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VOKIETIJA IR HO 
LANDIJA.

tų likusias viešpatystes, bet 
Italija tų dalykų pavedė 
Francijai ir Anglijai. Viena 
ir Berlynas prieš tų konfe
rencijų purtėsi. Tame daly
ke tarybos vis dar vedamos, 
bet ligšiol nieko ypatingo 
nenuspręsta. Kįla taigi 
klausimas, ar Berlynas SU 
Viena nori kitokiuobudUka; 
rų užbaigti, ar gal reikalau
ja, kad Italija kitų keturių 
salučių ant Egejaus jūrės vi
siškai neužimti?, kadangi 
paskui tasai pasielgimas at
neštų nesmagumus. Tasai 
dalykas dar nėra galutinai 
išaiškintas. Tečiau manau, 
kad Italija neprivalėtų 
dvejoti, bet savo akcijų ant 
Egejaus vestų sau toliau be 
atsižiūrėjimo”. _

Salos Kubos valdiškas ge
nerolas Monteagudo andai 
apskelbė, kad jo kariuome
nė susirėmusi su nigeriais 
revoliucionieriais ir tame 
susirėmime kritęs pastarų
jų vadas Estenoz, tatai jam 
mirus nigerių revoliucija 
galima skaityti jau kaip ir 
už pasibaigusių. Prie tos 
progos gen. Monteagudo ap
reiškęs, kad provincijoje O- 
riente revoliucijų apmalšin
ti jam pasiseksiu į porų die
nų. O reikia žinoti, kad toj 
provincijoj tos revoliucijos 
buvęs visas lizdas.

Revoliucionierių

Iš Meksikos rašo, kad 
ties Bachimba revoliucionie
rių armija neišlaikius val
diškos kariuomenės spaudi
mo ir pasitraukius toliau į 
Chihuahua be jokio mūšio. 
Aišku, kad revoliucionieriai 
lenkiasi susirėmimo. Paskly- 
dęs girdas, kad jie susirink
siu kur į kalnus ir palengva 
iš ten užpuldinėsių valdiškų
jų kariuomenę. Pasirodo 
taigi, kad revoliucionieriai 
nėra tiek daug tvirti, kaip, 
išpradžių buvo manoma.

ITALIJOS LAIKRAŠ 
TIJA PRIEŠ VOKIE 

ČIUS.

Vokietijos ęS a 
Konstantin ofiol; 
šis kenkiu^ d; 
darbinii^a^, i 
prie Turkijos ' 
kuriems nėbhvo 
leisti Turkijos S

Gi patįs .^a’

Susimušimas traukinių ant Lack^Wfthn 
cinkas ir daugybė sužeista. Nelaime ai^ftl

gliškaskarolaivynas, sujun
gtas su Francijos laivynu, 
busiantis toli mažesnis už 
sujungtus laivynus Italijos 
ir Austrijos.

Anglija negalinti padidin
ti savo ingulų Gibraltare ir 
Egipte, kadangi jos turi at
sakyti laivyno padėjimui. 
Jei užgimti? karas vokiečių- 
francuzu—anglų, Anglija 
per 17 dienų negalėtų nieko 
gelbėti Francijai ir tuo bu- 
du galėtų dar prarasti sa
vas kolionįjas, net Indijų. 
Vokietija tuo tarpu iš šiau
rų užpultų ant Francijos ir 
priverstų pastarųjų kuogrei- 
čiausiai susitaikinti, o to su
sitaikymo : pasekmė butų to
ki, kad visus Francijos karo 
laivynas pereitų Vokietijos 
savastim Žinomas dalykas, 
tokie skelbimai ir sukelia 
baisiais sensacijas.

Nuoto laiko, kuomet Tur
kijos vyriausybė nuspren
dė iš savo valstijos ištrem
ti italus gyventojus, Italijos 
nacionalistų laikraščiai ne
nustoja užsipuldinėję ant 
vokiečių, kurie italams 
Turkijoje darą daug nes
magumų, ty. einą iš
vien su turkais. Šitiems 
laikraščiams vokiečius uiti 
pritaria ir klerikalų laikraš
tija. Pastaroji nuo savęs 
priduria dar tai, kad vokie
čiai iš atžvilgio į savo reika
lus, atsirandančius Turkijo
je, nuolatos kalbinanti Ita
lijos vyriausybę kuogrei- 
čiausiai pabaigti dabartini 
karų. Nacionalistų laikraš
čiai tomis dienomis .užmetė

ANGLIJOS SUFRAGIS 
ČIU PAŠĖLUMAI.

Maišatįs, kokias visoj ša
lyj išdarinėja. Anglijos su- 
fragistės, pereina visokias 
ribas. Šitai pastaraisiais 
laikais jos pradėjo kovų 
prieš krasos biurus visoj 
Anglijoj. Jos nesenai įsi- 
veržusios krasos bustan 
mieste Manchester ir išdau- 
žusios langus, sulaužusios 
duris. Tų patį padarusios 
kliube Reform Club. Londo
ne vėl eentralėj krasoj ir 
nekuriose i'ilijose išdaužu- 
sios langus ir sunaikinusios 
rakandus. Apie panašius 
ant krosinių bustų užpuoli
mus praneša ir iš kitų mies-

įBėžin keliu.
ĮSfc -i*. ■ ‘

įsakyta ap-
enų.
Ig^eji lar

kovoje ties Vega Bekaco, še
šiomis myliomis nuo Mica- 
ra. Valdiškoji kariuomenė 
labai narsiai kovojus, užmu
šus revoliucionierių vadų ir 
apie šimtų jam atsidavusių 
nigerių. Estenozų nušovęs 
iš revolverio' poručninkas 
de la Torre. Antrasis nige
rių vadas, Pedro Ivonet, 
spėjęs pasprusti; kadangi 
ant kovos lauko atrasta jo 
arklys revolveris ir kardas. 
Užmuštojo Ęstenozo kūnas 
tuoj išgabentas į Santiago.

Apie kitas revoliucijos 
smulkmenas nieko negirdi
ma.

ITALŲ TURKŲ KARAS.
Rymo dienraščiuose par

lamento atstovas Demarmis 
paskelbė laiškų apie konfe
rencijos projektus ir apie 
akcijų ant Egejaus jūrių. 
Tarne laiške tarp kitko skai
tome :

“Ant Egejaus jūrių akci
ja yra pertraukta, kadangi 
diplomatija nuolatos per- 
kratinėja konferencijos ne
atbūtinų įvykimų. Konfe
rencijos pienas išėjęs iš Rusi
jos, tečiau nuspręsta priim
ti iniciatyvų iš Francijos 
pusės, idant tuomi prašalin- 
nus nužiūrėjimų, jogei Rusi
ja perdaug galvojanti apie 
Dardanelius. Francija, Ru
sija ir Anglija su konfe
rencija sutikusios; norėta 
tik sutikmė apturėti ir iš ki
tų viešpatysčių puses. Fran
cija norėjo, kad Italija pati 
ton konferencijon pritrauk-

Kapitonas Fųber, kurio 
kalba apie Angluos laivyno 
reikalus pernai pagimdė 
sensacijas, pasakė išnaujo 
kalbų ir apreiškė, kad An
glija turėsianti' atsisakyti 
viršenybės ant Viduržemi- 
nių jūrių. Delei sutikmės 
su Francija, kur^ tai suti
kmė gali butpajkeiųtatikruo
ju surysiu, Anglija-, tik'ligi 
1914 metų aut Viduržeminių- 
jurių galėsianti viršininin-

“Kataliko” spaustuvėje spaudinasi viso
kios knygos, konstitucijos ir tt. . Darbas 
atliekamas labai puikiai, greitai ir pigiai. 
Užsirašant “Kataliką” siųskit prenume
ratą arba laiškus sekančiu antrašu:
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braujasi, o tai Maro todėl, 
kad jos nepaneša hei nuos
tolių, nei kitokių sunkeny
bių. Visos valdžios puikiai 
aprūpintos žmonii? prakai
tu. Kas kita |ų gyvento
jais, kuriems už viškų reik 
savo jėgomis,; oAiet 'ir gy
vastimi atsakyti*

------- '—.
SENSACIJINSS RĖVA 

liactjOs.

i Vokietijos politika ir lai
kraštija jokiuo budu negali 
pamiršti Holandijos karalie
nės pasielgimo jai viešint 
Paryžiuje

Holandijos karalienė Vil
helmina nesenai aplankė Pa
ryžių. Francijos preziden
tas jos pagerbimui buvo pa
rengęs bficialį banketų, ku
riame karalienė Vilhelmina 
prakalbėjo į susirinkusius 
augštuosius Francijos valdi
ninkus, dėkodama už jų 
prielankumų ir pridurtus 
taęp kitko sekančius žo- 
džms : ‘ ‘ esu labai išdidi, kad 
mano gįslose plauko francu- 
ziškas kraujas”.

