-Prozidentas, 
.181-9 W. 45-th St.

Juozapas Palėkus, Prot. Rašt.
. ; ■ 4559 So, Hermitage Av.

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

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

ADMINT3TRACUA L. I- U. 
KLIUEO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

78 Oxford St. 
Juozas Adominas, Prot. Sekr, 

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

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

•‘KATALIKO” KLIUEO 
ADMINISTRACIJA 

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.
ADMINISTRACIJA DF-STĖS 6V. -matroso apaštalo. \ 

’ Petr. Andrejau ckas, Pirm,
< 918 — 33rd 8t.
A&tauas Mazelaurkis, Pagebininkas,

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

3245 S. Morgau St.
Antanas Kasparavičių Rašt. Fin, 

3416 Auburn Ave.
Kazimieras P. Sirus, Iždininkas, 

.J. 918 ■— 33rd Street.
..Ignacas Brazavskis, Knygius, 

3220 Illinois Court.

Draugysčių Reikalai 
TEMYriŠB^ 

LIETUVIAI!
TAUPYKIT PINIGUS!

“Keistute” Paskolijimo ir Budavo
jimo Dr-stė (Spulka) No 1.

Nauja 45 Serija prasidės ketverge 
rugpiučio 8-tą dieną 1912 m. Susirn- 
kimai atsibuna kas Ket vergas 8-tą 
vai. vakare Juozo ■ Ridiko svetainėje 
3251 Ilinois Court, kampas 33čios 
gatvėš.

Akcijos kaina 25c. -Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą ak
cijų; Akcijos užsibaigia už 6Į4 metų 
ir -kiekviena akcija atneša $100.00

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

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 morgičiaus (Mortgage) su’ 
peržiūrėjimu visų pepierų.

Su guodone, . - . - ■
Ben. Butkus, Prezidentas, 

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

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

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

ay. MYKOLU L.H-BfBS WILKES- 
BARRE. PA. ADMINISTEAOUA.

Silvestras Piiecaas, Prezidentas, 
462 E. South St.

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

Vincas Adominas, Prot. Šėkr., 
34 Ixtgan St.

Cnzim. Deltuva, Finansų Sekr. 1-mas,
96 Itogan St.

if VMS Liaukus, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 8. Grant Sv.

Juozas Šnipas, Kasteriu*,
' t; 386 New Gro»e St

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTES 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE, PA.
J. Laužus., Prezidentao, 

J 425 S. Grant • t.
. 7. Staneika, Vice-prezid, 

J 57 Oak Lane,
j 8. Pieekis, Prot. Bekr, 

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

A, ' 18 N. Meade St.
'IV. Adomynas, I Fina’-sų Sekr., 
’ - 34 Logan St.

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

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS
-IBDIES V. JĖZAUS. DRAUGUOS..

Benediktas Blitkus, Pirmsėdis, 
843 — 33rd St.

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

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

Vinįc. Grigaliūnas, Finansų Raštinink., 
1906 So. Union- St.

Jonas Bijanskas, Iždininkas,
: 840 — 33rd PI.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DID2. 
L. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
RAITELIŲ ANT TOWN OF LAKE.

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

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

t. J. Kepcrša, Nutarimų Raštin.
4644 So. Paulina St.

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

K.Trakčelis, Gvardijos Jenėrolas, 
1852 W. 45 St.

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

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

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

3200 Illinois Ct. 
M. Kadzievskis, 

3118 W. 20th St.
ADMINISTRACIJA DRAUGYSTES 

SV. JURGIO R. if K. 
Kaz. Naugžemis, Pirmsėdis, 

i 3202 Auburn Ave. 
Joe. Gurinskas, PagelbininkuS, 

3347 Auburn Ave.
fan. Mnteliunas, Prot. RaStiiL, 
1424 So. 49 Ave, Cicero DL 
X 8. Palyanskas, Fin. Raštin., 

3325 8. Morgan St.

»34

iš ” moteriškų puikų albumą, vertės 
$5.00. ?*■?

KOMITETAS.
PASARGA: Važiuojant ant pikniko 

nuo IStos, ir BrĮdgeporfo imkite North. 
Halsted St. karus iki Grand Ave^ 
Grand* Avė. karis ikj 53čios Avė. Nuo 
Tėrtėn of Lake ir West Side, Ashland 
SAte. ... karais ikj Grand' Avė. ir iki 
S3iioa-paskui du tjoku į šiavę (North) 
knr pamatysite dainą priepat daržo. 
Nuvažiavimas • tiktai. 5e. Ne
pamirškite transferą paimtiant Halsted 
St.

.(26-27).
fggMyg r "vi. 

------- ----------;—

l-MAS METINIS PUIKUS PI
KNIKAS. ®

Parengtas Draugystes Lietuviu Jau
nikaičiu Dainos Mylėtoju Nedėlioję, 7 
d., Liepos (July), 1912 Leafy Grove 
(Darže), Willow Springs, IR. ĮŽAN
GA 25c PORAI. ' -

Nuoširdžiai užprašome visus Įjjetu- 
vjus ir Lietuvaites kuoskaitlihgiąu- 
siai atslankyti, nes bus puiki mttzyke, 
kuri grjež visokius šokius. Taip-gį bus 
pirmo slryriaus gėrymai ir užkahdžiaj.

Su' godone, KOMITETAS.

Ant išrandavojimo Hiatas su. 5 kam
bariais pagal moderniški pabudavoji- 
m*. Atsiž&ukita į J<mo M. Tanaus- 
vičis Banką.
-_________________  f

Fauna parsiduoiFarma parsiduoda arba* ant namo ga
lima išmainyti 53 al^ar^i gyvuliais, ir 
namais; laukai gražus; išdirbtos že
mės 40 akrų; gražtrn mi&įas ir Wiscon
sin River (upe), nėr farmą plaukia- 
Priežastis: savininkas 'turi dvi f arini 
ir dviejų negali gejąi. apžiūrėti.

Atsišaukite šiuo 'aflrešir:
PAUL JOVAIŠAS.

55 Box McNauthton, Wis.
arba 15-

T. RADOVICZ, 
936 W. 33rd St. - Chicago, HL 

(24-25)

s ŽEME ŽEME
‘ Geriausia apsigyventi ant žemės, kur 

galima turtingai pragyventi, augindam 
bulves ir viską kas žemei priguli .Ra
šyk pas A. Guenther, Knoweton, Ma- 
nathon County Wis., d gausi nuo musų 
visas informacijas. -

(25-26-27) ’

DIDŽIAUSIA
LIETUVIŠKA APTIEKA /Ffierbiamuju Tautiečiu Atydai!

3149 S. Morgan St, 
Chicago, Ill.

2200.

KAS.
Parengtas Jaunų Vyrų Draugiško 

Paš. Klinbo Ned., Birželio-Juneįįapd., 
1912, Leafy Grove Bethania, Ilįi pęie 
Liet. Taut. KapĮnių Pradžia ib-nal. 
ryto. Inžanga 25e. Porai Orchestra po 
vadovystę sąnario F. Kuzmarskib. ?

Risįs sekančios ypatos: Joe. Banse- 
vich sip Victor Kazukauckis Liėjtuvys 
Zbiško pannes į pusę vai. du karĮu. 
$50.00 Susiderėjimas.

B. Stefanski su S. Rąmanaūski
A. Kazen su Youg

-Puikus gėrymai,* atsakantis 
rantas užganėdins visus

(26)

\ Parsiduoda karčemą (saiiunas) ge
roje, lietuvių ir lenkų apgyventoje vie
toje. Norintieji pirkti atsišaukite pas 
savininką.

Mr. J. Kosmaųskls,
4501 Leaflim Str.

.C -■ j. Chicago, HI. 
(25-26-27)

Atminkite!
Galvos skaudėjimas, ner

viškumas, akių skaudėji
mas, apsvaigimas ir tt. vis 
tai pasekmės r es veik u akhj, 
kurios gali lengvai būti ati
taisytos, pritaikant? gerus 
akiniuSi '

Pirmas Ir vienatinis lletuyiszkas Daržas vasaros vakaci|oms.

Resort Fruit Farm, Sodus, Mich,
ant Saint Joseph upšs kranto.

Kuomet, Gerbiami Tautiečiai, busite pasirengę apleisti miestą ke
lioms savaitėms laike vasaros karščių, malonėkite atsilsėti ant šitos farm o s. 
Užtikriname,a kad atsilsiu!, ty. vakacijoms nerasite, sau geresnės vietos

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

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

Kainos labai žemos, jei pagalvojus apie visas vigadas. Savaitėje mo
kama 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 Parmos: imk laivą Gra

bam a Morton linijos, Chicago Dock Wabash av. ir River gatvės, por 
ežerą Lake Mich, i Benton Harbor, Mich. Iš Benton Harbor paimk karą 
“Dowagiac — Eau Claire”, kuris davež lig minėtos formos. Kelias 
kainuoja tik 75centai. Laivai iš Chicagos išeina ikekvieną dieną du 
kartu: 9:30 rytmetyi ir 11:30 vakare. Pasitikėdamas, kad gerbiami tau
tiečiai parems savo draugbrolį lietuvi, o ne koki ten. airį arba šydą.

Pasilieku su godone jūsų tautietis,

Lemont's Resort, Sodus, Mich.,.Chlcagosadr. 668 W. (8 St

TAUPYKITE PINIGUS!
“Lietuva” PaskoHjrmo ir Namų 

Statymo Draugija (Spulka).
35 Serija prasidės utarninlie Rugpiu- 

čio 6 dieną '1912 "m. Susirinki^ 
mai atsibuna kas Utarnipkas Stą 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 į savaitę, galima 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožna akcija užsibaigia už 614 metų 
ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir 
tuvaites prisirašyti. .

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

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo Ka
nų ant p’rmj morgičiaus (Martgage) 
su peržiūrėjimu visų j opierų.

Si. guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

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

Mykolas J. Tananevicze, 
670 W. 18 St.

Leaon. 
ęestau-
£ -i ■

PAIEŠKOJIMAI-

j Parsiduoda geras rsaliunas, . geroje, 
lietuvių apgyventoje 'vietoje. Parsi- 
duos pigiai. Atsišaukit šiuo adresu:

1020 So. Cdtad -Str., 
Chicago, Ill.

t . (25-26-27)..

Lie-

yra 
yra

2200.
Kasier.

SUSIRINKIMAS. '
Gvardijos D. L. K. Vytauto atsibus 

nedėlioję, birželio 30 dieną, 2 vai. po 
pietų, šv. Kryžiaus par. svetainėje, 
To®n of Lake. , Kiekvienaą.prjvalo a- 
teiti; nes daug svarbių- būs dalykų. 
Taip-gi atsiveskite naujų sąnarių, r'".

B. Keperša — nųt. rašt. 
4644 S. Paulina Str.

(26)

PASKOLINIMO IR BUDAVOJIMO. 
■, žirgvaikio draugija atidarys 9-tą 
naują Seriją seredoje, liepos 17 dieną 
Šita draugija jau pustrečių metų kaip 
gyvuoja ir turi kapitalo $10,TWO. Tai
gi draugai ir draugės, jeigu norite, in
gyti nuosavybę su mažu -kapitalų 
Kreipkitės Į viršminėtą draugiją, nes 
ji paskolįs su lengvomis išlygomis pi_ 
nigų ir pagelbės ingyti patinkamą nuo
savybę.

Mitingai atsibūva kiekvieną seredą, 
8 vai. vakare, J. Ažuko svetainėje, 
3301 Auburn Ave and 33 Str. , , 

(26-27-28) : .

Reikalingas Linotype 
operatores, kuris supranta 
gerai darbą. Atsišaukite 
tuojaus į “KATALIKO” 
REDAKCIJA.

į ANT PARDAVIMO.
Labai pigiai parsiduoda naujas an

trų rankų automobilius. Sėdynės yra 
7 asmenims; sjšjka 35 arklių.

Galima pamatyti visada. Ateikite 
arba

pamatyti visada. Ateikite 
atsišaukite laišku šiuo adresu.

O. Ivaškevičius
3332^34 S. Morgan Str., 

. Chicago, 111.
- (26-27.28) ■

J. W. Zacharewicz
Reikalingas vaikinas į bučernę, ku

ris kalbėtų angliškai ir lietuviškai. 
Darbas ant visados ir geras užmokes
tis. Atsišaukite.