Tasai sakinys akimirkoj 
pasiekė Berlynu ir iš ten iš
sisklaidė po visų Vokietijų. 
iTisa Vokietijos laikraštija 
ėmė diskutuoti tuos ištartus 
karalienės žodžius. Vokiški 
dienraščiai neatsižvelgiant 
į politinę pakraipų sųjaus
mingai primena Vilhelmi
nai, kad visa vokiečių tauta 
jai visuomet buvus atsida
vus, apglebdama jų neapri- 
buota pagarba, o tarpe abie
jų viešpatysčių santykai bu
vę kuogeriausi, nesuteršti jo
kiuo politiniu debesėliu.

Primena jai toliau tų at
mintinų dienų, kuomet Am
sterdame pirmusyk papuoš
ta karališkuoju vainiku, pa
degi dama, mokėjo link sa
vęs pritraukti visų Vokieti
jų, kuri tuomi buvus labai iš
didi, juo labiau, kad sau vy
rų pasirinkusmekl emburgie-

DABARTINĖ POLITI
NĖ PASAULĖŽVALGA.
Pusoficialis Rusijos dien

raštis “Novoje Vremia” 
štai kaip rašo apie šių die
nų politinį padėjimų Euro
poje:

Pastarieji pereito amžiaus 
25 metai — buvo laikas ti
krojo vokiečių Europoje 
viešpatavimo, kurie buvo 
atgimę politiškai ir ekono
miškai pergalėjus Franci jų.

Augštas dvasios nustaty
mas, nepermaldaujama vals
tybinė disciplina, taippat 
žymus darbštumas — teisin
gai vokiečių tautai suteikė 
pirmutinę vietų Europoje. 
Pasilaikyti tokiame rimta
me padėjime Vokietijai dau
gel gelbėjo jos išlaikomoji 
diplomatija. Taigi greitai 
privertė Austrija ir Rusi jų 
tarnauti savo valstybės rei
kalams. Rusijai toksai są
ryšis buvo labai neparan
kus, kaipo didelės viešpa
tystės pažeminimas, kadan
gi, to sąryšio visas sunku
mas buvo užkrautas ant Ru
sijos, o iš visako sau pelną 
turėjo tik viena Vokietija.

Tatai Rusija greitai sąry
šį su Vokietija pertraukė ir 
tuoj aus susirišo meilės ry
šiu su Francija. Tuo keliu 
norėta susiartinti su Angli
ja, tečiau Anglijos diploma
tija nenorėjo susivienyti su 
Rusija ir pagaliau ta pati 
Anglija prisidėjo prie to, 
idant Japonija imtų viršų 
ant Rusijos Mandžurijoje. 
Gi Vokietija tas viešpatys
tes Tolimuose Rytuose su- 
piudžius.

Visame tame ilgame strai- 
psnyj juodašimčių organas 
už visokius Europoje nesu
tikimus kaltina Vokietijų, 
kuri esanti pilna intrigų, o 
kas labiausiai, kad pastarai
siais laikais sumaniusi net 
sudraskyti Turkija. “No
voje lieja kraka-
diliaUš ’ asaras, kad ne jai 
tenka Turkiją padalinti į 
dalis, iš ko, žinoma, turėti? 
sau ne mažų pelnų. Juk yra 
žinoma, kad jai Turkijos ne
gaila, bet gaila ambicijos ir 
savo manomo “didvyrišku
mo”. Juk ir nesmagu, jei 
Vokietija tuo keliu tyčioja
si iš Rusijos ir jų laiko an
traeile viešpatyste, o kuri 
visuomet myli didžiuoties 
savo “baltuoju” caru.

Kai kur tų pašėlusių mote
rių ištisi būriai areštuota ir 
uždaryta kalėjimam

Viena sufragistė Londone 
ant gatvės užpuolusi minis- 
terių pirmininkų Asquith ir 
nutvėrusi senį už apykak
lės, ėmus purtyti it kokį 
vaikėzų. Policija jį vostik 
apgynus.

O dabar tų kraujo ryšį, 
kuris jungia jų su vokiečių 
tauta, sutraukė, beę atžvil
gio net į savo kunigaikštį vy
rą, be atžvilgio į savo visuo
tinų simpatijų, kokių, vi
sais laikai turėjus Vo
kietijoj^ .-puldama glė
bin nuolatinio Vokieti
jos priešininko ir. viešai 
pasisakant, kad ji esanti 
išdidi jš francuziško kraujo, 
koks plauko jos gįslose.

Vienas socialistų dienraš
tis iš to atsitikimo gražiai 
pasijuokia sakydamas, kad 
Meklemburgija pristato ne
tiktai vyrų patogioms kara
laitėms, bet yra tėvynė ir 
puikiausių jaučių, kurie iš- 
.vežiojami po visų Europą. 
Ką padarysi, juk tai fak-

Revelyj tomis dienomis 
suvažiavo Vokietijos kaize
ris su Rusijos caru. Abudu 
buvo atsigabenusiu savus 
ministerius. Sakoma, juo
du su ministeriais turėjusiu 
apkalbėti labai svarbius 
politinius reikalus.

oraujasi ir.''paTmnetiis vir
šuj laikraščius v užtikrina, 
kad Italija su^Wokietija 
kaip ir sų^ Austrija' kuoge- 
riausiojė meilėje^sugyve
nantį, ir kaip vieųa, taip ir 
antra visai nei netariančios 
sulaikyti dabartim0 karo 
kokiomis n^buk. priemonė
mis. ' < a? ■_

Čia r e ik ia ge -įsid ėmė t i

Mirus garsiam astrono* 
mui Schiaparello, klaūšil 
mas apie buvimų ant plane
tos Marso kanalų, kurių 
pastarasis buvo tyrinėtojui 
ir atradėju, likosi nustum
tas užpakalin. Nežiūrint 
to, eilė mokslinčių astrono
mų tęsė ir toliaus pradėtus 
Schiaparello tyrinėjimus; gi 
iš kitos pusės pastarojo: 
priešininkai neperstoja ko
voję prieš tų jo teorijų, 
stengdamies priparodyti,- 
kad taip vadinamieji kana
lai ant Marso yra optikine 
klaida, ar darbas netikėtų 
ant planetos perversmių, bet 
nekuomet ne darbas kokių 
ten gyvuojančių sutvėrimų, 
turinčių mokslų. Pastaruo
ju laiku vienas išgarsiu dan
giškų kum? tyrinėtojų, prof. 
Titken, išreiškė tame klau
sime savo nuomonę, gana 
neabejotino turinio, skilty-i 
se žinomo laikraščio “Sci
ence”.