3432 So Hąlsted Str.
- Chicago, Ill.

Reikalingas merginos arba moterįs 
prie siuvimo moteriškų ir viriškų plo- 
sčių. Nuolatinis darbas ir užmokestis 
gera. Tegul atsišaukia ant šio adreso.

B. Palmer,
367 W. Adams St., 

Chicago, III.

NOTARAS
-Ištiria ab-traktuš perkantieips 

namus ir padirba visus kitokius 
lėgališkus dokumentus. Ameriko
niškus ir Europiškus, .Asekurųoja 
namus nuo ugnies ir ciklono atsa 
kančiose kompanijose ir skolina 
pinigus ant.pirmo morgičiaus.

Kreipkitės jjrie tautieezio kuris yra 
atsakantis o vi ados gausit teisinga j a- 
ta r n a v ima. Prieszai Szv. Jurgio bazn. 
911 W. 33rd St. Tel Yard 5423

< Aldų apžiūrėjimas nieko 
nelėšuoja. Jaigu jums 
skaiida 'akis ,raudonos akįs, 
negerai matote, silpsta ma
tymas, skauda galvą, nelau
kite nieko, o tik ieškokite 
pagėlbos. Eikite į Krzy- 
•winskid Aptieką ir dykai 
akinius pritaikys. Atmin
kite, kad ūz akinius gvaran- 
tuojamę ir tikrai pritaiko
me?/ Akiniai po 25c., 50c., 
$1.00 ir brangesni.

Visokius patarimus duo
dame dykai.

Priimame visokius akinių 
pataisymus.

Pasiliekame visų lietuviu 
atsiminimui.

Dr. G. M. Glaser
(26-27)

Paieškau savo draugo S. M. Maska- 
liuno. Paeina iš Kauno gub., Ukmer
gės pav. Slesikių pav., čiesanų kaimo. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu.

M. A. Gawris,
229 Sagamore Str., 

Esplen. Pittsburg,
(26)

Pa.

' - Paieškau savo pusbrolio1 Domininko 
Kalii’.no. Paeina iš Kauno gub., Re- 
soinių pav., Eršvilko valsčiaus, Balnių 
kaimo. Gyvena Chicagoje., Jisai pats 
ar kas kitas praneškite man.

Petras Domanskis,
42 E. 21st. Str., 

Boyonne, N. Y.’

. NARIAI TEMYKITE.
Šv. Mateušo draugija laikys 'mėnesi

nį susirinkimą nedėlioję, birželio 30 
dieną, šv. Jurgio parapijos svetainėje, 
32 pi. ir Auburn Ave.

Kiekvienas narys privalo atsilanky
ti, nes daug svarbių dalykų’ bus 
svarstoma.

N. Overlingas — sekr.
3245 So Morgan Str.

(26)

ap-

IŠKILMINGAS PIKNIKAS
Parengtas Dr-jos Simano Daukanto 

ketverge, liepos (July) 4, 1912. Leafy 
Grove Darže Bethania, III. Piknikas 
prasidės 10 valandą ryte ĮŽANGA 25c 
Porai.

Daržas randasi netoli Lietuviškų 
Taut. Kapinių ir yra labai puikioj vie
toj. Taigi kožnas atvažiavęs galės 
smagiai prie puikios muzikos pasišokti 
ir linksmai laiką praleisti, o komitetas 
pasistengs svečįus vįsame užgančdint.

Su pagarba,
KOMITETAS.

Trečias metinis . Piknikas. . .
Pašalpos Kliubo parengtas; atsibus 

ketverge, liepos 4-dieną, Bėrgmans dar
že, Riverside, IB.,’ prasidės .9 :val.- iš 
ryto. Įžanga 25 pentar porai. .Biis leis
tas čionai išlaimėjimuį $25 vertes lai
krodėlis.

Užkviečiame visus tautiečius atsilan
kyti, susipažinti su KįiubU^ .kuris tei
kia pagelbą visokidose reikaluose: po
litiškuose, išimti pilietiškas popieras 
ir tt. Ant to pikniko galima bus sma
giai prie- puikios’ muzikos pasišokti. 
Skanių gėrimų ir puikių cigarų vartoti 
Linksmai čia laiką praleiste.

KOMITETAS.
...... . (26) , - ________ .

PUIKUS IŠKILMINGAS PIKNI
KAS.

Parengtas Dr-stčs Palaimintos Lie
tuvos Nedėlioję, Liepos,-July 7d., 1912- 
Kosčiuško Parke ant Grand Ave. ir 
53rd Avė. Pradžia 9 v. ryto. Inžanga 
į daržą 25c porai.

žinomi širdingai užkviečiame visus 
lietuvius ir lietuvaites atsilankyti ant 
virš minėto pikniko kuonoskaitlingiau- 
sįai, nes vĮsiems žinoma yra, kad 
Dr-stė Palaimintos Lietuvos visuomet 
stengsis darbuotis dėl labo Lietuvių 
Tautos.

Daržas yra didelis ir daugybė puikių 
medžių. Taipos-gį randas dvi platfor
mos dėl pasį šokimo. Bus lietuviški mu
zikantai, kurie puikiai grąjįs lietuviš_ 

,kus ir amerikoniškus štricius. Taipos-gi 
bus lėkio jauti krasa, bus duotos dvi 
dovanos vertės $10.00 Iš vyrjškų, ku
ris apturės daugiausiai atviručių gaus 
$5.00 vertė* lenciūgėlį prie laikrodėlio;

Paieškau savo draugo Juozapo Kalė
dos.-Paeina iš Suvalkų gub., Seinų 
pa v., Veisėjų parapijos, Sodžiunų kai
mo. Gyvena dabar tufbut Illinois pro
vincijoje. Jisai patsai ar kas kitas 
praneškite man.

Fl. Jurkonis,
R. F. D. 1 Box 69. 

Byesville, QJiio.

r ■ . Tel. Drpver 2266

'■ A. LIEKIS, - 
Pirmos-Klesos Buffetas. - 
šaltas alus, gardį arielka,, kvepenti 

cigarai. Salė del mį.tingu, veseli- 
jų ir kitokių žaismių. '■
£301 S. Morgan Bt., Chicago.

i...... ■ -■ .
C-------- F--------- - ------—------ :---- : ■ .
s. į 'lyalawiA’O:' •

Telephone W. Pullman rt39

Lietuviška Registruota 
AKUŠERĖ 

ELEON. S. SUTKUVIENĖ 
f i 148 East 107 Street, 

Roseland, Ill.