Būtent, jis tvirtina, kad 
abelnas klausimas marši
nių kanalų dar tuno to
kioj apyrubėj, kad apie tei
singų jo išrišimų negal but 
nei kalbos, ir viskas, kas tik 
apie tai kalbama, reik skai
tyti už fantazijų. Tokį 
nuosprendį, taip nešvelnų 
užtikrintojams buvimo ka
nalų, prof. Titken patvirti
na, visupirmu, dideliu skir
tumu, kokis yra tarp ligi 
šiam laikui padirbtų Marso 
fotografijų ir mapų. Taip, 
jaigu sulygįsim 40 fotogra
fijų Marso, kuriąs pagarsi
no paskutiniam laike žino
mas Marso tyrinėtojas, prof. 
Lowell, su taippat nesenai 
pagarsintais braižiniais ir fo
tografijomis garsaus visatos 
tyrinėtojo astronomo Anto- 
niadi — tai nerasim tarp jų 
net aplamo ruožų panašu
mo. Iš tokios taigi medžia
gos, nuomone Titkeno, svar
bių patarymų negalima tu
rėt, jei tik sapnuoti apie 
moksliškų fantazijų. Bea- 
bejonės, užtarėjai teisingo 
buvimo maršinių kanalų, ne
pasiliks kaltais neatsakius^ 
šiems užmetinėjimams, norą 
augščiau privestus argu
mentus nelengvai duosis su
mušti. Tuopat laiku klausi
mas gyvavimo ant Marso 
žmonių, ar kokių gyvūnų —• 
darosi kas-kartas abejoti*, 
nesnis. .

SULTANAS GAVO AT
LYGINIMĄ.

Francijos parlamento ko
misijai vyriausybė perstatė 
kontraktų apie atlygini
mų, su kuriuomi pilnai suti
kęs dabartinis Morokko sul
tanas Mulai Hafid. Franci
ja jam, kaipo norinčiam at
sisakyti nuo sosto, skiria 
kasinėtai 2.800.000 hassan- 
pezatų ir dvarus ties Fezu 
ir Marakeša. Pinigai tam 
tikslui paskirta ir persiųsta 
į Morokko bankų. Be to 
daug pinigų skiriama namų 
pataisymui. J ei dabartinis 
sultanas nuo sosto pasi
trauktų, Francija jo vieton 
inpėdiniu paskirtų jo vienų 
sūnų.

Francija Morokke tol ky- 
traus visokiais budais, kol 
išnaikįs ten sultanatų visiš-
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Laurynas Ivinskas pirmųjų lietuviškų kalendorių išleistoj as.

is Lietuvos.

KITATAUČIAI APIE 
INCIDENTĄ SU „KOVA“.

Dedame čia žinomojo ir 
žymaus kitataučio-dailinin- 
ko balsą, kuris pasislėpęs po 
pseudonimu Leo. „S. Zap. 
Gol.“ skiltyse jis apibudina 
tuos dėsnius, kuriais vado
vaudamiesi lenkai paskelbė 
musų dailės parodos boiko
tą.
- Bet geriau tarkime paties 

straipsnio autoriaus žo
džiais :

k __  — „Dailininkas Rimša,
* tverdamas savo skulptūrą, 

vergiškai pasidavė savo į- 
kvėpimui ir todelei nustojo 
galės daug ko išanksto per
matyti.

Taip pavyzdin: jis visai 
neatsižvelgė į tą, ar tauti- 
ninkų-demokratų luomo 
(endekai) išsilaižę dyka
duoniai žiūrės ir čiupinės 
jo šitą veikalą. Jei jis bu
tų šitą iš anksto žinojęs, 
jam butų reikėję savo „Ko
vą“ maždaug šitaip padary
ti:

Lietuvių raitelis žemėn 
parblokštas guli, arklys, sa
vo likimui paliktas, bėga 
pasislėpti tolimajam miš
ke.

Augštai į padanges nus
kridęs visoje savo didybėje 
sparnais plevėsuoja kovą 
laimėjęs baltas aras.

Arba, palikus šalyje ne
jaukią dviejų emblemų ko
vos temą, Rimša butų, saky
sime, paėmęs šitokią grupą 
daryti:

Ponas-bajoras spiria ko
ja juokingai besiartinantį 
©eisais apžėlusį žydą.

Kokį gilų įspūdį toks vei
kalas butų padaręs!

Tuomet apie politiką ne-
■ butų jokios kalbos iškilę 

lenkų tarpe ir jųjų visokių 
politikos, kultūros ir dailės 
madų tvėrėjai, tie visur e- 
santieji tautiniai demokra
tai (endekai), džiaugdamie
si trintu rankas ir bučiuotus 
širdingai su „nepaprastai 
talentingu, dagi genialiu“ 
skulptorių.

Visa nelaimė tame, jog 
dailininkai dažniausia nai
vus, kaip vaikai, ir nemoka 
išanksto visų pasekmių ap
skaityti, kurios jų tykoja 
tuo laiku, kuomet jie tolime 
atsiskyrime nuo žmonių už
simiršta ir visai pasiduoda 
įkvėpimui.

. Todelei ir atsitiko šitaip, 
jog kuomet veikalas buvo 
pabaigtas, atėjo endekas, 
pačiupinėjo jį iš pryšakio, 
pačiupinėjo iš užpakalio ir 
įsivypęs pratarė:

— Kvepia politika, 
prasta politika...

Suplėšė parodos progra
mą, užsimojo lazda ir galuti
nai nutarė:

— Skelbiu boikotą, kol 
„Kova“ nebus pašalinta.

Dvidešimt dvi lenkų tau
tos nelaimi — tai įsigalėji
mas jų (endekų) taip len
dančių visur į pryšakį, 
jog ištikrųjų galima manyti 
kad jųjų esama Lenkijos i- 
dealų smarkiausiais išrei- 
škėjais.

Bet ištikrųjų Lenkijai bu
tų skaudu, jei kas imtų ma
nyti jog lenkų tauta vien 
mišinys Rusijos Krupens- 
kių ir Zamislovskių, dar žy
dų neapykanta padabin
tas.

Bet faktas lieka faktu, 
jog endekai visur pirmi ke-J 
lia balsą, visur daro „ma-

lė atgabenta iš Suomijos 
— geriausia musų kraštui 
tinka, dvarininkas Z. ski
ria už veršius kuomažiau- 
sia kaina, idant tik tos veis
lės auginimas prasiplatin
tų tarpe musu šalies ūkinin
kų.

RAMYGALA (Panev. 
pav.). Pasirodo, jog Ramy
galos krasos viršininkas bu
vo paglemžęs 6 tukst. ru
blių, siunčiamų musų žmo
nėms jųjų iškeliavusiųjų 
genčių Amerikon. Tečiau ši
ta jau susekta pinigų suma 
kaskart dar vis auga, rašo 
„S. Z. G.“ No. 2037, nes nuo
lat atsišaukia daugiau žmo
nių nepaėmusių jiems krasa 
siunčiamų pinigų.

Ir

dą“, visur maišo ir drum
sčia lenkų tautos vardu.

Jie tai skelbia boikotą 
Maskvos dailės teatrui, ku
rio siekiniai tolimi kiekvie
nai politikai. Jei jau reika
linga butų Stanislavskį 
sverti politikos svarstyklė
mis, tai ir neperdaug moky
ti laukinio žmogaus nėapy- 
kokios politikos priklauso 
dailės teatro idealai.

Bet ar tie lenkaį-tautihin- 
kai supranta tokias smulk
menas? -ą--

Po jųjų išsilaižymu pali
ko juose nei kieno neliestas
nekultūringumas, 4 laukinio 
žmogaus nepykanta viso 
kas svetimas, tokia neapy
kanta, kuri dažnai draugo 
nuo priešo neatskiria.