šlnotn! apreiškia pagodotal visuo
menini. jog ėsu
ant Bridgeporto praktikuojant per 20 
metų, pert.Klau savo ofisą ir gyveni
mą j savo ’oeną namą po numeriu

'. 3149 So. Morgan SL
Kertė 32-ros gatvės.
Teieton&s. Yards 687.

'Mano ofisas aprūpintai įur ausiai* 
budai* gydymo; Visus ligonius steug- 
eluost-užganėdinti: kaip ir ligšuL Pasl- 
tirėdamas, jog gerbtam/ publika ir to
liau* manv rems, estu namie ant kiek
vieno pa'.'-ikhAvtmd dieną ir naktĮ. 
Eslu specialistas ilgose vaikų, moterų 
ir vyrų ir užsendlntose ligose. Darau 
visokią operaciją. IJekuosl pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street.

Kei-tė P?-ros gntvėr

seniausias gydytojas

relcfhone X irds 2716.
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ.
8253 Illinois Ct. kerta 33-iles gatvts

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

$100.000.00 
sudėta Illinois Valstybes kasoje. 

Visokį apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami. 
COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG. 

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

43č as pusmetinis išmokėjimas nuošimčio
musų Bankiniam Departamente.

Nuošimčiai bus mokami nuo 1 d. Liepos. Tas pats bus mo
kama depozitoriams kada jiems bus parankiau atsilankyti. 
Nauji depozitoriai dedanti pinigus nuo 15 d. Liepos, gaus 
nuošimtį nuo 1-mos dienos Liepos.

INDUSTRIAL SAVINGS BANK
2007 Blue Island Ave.

Turtas daugiaus kaip 
milionas dolerių.

Atdara vakarais 
ruo 6 iki 8 vai.

Labai linksma knyga

HUMORAS IR SATYRA

Paieškau Juozo Leveckio. Paeiųa iš 
Suvalkų gub., Naumieščio pav., Zy
plių valsčiaus, Lukšių parapijos bei 
bažnytkaimio. Kas apie jį žinote, pra
neškite man šiuo adresu.

Julius Vitkauskas
400 So. 4 Str., 

Brooklyn, N. Y.

Paieškau trijų savo giminaičių: Vin
co ir Piušo Kubilių ir J. Račkausko. 
Paeįna visi iš Suvalkų gub., Mariam- 
poles pavieto, Antanavo valsčiaus, Mo- 
lupių kaimo; Račkauskas-gi Trakinės 
kaimo. Jau 3 metai kaip atsiskyrėme 
iš Brooklyno. Jie patįs arba kiti malo
nėkite man pranešti.

Jurgis Račkauskas
2131 N. Leavjtt Str. 

Chicago, Ill.
(26) ,

Telephone Canal 285
KAZ. KATUTIS

LlETUVlŠZKAS GRABORIUS
Persamdo kereczius ant 
j-agrabų, veselijų ir tt 

710 W. 18th St. Chicago, HL
£ (raitas 
t ehis 
f fkani a 

įielkair j 
hvepen 
ti eiga

- >a>

Turin didelę salę uel 
mitingų, veseliįų ir tt.

>3253 Illinois Ct., kertė 33 g.
■ •

Paieškau savo brolio Jono Palilio- 
nio. Gyveno Chicagoje, dabar-gi 
Pennsylvanijos provincijoje. - Kas 
apie jį žinote, malonėkite man pra
nešti. . ’

Stan.. Palilionis,
834 — 33 St., Chicago, IR;’

(24—26) • :

THE FALCON CIGAR FACT.
vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas

J. A. NUTOWC, Sav.
— išdirba geriausius —
HAVANOS ClGABUS -

4644 So. Marshfield Av., 
Chicago, Ill.

Tek Yards,.175

ANT PARDAVIMO.

Extra
Parsiduoda labai PIGIAI 

Bučernė ir Grosernė, labai 
geroj vietoj ant Bridgeporto 
labai pigiai, tik už $500.00. 
Biznį darau toj pačioj vietoj 
per 22 metu. Turiu neatbū
tinai parduoti (svarbi prie
žastis). Atsišaukite tuojaus, 
kas pirmesnis, tas ir gaus.; 
Kreipkitės į Jono M. Tana-' 
nevičiaus Banką, 3249-53 S. 
Morgan St., Chicago, Ill.

- TdeOtiSne Canal 2118f J 

| DU. A. LEONĄBOAfi JUŠKA | 
J Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. 35
* ■ 1749 So. Halsted St., Chicago, Illinois. *
į-;; PRIĖMIMO VALAKUOS: *
lįt Nuo 9 ryto iki 11: po piet nuo 3 iki 5 ir įį 
įį vakare nuo 7 iki 9. jį.
**************************
****************£********#
* ------ ------ - - - ----------*

*■ 

* 
it - . —
* 15 metų vienoje ąpy^ardoje. #
**************************

DR. O. Ol HEINE 1
DANTISTAS J

Kamp. 31mosir Halsted gatvių Ž
Ofisas virš^ Ap&ekos #

Parsiduoda 4 Jotai Roseland, Dl/ 
priešais lietuvišką bažnyčią, labai gė-.' 
roj vietoj. Gera proga del lietuvio; 
pasibudavoti namą ir užsidėti biznį. 
Kas norėtų pirkti tegul atsišaukia į 
J. M. Tananevičio Banka, 3249-53 So. 
Morgan St., Chicago, BL

> Parsiduoda pigiai farma *u- tadin- , 
kais 40 akerių Michigan State. Par- plauaeių, 
ma randasi labai gražioj pozicijoj ar- fc”“ 
ti vandens. Atsišaukite 1 J. M. Ta-

KOLIEKOS IR SUŽEISTIEJI 
SKAITYKITE!