Juk karštai pataria jie 
čia-pat Vilniuje boikotuoti 
žydų krautuves.

Su tokiu-pat mastu ėmė 
jie ir Rimšos veikalą matuo
ti.

O kas-gi čia buvo taip bai
saus tautiniai lenkų saumei- 
ler?

Parodyta Į<ovoje išsikar- 
ščiavę Lietuvos vytis su len
kų aru. Aras įsisiurbęs ar
kliui į kaklą,-arklys jį mina 
kanopomis,. stengdamasis 
jo nusikratyti.

Nėra čia pergalėtų, nėra 
pergalėtojų. Yra tik įtemp
ta smarki kova.

Kas gi? bene tautininkai- 
lenkai nepripažįsta tokios 
kovos gyvenime?

Kodėl gi dabar vėl tokį 
trukšmą kėlus?

Visa priežastis — tas 
pats neikieno neliestas žiau
rus nekultūringumas, tapa
ti laukinio žmogaus nepy
kanta viso svetimo, kurie 
slepiasi po endecijos politi
kų žvilgančiu kevalu.

Rimša ne politikas.
Geriausiai jis tą parodė, 

paėmęs kirvį ir į kąsnelius 
suskaldęs savo “Kovą”.

Šitaip nekovoja politikai. 
Nesu matęs tos nelaimingo
je valandoje gimusios skulp
tūros, bet man išrodo, jog 
Rimša netik ne politikas, 
bet ir ne didelis dailinin
kas.

Nes, jei butų jis dideliu 
dailininku, jis butų atsisto
jęs augščiau to triukšmo- 
boikoto ir kvailius netole
rancijos ir butų pasakęs 
sau : — „Tu pats esi sau 
augščiausiu teismu”. Jis 
nebūtų klausęs minios ko- 
liojimų ir jam nebūtų rūpė
ję, jog ta minia „šeldama, 
kaip vaikas“ purto jo papė
dę.

Butų Rimša'dideliu daili
ninku — ne kirviui, bet sa
vo genijui butų pavedęs nus
prendimą, kas čia kaltas ir 
kas teisingas toje kovoje dė
lei “Kovos”.

KUPIŠKIS (Ukm. pav.). 
Mes turime labai gerą dak
tarą S. Bugailą, kuris duo
da ne tik gydymo patari
mus, bet rūpinasi tuo, kur 
geriausia jaunimui stoti 
mokslan ir t. t. Vien tik 
mums reikia gero lietuvio 
mokytojo, nes iš sulenkėju
sio Vitkausko maža nau
dos.

Braminiukas.

(Ukm. pav.).
dvarininkui

mokytojui 
valstiečiams,

VYŽUONOS 
Besurupinant 
Meištavišiui, 
Žakavičiui. ir
nutarta valdžios prašytis pi
nigų ir medžio naują dvi- 
klesę mokyklą statyti. P'"*

S. L. A. SEIMAS

S.

rininkąs M. aukojo moky
klai ketvirtą dalį žemos de
šimtines, o valstiečiai pra
dėjo jau malkas ir akmenis 
vežti.

LUOKE (Šiaulių apskr.). 
Balandžio 3 d. čion pasimi
rė vietinis klebonas Dom. 
Pavlauskas; kad mirė, nie
ko stebėtino —• senas buvo, 
bet savo myriu daug kam 
nemalonumų padarė. Vi
siems žinoma, kad musų 
žmonės savo pinigėlius mėg
sta „pasidėti“ pas kleboną 
arba pas kamendorių; bent 
iš Amerikos siunčiama jų 
vardu ir taip stovi po kelius 
metus. Taip su keleriais ir 
čion atsitiko. Bet daugu
ma buvo tokių, kur stačiai 
paskolino klebonui. O visi 
seniai žinojo ir numanė, kur Į 
juos klebonas „dėdavo“. Pa- 
šatrijoje gyvena savo dva
relyje gyvanašlė Gailevičie- 
nė; tas dvarelis jau mažne 
pakliuvo „bankui41, nes buvo 
daug praskolintas. Taigi 
klebonas, gelbėdamas savo 
„artimą“, vis skolino ir sko
mo iš žmonių ir mokėjo to 

dvarelio skolas. Ant galo 
debonas ... mirė. Tuomet 
pasirodė, kad jis paliko a- 
pie 7 tūkstančius skolos, 
daugiausia tai ūkininkų ir 
šiaip vargšų žmonelių pini
gėliai, kurie uždirbti labai 
ir labai sunkiai. Be to pa
sirodė, kad ir visiems klebo
nijos tarnams net už kelius 
netus paliko alga nemokėta. 
Taigi skolininkai manė kib
ti į klebono „judinamąją“ 
mantą, bet pasirodė, kad ir 
ji užrašyta pas notarą (jau 
net metai atgal) „poniai“. 
Girdėti, bule, skolas pasiža
dėjusi išmokėti Gailevičie- 
nė, liet klausimas, ar išga
lės? Žmonės baisiausiai tuo- 
mi visu pasipiktinę. Apie 
tą visą dalyką puikiausiai 
gali paliudyti kad ir buvu
sieji laidotuvėse kunigai, 
kurie jau matę ir girdėję 
daug aštrių „scenų“ ir šiaip 
tą dalyką gerai žiną.

Jonas.

DAR APIE KANKLES.
Kelis kartus laikraščiuo: 

se jau buvo atsiliepimai a- 
pie lietuviškas kankles, bet 
tie atsiliepimai taip ir žuvo, 
kaip šaųksyęnks tyruose, me
keno neatjauČiamas.

Keista '’išrodo. Nejaugi 
musų inteligentija, taip uo
liai renkanti senas pasakas, 
dainas, užmiršo apie tą 
švelnų, brangųgarsiaisatmi- 

; nimais instrumentą — kan
kles!

Jei musų visuomenė ir to
liau taip šaltai žiūrės į kan
klių atgaivinimą, tai už ke
lių dešimčių metų kanklių 
balsas visai paskęs armoni
kų, „katerinkų“ draskan
čių klausą balsų.

Ir \ ištiesų, apsižvelgkim 
aplink, ar daug atrasim ti
kru lietuviško stvliaus kan-I c v

■kliu? Visokios „balabaikos“, 
per taisytos rusiškos citros 
perkamos pas mus kaipo „iš
tobulintos“ kanklės.

Yra viena gera proga gau
ti ir atgaivinti lietuviškas 
kankles, tą progą čia aš ir 
priminsiu. Kaip jau žino
ma skaitytojams, Skriau- 
džiuos (Senap. apskr., krasa 
Veiveriai) gyvena garsus 
kanklininkas, vargoninin
kas Puskunigis. Jis nuo ma
žens susipažino su kanklė
mis tarp kaimiečių. Jis e- 
sąs regėjęs gana senas kan
kles, taigi ir. su jų styliumi 
gana gerai susipažinęs. Jis 
jau parašė trumpą vadovėlį, 
kaip kankles skambinti pra
mokti, bet stoka laiko ir lė
šų neleidžia jam įkurti kan
klių dirbtuvė# ir išleist pa
rašytąjį vadovėlį.

Jei at^ira^ų kokia dirb
tuvė, kuri apsiimtų dirbt 
kankles pag41 Puskunigio 
nurodymo, tai didelę rolę 
suloštų ji musų tautos dva
sios atgaivinime. Čia, 
man rodosi, „Gabijai“ reik
tų atkreipi akis į tą daly
ką ir pasistengti įkurti kan
klių dirbtuvę.

Čia butų netik dvasiai 
nauda, bet ir geras uždar
bis, nes kiek jau žmonių

kreipėsi prie Puskunigio, 
prašydami, nurodyt, kur ga
lima butų gaut tikrai lietu
viškas kankles. Taigi kad 
tik atsirastų kanklių,.-— ė- 
mėjų netruks.

Pilnas geriausių vilčių, 
su nekantrumu laukiu 
musų tautinio instrumento 
atgaivinimo ir tikiuos ma
no balsas jau gal nepras
kambės be naudos, kaip 
praskambėjo daug kitų...

Vilkalokas.

Įnešta ir priimta, kad
L. A. negali tokios sumos 
paskolinti.

Laiškas nuo „Paramos” 
draugijos po kuriuomi pa
sirašo p-ni m. Jurgelio- 
nienė. „Paramos” draugi
jėlei paskirta $25. -

P-nas I. G. Klimas kreip- 
jasi vardan Valparaiso Li
teratiškos Draugijos, kad 
paskirtų kiek tos draugijos 
palaikymui.

P-nas Mikolainis aiškina, 
kad ta universitatė negalin
ti susilyginti net su High 
School ir, kad tos universi- 
tatės studentų neprileidžia- 
ma prie kvotimų į augštes- 
nes mokslavietes.

P-nas Klimas visa ta už- 
ginčina ir priparodo, kad 
priimama tos univer. stud, 
ir į kitas universitates.
- Paskirta Valparaiso Lit-

RINKIKŲ SURAŠĄS 
VILNIUJE, 

valdyba 
jau į visas

ir visuomenės 
reikalaudama surašų

krei- 
valsty- 

įstai-

Miesto 
peši 
bes 
gas,
tų tarnautojų, kurie turi 
teisę dalyvauti rinkimuose 
į 4-tą V. Durną.

Rinkikų surašai yra da
bar daromi sulyg nurody
mų, kuriuos miesto pirmi
ninkas, būdamas Peterbur
ge, gavo asmeniškai iš vidu
rinių reikalų ministerio. 
Gubernatorius tame klausi
me dar jokių įsakymų nėra 
gavęs.

KALINYS PASIMIRĖ. 
„Kur. L.“ paduoda žinią sa
vo No. 117, jog bevežant iš 
etapo į kalėjimo ligonbutį 
po globa dviejų kareivių 
sergantis kalinys, atgaben
tas jau į kalėjimo kiemą, 
pasimirė vežime. Miręs 
kalinys — Ukmergės pavie
to valstietis Aleksandras 
Vaškevičia 28 m. Jis buvo į 
Vilnių siunčiamas iš Ode
sos kalėjimo, idant pertik
rinus, jog jis tas pats žmo
gus, kuriuo jis save vadinęs 
ir idant jį nugabenus į jo 
gimtinę vietą.

Apžiūrint velionį rasta 
nugaroje ir rankose mėly
nos dėmės, o rankos ir kojos 
buvo sutinusios. Be to jis 
buvo be galo išdžiuvęs.

BUBIAI (Šiaulių pav).
Dvarininkas Zubovas lai

ko Airšrų veislės gyvulių 
Kadangi šitoji gyvulių veis-

Daugiau aukos iš Tautiš
kų Centų paskirstyta šiaip:

Kankiniams ..............$190
„Aušros Draugijai ... .75 
Emig. Š. Dr. N. Y. .. .100 
Višteliui .................36.16
Nuo pereitų metų auka 

$60, kuri jam nepasiųsta. 
Taigi dabar Višteliui bus 
$96.16.

Moksl. Paskol. Rateliui 
17.50.

Iš prisiųstų aukų paskir
tos pačių siuntėjų šiaip:

Tautos Namui Vilniuje 
$28.24. Prisiųsta nuo „Rut- 
vilės” kningų spausdinimo 
Bendrovės, Baltimore, Md. 
$2, P. Lazauckas iš Balti
more, Md. — $1, Šventaku- 
priųPartija iš Brooklyn, N. 
Y. — $15.50, Lietuvių Jau
nuomenės Ratelis iš So. 
Boston, Mass. — 99c., A. 
Naujokaitis iš So. Boston, 
Mass. — 50c., 43 kp. valdy
ba iš So. Boston, Mass — 
75c., A. Matus iš Fort Wad
sworth, S. L N. Y. — $1, V. 
Drūtmedis ir J. Kepikas iš 
Union City, Conn. — 50c., J. 
Večkis iš Lawrence, Mass. 
—- 50c., Šventakuprių Parti- 
ą iš So. Mass. — $5.50.

50.
Lietuvių Mokslo Draugi

ai Vilniuje $3.50. Prisiun
tė: 34 kp. iš New Britam, 

Conn. $1, x 41 kp. nariai iš 
uawrence, Mass. — 50c„ 29 
cp. iš Westville, Ill. — $1, 
Juoda Ponia iš Lawrence, 
Mass. — $1.

Dailės Draugijai Vilniuje 
$6.50. Prisiuntė : 29 kp. iš 
Westville, Ill. $1. ($5.50 iš 
nepaskirtų aukų, kurias 
Seimas paskyrė šiai Drau
gijai). Nepaskirtų aukų 
siuntėjai: 75 kp. iš Los An
geles, Cal. $2, 72 kp. Lietu
vos Dukterų Draugystė iš 
So. Boston, Mass — $2, K. 
A. Gilbaitienė iš Scranton, 

1p^. — $1, J. Orininkaitis iš 
Chicago, HL — 50c.

Moksleiviams prisiųsta 
$17.50. (Tos aukos paskirta 
Moksl. Paskolos Rateliui). 
Siuntėjai: M. R. Botyriutė 
iš Wikes Barre, Pa. — 50c., 
Lietuvių Mokslo Draugyste 
iš Pittsburg, Pa. — $1, Lie 
tuvos Dukterų Draugystė iš 
Scranton, Pa. — $5, M. 
Skritulskienė ir Ed. Srituls- 
kas iš New Britain, Conn.
— $5, J. Kazakevičius iš 
Pittsburg, Pa. — $1, Juoda 
Ponia iš Lawrence, Mass.
— $1.

Prieglaudos Namo fon
dui $2. Siuntėjai: J. F. Juo- 
zūnas iš New Haven, Conn. 
$1, J. Trijonis iš So. Chica
go, Ill. — $1.

Ateivių reikalams $1.50. 
Prisiųsta nuo: 27 kp. iš 
Westville, Ill. $1, 41 kp. na
rių iš Lawrence, Mass. — 
50c.

„Aušros” draugijai $1, 
ąuo 29 kp. iš Westville, Ill.

Kankiniams nuo 29 kp. iš 
Westville, Ill. $1, 27-to Sei
mo atstovi? — $6.30. Viso 
$7. 30.

Skaitymas rezoliucijos, 
anglų kalba, išneštos Dil- 
linghamo Rooto billių. Re
zoliucija priimta.

Išmokėjimas įvairių ko
misijų, už jų darbą, bilų pri
duotų seimui. Kiek ir kam 
išmokėta nepaminėsiu; pa
duodu tiktai abelną sumą. 
Viso išmokėta — $297.10.

Rinkimai į įvairias komi
sijas.

a) Įstatų komisijon išrin
kta: adv. E. P. Bradchulis, 
ir S. E. Vitaitis.

b) Finansų komisijon —< 
S. Tąnanevičius, ir K. Va-' 
rašius.

c) Kontrolės komisijon — 
J. Bendoraitis, ir A. Rama
nauskas.

d) Labdarybės komisijon 
— T. Ratkevičius, ir Jurge- v 
liūnas.

e) Apš vietos komisijon — 
d-ras J. Šliupas, ir „Lietu
vos” red. Šernas.

f) Stovio komisijon — 
„Tėv.” red. V. K. Račkaus
kas, ir J. Ambraziejus „V. 
Liet.” administratorius.