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

Rašykit pas advokatą Yankaus 
šiuom adresu:

B. S. YANKAUS,
F. O., Frx 181, Indianapolis, Ind.

- (13—27)

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

OTimaqq. nJ
BFEOIJALISTAS > LIGŲ: , VgXU, 

BSOtEBŲ. VA2KŲ SB GIM 
DYMO. . •

GydM pffratffias Egai vyrg Ir mo-

"" nwiee, tenm*tftmo,'xdhiuo«- 
iuu kraojo te HgM *U% ansų, nosįes 
trgerkRa, taipgi pritaikau akiniu*.

VALANDOS:. lfa» M jytft M M 
valandai Tskarfe

Išgydysiu Jus
E HVO PAS LAP

UI W Ub TINGU LIGŲ.
Ateik pas ma 
ne, o asz iszgy 
dysiu jus an 

*f ąZ i visados. A-
•: Rvarantuoju

kiekvienam u 
K Ranedinima 
|į kuris atsilan 

1 kys in mano o 
I fisa. Asz isz 
i gydysiu jus uz 
1 pigiau 1 r go- 
| riau, negu dak- 
1 tarai mieste, 
i kurie turi mo- 
i keti auksatas 
1 randas ir turi 
1 didelius iszka- 
1 szczius. Asz 

_____________ vartoju ir fab-
■ rikuojn pats 
savo medicinas 
priprovas k u- 

Specialistas kuris r*®s asz pats 
iszgydo ko kiti negaK ’“Portn<}J'};. Dabar laikas 

iszsigydyti Ir.būti sveiku. Bodą ir isz- 
; egzamiuavojimas dykai, ar gydysiesi ar 

ne. Asz pritaikysiu mano maža uzmo- 
kasni, pagal jusu - iszgalelima. Netruk
dyk! bet atsilankyk szendien.

Aiz kalbu lietuviukai.
WMtaa Madtaai Institutą ' 

1827 Blue Island Ave., 2 lub. virsznj Ban
kus, prie Ūtos gatves, Chicago, III.

OR. RENTER, Specialistas. 
Vai. «r. iki 8:30 T„ nedel. 8 r. iki 1 po p

kurioje aprašoma senovės ir šios gadynės juokai, juo
kingi prietikiai, meiliški atsitikimai, linksmos patarlės 
ir tt. - ;

Toj knygoj atrasi daugiau juokų nei dešimtyje 
humoristiškų laikraščių per 10 metų; daugiau užganė- 
dinimo, nei išgėrus bosą alaus; daugiau gerų patarimų 
ir padargų, nei visose virtuvių knygriše ir tt.

Jei nori turėti linksmą būdą, tai nelauk nei die
nos, nei valandos nei minutos, bet tuojaus atsiųsk 
“Kataliko" redakcijon tik 50 centų idant tau toji 
knyga butų išsiųsta ir tai greitai.

Kaip tik gausi tą knygą, gali su ana išsitiesti kui 
medžių pavėsyj, o iš skaitymo turėsi daugiau linksmy
bės nei iš poros šimtų centų, daugiau ateivėdinimo, nei 
iš pilnų statinių “aiskrimo", daugiau pajaudinimo, nei 
iš draugijos 25 merginų!

Gal netiki ? Gali apie tai persitikrinti dykai. Jei 
nebūtum šita knyga užganėdintas, gali ją sugrąžinti ir 
už tuos 50 centų išsirinkti kitokių knygų.

Kas uri kišeniuje 50 centų, tegul 
neliųsta, bet tuojau perka

HUMORĄ IR SATYRĄ.
Pinigus šiųzdamas adresuok taip:

JONAS M. TANANEVICZE
8244 So. Morgau Street Chicago, DI.

Kas atsiųs 02.00, gaus taj juokingų kn yg;ą ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas**.

8 Lotai už $79.oo
Jums, jaigu prisiusi! išrišimą šio painio.

Padek numeri nuo 31 ik j 39 in kiekviena lapa ir .padalyk ta
kiu budu, kad sudėjus abi pusi, padarytumei suma 105. Siųs
dami mums iszriszima jus gausite czeki uz $100.00, kaipo kre
ditą ant 8 lotu, turineziu 20,000 keturkampiniu pėdu, kurie 
randasi Spottswood, N. J., kelios tik mylios nuo garsaus New 
Yorko. Lotai yra augszti, sausus ir sveiki del žemdirbystes 
arba del statymo namu. Reguliariszka kaina yra $179.00. ir 
bus jums paskirta, kaipo iszriszeiui szio painio tiktai uz $79, 
užmokant 5 dol. ant rankos ir po $3.oo kas menesis. Properte 
gvarantuota per Title Insurance Policy. Del mapu ir toles
niu informacijų, kreipkitės in

Lithuanian Dept. 3, Room ioi3 World Building, New York

JHOO won’- ;

$35 DYKAI $25
1 00 2
6 C

0 4

O
x 

b- _5_

Jaigu nori gauti gerą Ilk. aukso pri- 
pildintą (Gold Filled) laikrodėlį su 
gvarancija ant 25 m. tai rašykite pas 
mus, o dasižinosite kaip lengvai tą ga
limą padaryti. Isriskite šitą pozelį,tai 
yra, imkite numerius iš pirmo langelio 
ir sudekite antram langelį, taip kad 
skaitant iš visų pusių išeitų lygiai 15.

Prisiųskite išrisimo num., jaigu bus gerai sudėta, tada gausite kreditavą čekį 
ant $25.00 katras bus geras del nupirkime vieno laikrodėlio, retėželio ir kom- 
poso iš musų katalogo. Atsiųskite marką ant nusiuntimo kaštų. Adresas:

LENOX WATCH COMPANY, 52 UNEW YORŽ 15

11



Į % Į VIETINES ŽINIOS Į % į
Kandidatų į prezidentus katąlioge jis tarp kitų trijų 

mokinių pažymėtas kaipo 
gabiausias mokinys.' -Tarp 

Beveik iš pat pradžios yjėtihių'liętuvių plačiai aisi- 
’ konvencijos repūblikonų f 
partijos buvo pramatoma, : 
kad kandidatu į Suvienytų 
Valstijų prezidentus bus. : 
paskirtas dabartinis prezi
dentas Taft, Taip ir atsiti
ko. Tafto tvirtai suorgani
zuota politinė* mašina visa
me viršų paėmė buvusioje 
konvencijoje.,..