Atnaujinta centro iždi
ninko p. J. Skritulsko klau
simas. Atmesta.

P-nas J. Skritulskas pa
duoda rezignaciją. Seimas 
nepriima motivuodamas, 
kad apie tai pasirūpįs Pil
domoji Taryba.

Skiriama kitam, 28-tam 
seimui vieta. Balsavimo rezu - 
Itatas toks: už Waterbury, 
Conn. 31 bal., už Pittsburg, 
Pa. — 9, už Wilkes Barre. 
Pa. — 8. Taigi 28-tas sei
mas bus Waterbury, Conn, 
valstijoj.

Seimo delegatai atsistoji
mu pagerbė 1) mirusius Su
sivienijimo narius, 2) Sei
mo veidėjus, ir 3) padėkojo 
Seimo rengėjams.

Baigiant seimą p. St. Ge
gužis šio seimo pirmsėdis 
prašo visų delegatų, kad pa
mirštų visus asmeniškumus, 
kad dirbtų kiek tik galėda
mi Susiv. labui. Aplodis- 
mentas.

Skaitymas IX. ir X. sesi
jų protokolai. Abudu pro
tokolai priimta su tūlais pa
taisymais, kurie pataisy
ta ant vietos.

Įnešta, kad užbaigiant šį 
seimą pagiedoti lietuvių hy- 
mną. Priimta. Delegatai 
prie piano skambinimo, at
sistoja ir gieda „Lietuva 
Tėvynė mūsų”.

Dvidešimts Septintas Sei
mas Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje uždarytas 7 vai. 
vakare, 7 dieną birželio 
1912 metų.
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Baisus atsitikimas.
Atlantic City, N. J. Me- 

Vin Vaniman ir 6 su juo 
žmonės išlėkė styrinlū orlai
viu per Atlantiko vandeny
ną liepos 2 dieną, bet nenu
lėkė nei mylios kelio nuo 
krašto, kaip minėtieji žmo
nės rado sau vandenyno 
platumoje kapus. Akivaiz
doje tukštančio žiūrėtojų 
orlaivis krito į vandenį.

Išpradžios orlaivyje pasi
rodė didis durnų kamuolys, 
paskui ugnis ir į valandėlę 
laiko užsiėmė visas orlaivis. 
Tuoj buvo matyti kaip vie
nas žmogus kuliais nusirito 
Žemyn, paskui kiti ir paga
lios patsai orlaivis, prislėg
damas ant marių dugno ne
laiminguosius.

Vandens gelmės toje vie
toje yra į 18 pėdu. Išėmė 
tuom tarpu Vanimano ir 
vieno jo draugo kunus; ki- 
tų-gi žmonių negalima buvo 
greitai išimti, nes giliai or
laivis juos prispaudė. Tai 
antras yanimano vandeniu 
lėkimas. Subatoje taip-gi 
jisai bandė lėkti, bet kok
sai tai mašinerijoje sugedi
mas neleido, vos tik tuomet 
išsigelbėjo nuo mirties. Tai 
katastrofai prisižiūrėjo ir 
Vanimano pati, kurios tuo
laikinius jausmus kiekvie
nas gali suprasti.

Vaniman taip-gi 1910 me
tais bandė su Wellmann lėk
ti per Atlantiką, bet kaip 
žinome, nenusisekė; orlai
vis lukrito vandenin, drą- 
suoliai-gi liko pagelbėti. Vė
liaus Vaniman visomis jė
gomis rūpinosi surengti to
kį orlaivį, kuris galėtų pasi
priešinti vėtroms bei ki
tiems priešingumams. Paga
lios surengė tokį orlaivį su 
kuriuo tad dabar išlėkė. Ke
letą kartų Vaniman išsireiš
kė, kad su šiuo orlaiviu drą
siai galėsiąs lėkti per van
denį ir saugiai pasiekti Eu
ropą; bet likimas kitaip vis
ką apvertė. Tykioje net 
dienoje žuvo patsai užma
nyto  jas ir jo draugai. Prie
žastis to atsitikimo nėra tik
rai žinoma. Visi matė, kad 
ekspliozija buvo, bet iš ko
kios priežasties ji kilo, sun
ku atspėti. Greičiausia nuo 
mašinerijos kibirkščių užsi
degė gazas ir taip viskas ne
laimingai užsibaigė, o o

Po prezidento išrinkimui 
buvo sušaukta sesija išrink
ti ką nors į vice-preziden- 
tus. Visi delegatai pagei
davo, kad Clark liktų vice- 
presidentu, bet pastarasis 
grieštai atsisakė ir jokiubu- 
du nenorėjo susitaikinti. 
Tuomet kandidatais liko 
Marshall iš Indiana ir Bur
ke iš North Dakota. Mar
shall gavo išsyk 645 balsus, 
Burke-gi 387. - Antrame bal
savime Burke išsižadėjo sa
vo kandidatūros, tad Mar
shall vienbalsiai liko išrink
tas į vice-prezidentus. Tuo- 
mi tad ušsibaigė demokratų 
konvencija Baltimore, Md.

rado daug vystančiųjusių į 
šarančas vabalėlių.Šiais jau
tais šarančos nebusią taip 
daug, taip kad septynioliką 
mėtų atgal. Jisai nuo 1861 
metų" užsiiminėja šarančų 
tyrinėjimais ir pasirodo, 
kad kiekviename artymes- 
niame jų apsireiškimo tar
pe vis mažiau atsiranda; ga
lima tikėties, kad su laiku 
šaranča visai išnyks. 'Girių 
iškirtimas ir žemės arimas 
tai didžiausi šarančos nai
kintojai.

Jūreivių straikas.
New York. “Jūreivių 

straikas kaskart platinasi, 
bet vis dar sunku pasakyti, 
kiek ištikrųjų jų straikuo- 
ja. . Straiko vedėjai sako, 
kad jau dabar straikuoja 16 
tūkstančių jūreivių, o kom
panijos viršininkai sako, 
kad tik šeši tūkstančiai. 
Straikeriai užsilaiko visai 
ramiai. Jie pasitenkina tik 
tuomi, kad ant kelių moto
rinių luotelių važinėja po 
uostą ir kalbina visus jūrei
vius sustraikuoti, o taip-gi 
streiklaužius prikalbinę j a 
pamesti darbą. Norima 
taip-gi priversti straikuoti 
Brooklyn© uosto jūreivius, 
bet pakolei nieko panašaus 
ten negirdėti. Tikimasi, kad 
ir laivų dirbtuvėse dirban
tieji sustreikuosią.

Lygios vyrams teisės.
Dayton, Wyo. Susie Wis

sler, kuri dabar yra* Day to
no burmistru, pasakė, kad 
vyrai šiame mieste turi to
kias pat teisesirprivilegijas, 
kaip kad moterįs, ir kad ji 
neleisianti moterims vyrų 
teises skriausti. -

Jau kelinta savaitė kaip 
p. Wissler yra burmistru. 
Tankiai atsitinka, kad kitos 
moterįs, norinčios užimti 
kokias nors valdiškas vie
tas, reikalauja, sau pirmeny
bės prieš vyrus, nes joms, 
kaipo moterims, tas priguli. 
Wissler tvirtai pasakė, kad 
prie to neprileisianti. „Lai 
to vyraLnesibijo, sakė ji — 
Dayton bus iš finansinio,mo
ralinio ir kitų atžvilgių ge
riausiu Valstijoje miestų. 
Moterįs vyrų neišvys. Vy
rai .galės čia būti tolei, kolei 
tinkamai užsilaikys...