Prezidento Tafto rėnomi- 
nacija atlikta subatos vaka
re, 9:25 vai. Iš 1078 delega
tų Taft gavo 561 balsą, tuo 
tarpu už Rooseveltą atiduo
ta tik 107 balsai, o 344 dele
gatai, Roosevelto šali
ninkai, atsisakė visai nuo 
balsavimo ir tuo savo pa
sielgimu; išreiškė. prieš Taf
tą aštrų protestą. . ų 

Roosevelt iškalti oįprašė 
saviškių delegatų"susilaiky
ti nuo balsavimo‘ už jį, ka
dangi jam nesinorėjo net 
gauti nominacijos konvenci
joje, kur buvo delegatai pa
perkami ir kitokios šelmys
tės . buvo veikiama. Taigi 
Roosevelt pirm balsavimo 
nei į kandidatus nebuvo 
perstatytas, kadangi buvo 
matoma aiškus Tafto laimė
jimas.

Kaip tik Coliseume pasi
baigė toji taftistų komedija, 
Roosevelto delegatai- tuo- 
jaus susirinko Orchestra 
Hali salėn, anksčiau nusam
dytom ir tenai sutvėrė nau
ją progresyvišką partiją ir 
vienbalsiai Rooseveltą pas
kyrė kandidatu į preziden
tus. Naujoji partija rug- 

^pi uty j žadair gi Chicagoj e 
atlaikyti savo tautinę kon- 

įvehciją. Po konvencijai 
Roosevelt atsinešiąs ■ tiesiog 
į Suv. Valstijų gyventojus, 
kurie urmu už jį balsavo, 
bet suvažiavusieji delegatai, 
gyventojų balso neklausy
dami, išrinko kitą kandida
tą.

Tekino budu senoji re- 
publikonų partija pusiau 
plyšo ir aiškiai pramatoma, 
kad rudeniniais rinkimais 
bene nelaimės naujoji parti
ja, taigi Roosevelt.

Reikia dar priminti, kai 
konvencija kandidatu į vice 
prezidentus paskyrė dabar
tinį vice prezidentą Sher- 
maną.

Žinovai pasakoja, kad bu
vusioje konvencijoje iš Taf
to pusės šalininkų butą dar 
ligšiol negirdėtų šelmysčių 
vagiant Roosevelto delega
tų balsus.

Gal amerikonai kuomet 
nors ir susipras, nes dabar
tinė G. O. P. (Grand Ol< 
Party — repūblikonų paiti- 

- ja) šiems laikams jau nede-
I ra.

paskirta prezidentas 
Taft.

žymėjęs scenoje’kaipo pia
nistas ir smuikininkas.

Velytina jam ir augšfes- 
nius mokslus sveikam lai
mingai ir su atsižymėjimu 
užbaigti.

Šv. Baltramiejaus pąrąp. 
mokyklos vaikai mokslo 
metų pabaigimą turėjo m. 
Chicagoj, -šv. Jurgio K. lie- 
iietuvių paraph salė j. Tam ti
kslui būvo parengtas perei
tos nedėlios vakare persta
tymas, paskui'dainos ir de- 
kleinacijos, apie ką plačiau 
buvo garsinta 24 “Katali
ko” numer.

Aušros Vartų parap. mo
kyklos mokiniai birželio 22 
d. vakare, turėjo parengę 
vakarėlį su programų. Su
lošta komedija “Nepasisekė 
Marytei ”r paskui padainuo
ta: Saltyšius, Oi tu, sakai, 
Kaip gi gražus, gražus ir 
Pasėjau linelius. Paskui pa- 
deklemuota. Tbkiub budu 
mokslo metai labai gražiai 
užbaigta.

Karklynas.

Iškeliavo tėvynėn. ~
Tomis .dienomis Lietuvon 

iškeliavo, kun. Al. Skrypko 
ir-kun. Zaikauskas. Abudu 
Lietuvoje paviešėsią ir pa
sibaigus vasarai sugrįšią 
Amerikon.“-.

Pasibaigus mokslo me
tams.

Šiemet Chicagoj viduti-
i (High

DidelisMitingas!
..LietuviškpsRepublikoiki Lygas

ATSIBUS

Ratnyčiosvaluire,28 dieną Birželio, 1912 m
7:30 valandą

Mitingas bvtslabai svarbus, taigi meldžiame atsi
lankyti visi delegatai,, kadangi apsvarstymas bus 
kaslinkateinaąčiąrmlrim'ų.

•? Su: pagarba
StįlL VABALAS, Vlce-prez

=įO? 1700 N. Ashland ATanue.

kaus oro ir ramiai sau jili- 
silsėti. ■ '\ ■'

Geistina butų, kad: il^ki- 
tos draugijos imtų j&yyzdį 
iš šios draugijos irteiktų 
panašias dovaną^ Jų^Įrgu- 
siems bei nereikalnyttsieins 
per kokius 10 ar 12 metų 
jokios piniginės pagelbos.

Po atliktam susirinki
mui visi sąnariai grąžiai iš
sikalbėjo ir ramiai Kiekvie
nas sugrįžo savo namuosna.

Paulius. *

V. Valančausko dr-jos su- 
suyinkimas.;

1 Nedėlioję, 'birželio 23 die
ną, šv.>. Jurgio : parapijos 
svetainėje Žemaičių - Vysku
po Motiejaus. Valąnčausko 
draugija . dalino nestigu
siems per 12 mėtų ir neėmu
sioms iš draugijos kasos jo
kios pagelbos ženklelius. A- 
tidarius susirinkimą, vice
pirmininkas Nik. Overlin- 
gas trumpoje savo kalboje 
paaiškino dabartinio susirin
kimo siekį ir inteikė na
riams sulyg paduoti; išlygų 
ženklelius.

Po ženklelių išdalinimo 
buvo perstatytas į kalbėto
jus klerikas, atvykęs iš Nia
gara Falls seminarijos, Vai
čiūnas. Jaunas klerikas są- 
yo aiškioje, puikioje kalbo
je prirodė abelnai naudin
gumą prigulėti į draugijas, 
o ypatingai į Vyskupo Mo
tiejaus Valąnčausko draugi
ją. Klerikas Vaičiūnas, 
kaip matyt, užims vieną iš 
pirmųjų vietų dvasiškų va- 
dovų-veikėjų tarpe. Reikia 
mums tik daugiau tokių su 
energija, ir darbščių vyrų. 
Toliaus kalbėjo dar keletas 
kalbėtojų, bet nieko ypatin
go nebuvo, nes beveik visų 
vienokios, agitacijinės kal
bos buvo. Ant galo kalbėjo 
vietinis klebonas Dž. Krau- 
čiunas. Pastarasis priminė 
Vyskupo Valančausko gy
venimą ir kartu parodė jo 
paveikslą.