KAT 3
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litavo iš Ka
biną. Kelio

Orlaivis “Akron”, kuris ore plyšo ii’ su anuomi žuvo 7 žmones. Tuo orlaiviu iš 
Atlantic City rengtasi lėkti į Europą. Jis lėšavęs $250. 000 ir 245 pėdas buvo ilgas.

tonas Valstijoms iureivijoje 
koksai tai D. Jž Fitzgerald 
tarnauja hOtpi^ėtinai jau 
svieto mat^ įbętįlengvai ne
senai davėsih.pg|uti kokiam 
ten vagili

Fitzgera 
lifornijos į 
nėję susipa$ 
ruku ir greitį hiiku juodu 
susidraugavo; > Nepažįsta
mas užproponavo sustoti 
Detroit ir apžiūrėti miesto 
vieteles. Fitzgerald malo
niai sutiko. Detroite susto
jo viešbutyje, o iš čionai 
lankė kaiku^ias geresnes 
vįeteles. Delėi atsargos ne
pažįstamas patarė pinigus 
palikti viešbutyje, nes ten, 
užrakinus kambarėlį, niekas 
nepavogs. Užęjus jiedviem 
vakarienės į vieną hotelį pa
valgytų, nepažįstamasai i- 
šėjo buk užtelefonuoti 
pas pažįstamą, bet Fitzge- 
raldas nuo tb laiko jau jo 
neregėjo. Parėjo į viešbutį, 
ten-gi nerado „nei savo pini
gų, nei daiktų.

Wilson išrinktas.

Lakioj imo nelaimė.
-Boston, Mass. Harriet 

Quimby iš New York, kuri 
pirmutinė gavo leidimą ae
roplanu lakioti, nelaimin
gai užbaigė kari j erą su savo 
draugu W. A. P. Willardu 
Nelaimė toji ištiko tuomet 
kada Quimby grįžo nuo ma
rių likternos į kraštą. Visą 
kelią atliko į 20 minučių, 
kur tolio buvo į 20 mylių. 
Netolies jau krašto pagrie
bė vėtra jų aeroplaną; ap
vertė ir nuo 1000 pėdų aug- 
ščio Quimby su savo draugu 
inkrito į marias, 5 pėdų gel
mės. Paskui juodu nukrito 
ir aeroplanas. Išimta a- 
budu jau negyvu, nes negi
lioje vietoje giliai įlindo į 
dugno dumblą, taip kad sun
ku buvo greitai juodu išgau
ti, o dar aeroplanas ant vir
šaus-užkrito.

41 žmogus žuvo.
Corning, N. Y. Žuvo 41 

žmogus ir apie 60 asmenų 
sužeista, kuomet ant gele
žinkelio linijos Delaware, 
Lackawanna ir Western 
prie Gibson stoties, trįs my
lios į rytus nuo Corning, 
greitasis traukinis užbėgo 
ant pasažierinio.

Daugiausia žuvo iš žmo
nių, kurie važiavo vien tik 
Niagaros vietas aplankytų. 
Važiavo jie pasažieriniu 
traukiniu No. 9 iš Nevy Yor- 
ko. Visas traukinis susidė
jo iš dviejų liokomotivų, tri
jų Pullmano karų ir dviejų 
paprastų karų. Paskutiniai 
trįs karai visiškai liko su
daužyti.

Pastaroji katastrofa tai 
yra didžiausia tos geležin
kelio linijoshistorijoje. Prie
žastimi tos katastrofos, kaip 
tvirtina greitojo traukinio 
mašinistas, yra toji, kad dė
lei miglų negalėjęs pastebė
ti pirm savęs stovinčio trau
kinio.

Baltimore, Md. Ypatin
gu budu šiais metais demo
kratu konvencija tęsėsi. 
Sunku buvo iš kelių kandi
datų į prezidentus vienas iš
rinkti. ‘ Svarbiausiais kan
didatais buvo Champ Clark 
ir Woodrow Wilson. Juo
du per visą laiką daugiau
sia balsų gaudavo. Iš pra
džios atrodė, kad Clark liks 
nominuotas, kadangi savo 
pusėje turėjo stiprią dele
gatų partiją. Vienok į ga
lą pradėjo kaikurie delega
tai apleisti darko pusę, o 
prisidėti prie Wilsono, tuo
met pastarojo pusė pradėjo 
didintis ir paskutiniame bal
savime gavo 990 balsų, 
Clark-gi tik 84 balsus. Liko 
tad iš demokratų partijos i 
prezidentus nominuotas Wo- 
odrow Wilson, gubernato
rius iš New Jersey.

Tikimasi, kad Wilson bu
siąs tinkamiausiu demokra
tų reprezentantu. Jisai pil
nai esąs tąja dvasia persiė
męs ir toje pusėje išsilavi
nęs, tad gerai galėsiąs jų 
dalykus vesti.

Gazo ekspliozija.

Milwaukee, Wis. Prakiu
rus vienai po gatve gazo dū
dai, pradėjo išsigauti lau
kan gazas. Pašaukta kom
panija, idant ji kaip nors 
tą skylę užlipintų. Vienas 
taisytojas užtroško nuo ga
zo, kitas, norėdamas pirmą
jį pagelbėti, apalpo. Kuo
met gydytojai užimti buvo 
tuodviejų gelbėjimu, užka
bino ties skyle pasergėjimo 
nuo duobės likterną, nuo ku
rios gazas užsidegė. Kilo 
ekspliozija, kas apie 14 as
menų sunkiau ar mažiau 
sužeidė. Du iš tų greitu laiku 
pasimirė: keturiolikos meti) 
vaikinas ir trylikos metų 
mergaitė.

Šaranča.
Des Moines, la. Wesley 

Greene, provincijinis darži
ninkas, praneša, kad atei
nančioje savaitėje pakils iš 
ilgo savo miego šaranča, ku
ri kas 17 metų pasirodo. 
Greene šioje savaitėje užsi
imdamas daržo kasinėjimu

Smarki vėtra.
Winnipeg, Can. Kilusi 

smarki vėtra pereitoje sa
vaitėje sunaikino Saskatche
wan provincijos sostinę, Re
gina. Apskaitoma, kad žu
vo tenai žmonių apie 400. 
Finansinius nuostolius ap
skaito į $10.000.000. Tarp 
kitų namų sugriuvo parla
mentinis namas, kurio pas
tatymas lėšavo $2.000.000. 
Ant vienos tik gatvės gyve
namų namų sugriuvo apie 
300. ”

Toji pat vėtra apart to 
miesto sunaikino dar keletą 
miestelių, ypatingai nuken
tėjo fanuos, 70 mylių ilgu
moje ir plotyje.

Vėtra taip buvo smarki, 
kad sugriautų namų dalįs, 
y t paukščiai, ore lakiojo. Te
legrafinės ir telefoninės vie
los visiškai išdraskytos. Į 
katastrofos vietą nuvažiavo 
pagelbinis traukinis.

Meilės tragedija.
Grand Rapids, Mich. Se

ptyni metai atgal koksai 
tai turtingas Vertelga, L. H. 
Schuerman, iš Carrollton, 
Ky. susipažino su Elizabeth 
Morse, krasos^ prižiūrėtojo 
dukteria iš Lyons, ir pradė
jo su ja meilės komediją loš
ti. Keletą kjartų kalbino, 
kad ji už jo„ ištekėtų, bet 
pastaroji vis' išsikalbinėda
vo. G. &

Nesenai vėl juodu susiti
ko Grand Rapids, p. Morse 
draugės namuose. Visi tris 
išvažiavo ežeru pasivažinė
tų, vėliaus nuvažiavo į 
restauraciją .vakarienės ir 
pagalios automobiliu grįžo 
namon. Bevaži|i$jant Schu
erman vėl r, .pg^tą^ė į savo 
mylimąją, idant galutinai 
sutiktų būti jo pačia, bet ji 
atsisakė. Tuomet Schuer
man išsiėmė revolverį, šovė 
du kartu į mylimąją, tarda
mas: „Jaigu ne mano, tai 
neikieno”. Paskui taip-gi 
sau dvi kulipki paleido. A- 
budu dar gyvu, bet didžiai 
pavojingai sužeistu. Grei
čiausia abudu pasimirs.