Vyskupo M. Valančaus
ko draugija turi į 300 sąna
rių. Gyvuoja jau apie 16 
metų ir per visą tą laiką 
gana gerai laikėsi. Gaila 
tiktai, kad iš tokio didelio 
būrio taip mažai atsilankė 
į susirinkimą, net pusės ne
buvo. Vienok galima atleis
ti ir kaikuriuos narius iš
teisinti, nes vasaros'■ šiltose 
dienose kiekvienas džiau
giasi esąs liūosas ir išva-

niškas mokyklas
School) pabaigė:

Jonas Byanskas Wendel 
Philips High School, p-lė 
Girijotaitė Morgan Park 
High School ir Bigelis Calu- 
met High School. Daugiau 
lietuvių mokinių, baigusių 
mokyklas, neteko patirti.

Jonas Byanskas yra sū
nūs žinomo Chicagoj lietu
vio kontraktoriaus Al. By- 

. ansko, kuris statė dabarti- 
b nius p. J. M. Tananevičio 
k namus, kuriuose randasi 
Į Tananevicz Savings Bank, 
I . kningų krautuvė ir “K-ko’
1 spaust.. J.. Byanskas gimęs žiuoja iš miešto kur į pan- 
3 1894 m. jChicagoj. Mokyklos kus, idant ten galėtų pasi-

Vaikų teatras.
Subatoj, gegužio 22 dieną, 

P. Šv. Aušros Vąi-tų para
pijos svetainėje, West Side 
buvo surengtas vaikų tea
tras.. Visą vakaro prograiųą 
atliko vien tik vietinės mo
kyklos vaikai, ,kur mokyto
jauja p. A. Lauraitis. 7

Pirmiausia minėtos mo
kyklos auklėtiniai sulopė 
komedijėlę. “Nepasisekė Ma
rytei”. Lošimas atlikta ti
krai puikiai. Reikia tik ste
bėtis, kad vaikai gali ta|p 
gražiai nuduoti paimtas jg>- 
les. Po lošimui gražiai su
dainavo keletą lietuviškų 
dainelių. Ypatingai gražiai 
buvo atliktos tikros lietuvių 
dvasios, dainelės. Nieko ste
bėtino, nes lietuviai tik sa
vo dvasios daineles gali at
likti su tikru atjautinu. Po 
dainų keletas buvo dekle- 
macijų ir pagalios - maršas 
“Mes Lietuvos jaunuomenę” 
su visų Vaikų iškilmingu 
vaikščiojimu. į

Iš to vieno mokslo me|U 
užbaigimui vakarėlio paaiš
kėjo, kad vaikai tos moky
klos yra auklėjami tikroje 
lietuvių dvasioje ir jie tąja 
dvasia yra persiėmę. Kiek
vienas gražiai, kalba lietu
viškai ir jaučia lietuviškai. 
Tame nemažas yra nuopel
nas mokytojaus p. A Lau
raičio. Jisai, matyt, kvėpto 
inkvepia prigimtą kalbą įr 
dvasią; jis supranta, kad at
spirtis nuo ištautėjimo yrą 
mažų vaikų rankose. Jie 
geroje dvasioje išauklėti gai
lės užsilaikyti ainei’ikonų 
tarpe tikrais lietuviais. A- 
belnai matosi, kad vienint^ 
lė dabartinė pągelba nuo i» 
tautėjimo, tai parapijinį 
mokykla. Ten gerai su|| 
varkius ir į geras rankas 
vaikus pavedus galima lie? 
tuvišką dvasią bei kalbą pa
laikyti, nes čia visiškai nešę 
maišo svetimtaučiai. Dėlto 
privalome parapijines mo
kyklas taisyti, bet negriauti.

K. P. e
' - . ... - ■ M

•. T

akis. Vienok ^atsiranda gerų 
žmonių, teikiančių reika
laujantiems Į pagelbą. Taip 
tad atsirado >ir man pagelba 
buvusios gaįliaširdingosios 
sesers, Autam. Mažeikienės 
asmenyje. Ji Įteikė man pa
gelbą visam^: gydytoją už 
dyką parūpino, vaikus vel
tui atidavė-į ligonbutį, o 
mudviem su moteria reika
lingą iš miesto užuojautą 
duodama.

Verta visiems bėdiniems 
lietuviams kreiptis į p. An
taniną Mažeikienę. Mudu-gi 
su moteria išreiškia va šir
dingą jai padėkonę.

Antanas Rudis.
Tėvas apleido sūnų.

Didžiai užkiėtėjusios šir
dies pasirodė koksai tai B. 
Skąpy. Nepersenai mirė jo 
pati palikdama devynių me
tų vaiką. Mat, tasai vaikas 
buvo jam kliūtimi■ kokiųo-; 
se nors pasielgimuose, tad 
pasiryžo nuo jo atsikratyti.

Kartą nuėjo su savo vai-. 
ku; j ( į Lincoln parką, l palikę; 
jį ; ant tilto, liepdanlas pa- 
laukti kol jisai buk SUgrį- 
šiąs, ir nuėjo sau namon. 
Išlaukęs vaikas apie tris 
valandas, pradėjo verkti. 
Policistas nuvežė vaiką po- 
licijon, kur išklausinėta ir 
surasta tėvo gyvenamoji 
vieta. Policija pranešė tė
vui atsiimti vaiką. Tevas-gi 
atsisakė jį priimti ir stačiai 
prisipažino, kad tyčia norė
jęs prapuldyti savo sūnų. 
Vaikas taip gi pranešė, kad 
motinai mirus tėvas didžiai 
negerai su juo apsei- 
nąs. , "

„Policija suareštavo ne
žmogiškų jausmų tėvą. >

Padėkonč;
_ »• . ...•■■•

Nesenai mirė 8 inetų tuję 
žiaus Antanas Rudis. Likit 
toje šeimynoje dar trįs šerį 
gautieji vaikai ir motina. 
Padėjimas yra vargingas, o 
ypatingai, kad aš, toš šeimy.-_ 
uos tėvas, esu be darbo. Vari?

Be leidimo.
Laikas jau artinasi tiems 

visiem^ j. kurie užlaiko vy
nus; turės kreiptis vėl prie 
valdžios, idant gauti leidi
mą. Be leidimo nei jokis 
sutaisymas, turintis dalį al- 
koholiaus, negali but parda
vinėjamas. Mes norime vėl 
apskelbti musų vertelgoms, 
kad Trinerio Amerikoniš
kas Eliksiras Kartojo Vyno 
nereikalauja ir nepriguli į 
tą kliašą, nes yra medikališ1 
kas sutaisymas. Gftli but 
pardavinėjamas be rando 
.leidimo. Triherio Ameriko
niškas Eliksiras Kartojo 
Vyno yra labaidgera gyduo
lė ligose pilvo; ir žarnų ar
ba kaipo ligose.kepenų, ner
viškumo, reumatizmo ir 
neuralgijos, n nusilpnėjime, 
rėmens, išputinto, žarnų už
sikimšimo, galvos svaigimo, 
geltligės. Kurie dirba sun
kiai, su pajiega, su pro
tu, kad ir visiškai sveiki, 
privalote imti atsakančią 
nrierą tos gyduolės, einant 
gulti teiposgi moterįs, ku
rios dirbate naminius dar
bui. Aptiekose ir pas Jos. 
Trineę, 13334339 So. Ash-

zŠipkortes ir Pinigu Siuntimas*)
Dabartinės šipkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti Europon 

yra sekančios:

Į krajų. Čia paduodame kainą kelio per vandenį: Iš krajaus.
$36.00 Hamburg American-Lineiš Hamburgo per New Yorką eina 9 d. $43.00 
33.00 
41.00 
36.00 
33.00 
35.00
37.00 Holland American Line iš Rotterdam per New Yorką, eina 9 d. .43.00 
35.00 Russian American Line Libava per New Yorką, eina 10 d. 45.00 
35.00 Canadian Northern Antv. arba Rotterdam per Montreal eina 8 d. 41.00
40.00 Cunard Line iš Hamburgo per New York eina 7 dienas
35.00 White Star Liųa iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas ’ 41.00

: 35.00 American Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas
33.00 Anchor Line iš Antv. arbia Rotterdam per Nėw Yorką, eina 9 d. 41.00
33.00 White Star Dominion iš Hamburg per Montreal, eina 8 dienas 41.00 I

Apart šitų kainu kiekvienas atvažiuojantis, kuris neturi Amerikonišku Clizons 
popieru, turi mokėti (4.00 Head Tax.

Apart šitų linijų mes turime ir daug kitų į visas dalis svieto, jeigu reikalas 
parašyk iš kur i į kur nori važiuoti, o mes kainas paduosime koteisingiausiai.

Hamburg American Line iš .Hamburgo per Philąd’a eina 12 d. 43.00 
North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Exp. eina 7 d. 45.50 
North German Lloyd iš Bremen per New Yorką, regul. eina 9 d. 43.00 
North German Lloyd iš Bremen per Baltimore, eina 12 d. 
Red Star Line iš Antverpen per New ,, eina 8 d.

43.00
43.00

43.00

41.00

41.00

Tarp 
Bremen 
Hamburg 
Antverpen ž 
Rotterdam

Kainos Europos Geležinkelių: 
ir Tilžės 
$5.20 
$4.85 
$6.95 
$6.90

Eydkunų.
$5.25
$5.00
$7.10
$7.05

RUBLIU KAINOS
Rublių

1
2 

”8

s
- 6

7
8
9

C 10
11
12
13
14
15
16
17

: 18
19
20

L 21
22
23
24
25 '
26
27
28

S c
.52J4

1.05
1.58
2.10
2.63
3.15
3.68
4.20
4.73
5.25
5.78
6.30
6.83
7.35
7.88
8.40
8.93
9.45
9.98

10.50
11.03
11.55
12.08
12.60
13.13
13.65
14.18
14.70

Rublių
29
80
31
32
83
34
35
36
87
88
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

8 c
15.23 
15.75 
16.23 
16.80 
17.33 
17.85 
18.38 
18.90 

z19.43
19.95 
20.48 
21.00 
21.53 
22.05 
22.58 

- 23.10
28.63 
24.15 
24.68 
25.20 
25.73 
26.25 
26.78 
27.80 
27.83 
28.85 
£8.88 
29.40

Rublių $ c
57 19.93
58 30.45
59 30.98
60 31.50
61 82.03
62 82.55
63 33.08
64 83.60
65 84.13
66 34.65
67 85.18
68 85.70
69 36.23
70 86.75
71 37.28
72 37.80
73 88.33
74 38.85
75 89.38
76 ' 89.90
77 40.43
78 40.95
79 41.48
80 42.00
81 42.53
82 43.05
83 43.58
84 44.10

Rublių
85 
86 
87 
88 
89 46.73
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99-

100 
150 
200 
300 
400 
500 
600 
700- 
800 
900 

1000 
2000 
8000

8 c -
44.63
45.15
45.68
46.20
_2.73
47.25
47.78
48.30
48.85
49.38
49.83
50.40
50.93
51.45
51.98
52.25
78.38

104.50
156.75 
209.00 _ 
260.00
312.00
364.00
416.00
468.00
519.50

1039.00
1558.50

Prie kiekvieno siuntinio reik pridėti 25 centue ant pačto kaštu.

Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo Rosijos konsulio, 
taip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per rubežių policijos netrukdomas.

Reikalaujanti šipkorčių į kitus miestus, rašykite mums į kur norite išva
žiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu su vaikais, paduokite mums visų vaikų metus, 
o mes atgal pačta prisiusime Jums visų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau 
liniją kokią norėsite, prisiųsti mums pinigus per Money Orderį o mes jūsų 

L šipkortes kogreičiausiai išsiųsime.
V ; Adresuokite mums visada šitaip:

J. M. Tananevičia
3249-53 S. Morgan St., Chicago, III.
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