Žudymai chihięčių tarpe.
New York. Gauja chinie- 

čių nesenai užpuolė ant ra
miai sau miegančių savo 
tautiečių. Iššovę apie 50 
kartų, pabėgo. . Policija vi
są laiką ieško užpuolikų, 
bet ligi šiolei jokių pėdsakų 
dar nerado. Užpultieji liko 
visi sveiki, tik baimės gavo 
užtektinai.

Ugnis giriose.

Sault St. Marie. Kilus 
girioje prie Shelldrake ug
nis sunaikino apie 500.000 
ketvirtainių pėdų gražių pu
šinių malkų, kas išneša $75- 
000 vertės. Malkos prigu
lėjo Bartlett Lumber Co.. 
Dabar apie 400 žmbnių dar
buojasi, idant šiaip-taip ug
nį sulaikyti, kuri tUrbut ki
lo iš pravažitfojaifčių loko- 
motivų kibirkščių 1̂

ap-
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Nemaloni pažintis.
Detroit, Mich. Nors jau 

septyni metaį kaip Sųvieiiy-1

’ J M
Atviri tarnaitė./o. r

— Delko t^įp greitai 
leidai savo „taiiįystą? —
klausė šeimiiųpkė pas tar-. 
naitę, kuomet toji atėjo 
klausties naujos,.sau tarnys
tes. ..

— Puikus man klausi
mas! — atsako įžeista mer- 
gina. — O ar aš klausiu, ko- 
del mano pirmtakunė tar
naitė negalėjo pas ponią iš
laikyti!

Visai aišku.
Ūkininkas A.: — Kaimy

ne, žinote tai, kad tavo viš
tos tankiai aplanko mano 
kiemą?

Ūkininkas B.: — Taip, la
bai gerai žinau.

Ūkininkas A.: — O iškur 
tą visa žinai“?

Ūkininkas B.: — Nes*man 
jau keturių vištų trūks
ta.

Geras patarimas.
—Išgerčiau dar stiklą a- 

laus, bet reikia skubinties 
namo, kadangi pati pataisys 
man pamokslą.

—Tai padaryk taip, kaip 
aš. Kuomet aš sugrįštu vėlai 
namo, tatai pirmiausiai ir 
pradedu šiais žodžiais:

— Po šimts velnių, ir vėl 
jau trečia valanda. Tegu 
galas ima tuos saliunus ir 
tuos visus girtuoklius. Žmo
gui norisi eiti namo, o čia 
kalbinama: “Išsigęrk dar, 
pasilik, ar tai tu pačios bijai 
tu, bambly?” — Žmogus pa
siduoti tiems kalbinimams, 
pasilieki ir praleidi pinigus, 
už kuriuos butų galima nu
pirkti vaikams drabužius. 
Tau gi reikalinga nauja 
skrybėlė ir randas jau rei
kia mokėti...

Kuomet pati pamato ma
no tokį įsikarščiavimą ir sa
vęs apkaltinimą, ima mane 
lipšnais žodžiais raminti ir 
tekino budu išvengiu jos 
pamokslų ir barnių.

Mokykloje.
Vienoj mokykloj, išgul- 

dant mokytojui tikybą, vie
na mergaitė turėjo perskai
tyti historiją apie Jie vos 
sutvėrimą. Ant galo pusla
pio skaito.

“Negera būti žmogui pa
čiam vienam, suteiksiu jam 
gyvenimo draugę, kuri...”

Toj vietoj atvertė lapą ir 
skaito toliau:

“Turi būti 300 uolakčių il
ga, 50 uolakčių plati, 30 uo
lakčių augšta ir kaip iš vi
daus, taip ir išlauko išlėta 
derve.

(Mergaitė atsiskleidė du 
lapu užuot vieno ir skaitė 
sau toliau historiją apie 
Noe arką (laivą),.

Suramino pacientą.
Gydytojas:— Susekiau 

pas tamstą net tris ligas. 
Viena anų yra visiškai neiš
gydoma, bet kiti dvi pasis
tengsiu kaip norint panai
kinti, o jei nepasiseks tas

‘i-

Mokykloje.
Mokytojas (į žyduką): 

J ei iš šimto dolerių pasko
linsi keturias dešimts, ką tu
rėsi? .

Sruliukasc:— Ny, ką man 
gali turėti? Man turėsi bai- 
ihę, ar bus sugrąžinti pasko-1 padaryti, tai nors kentė ji 
linti. pinigai. J mus sumažįsiu.

• M -j’

8 Lotai už^79^oo^
Jums, jeigu prislusli Išrišimą šio palnio. ■

Padek numeri nuo 31 iki 39 iu kiekviena lapa ir padalyk to
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, turincziu 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 iszriszejui szio painio tiktai uz $79, t 
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 1013 World Building, New York

Labai linksma knyga 
HUMORAS IR SATYRA

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 pasargų, nei visose virtuvių knygose ir tt.

Jei nori turėti linksmą būdą, tai nelauk nei die
nos, nei valandos nei minutos, bet tuojaus atsiųsk 
“Kataliko” redakcijon tik 50 cerilų 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 atsivėdinimo, 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 tiri kišeniuje 50 centų, tegul 
neliųsta, bet tuojau perka

HUMORĄ IR SATYRĄ.
Pinigus ši uždam as adresuok taip:

JONAS M. TANANEVICZE
8244 So- Morgan Street Chicago, III.

Kas atsiųs 1)21.00, gaus tą) juokingą knygą ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”.
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MOTERIS SENIAU IR 
DABAR.

Moteris pas necivilizuo-. 
tas tautas. — Moterių pir
kinėjimas. — Kiek lėšuo- 

ja moteris.

ri Moteris yra brangus dai
rios tvarinys ir kaipo toksai 
^reikia jis apkainuoti. Tasai 
'lobis yra savo keliu tiktai 
; pienas, tai turi amatoriaus 

■t žinovo vertę, o kas nori 
piją lobį apturėti, tokiam vi
ri joki kaina nėi-a perdaug 

mgšta ir didi.
Pas necivilizuotas tautas, 

1 Jas. kurias gyvuoja vis dar 
japrotįs pirkti sau pačias, 
kiekviena moteris turi sau 
paskirtą tam tikrą kainą, 
faunas žmogus, norintis ap
sivesti, privalo paskirtą pi
nigų sumą iškalno išmokėti 
merginos tėvui, o jei tasai 
aėra gyvas, artimiausiam 
vyriškos lyties giminaičiui; 
aeturint tam tikslui gyvų 
pinigų, mokama galvijais — 
auo vieno ligi poros desėtkų 
jaučių, karvėmis, ožkomis, 
avimis, kiaulėmis, arba na
miniais daiktais, rakandais, 
šėtromis, odomis, ginklais, 
tabaku, o net ir degtine. Bė
dinieji vaikinai už mergai
tes, paeinančias iš žemesnio
jo luomo, moka mažiau, gi 
dukteris turtingųjų žmonių 
ir tautos vadovų skiriamos 

■-tik .turtingiems jaunikai- 
. čiams. Pagaliau moteries 
apkainavimas guli ant pas
kirtų iškalno tam tikrų tai
syklių. :

Apie aUgštėsnį išsilavini
mą, grojimą ant piano, sve
timų kalbų pažinimą jau
niems kafranis arba hotteir- 
totams visai neapeina, 
jiems visupirmu rupi tas, i- 
dant mergina butų patogi, 
Šveiką ii* kad suprastų na
minį 'šeimininkavimą. Ži
nomas dalykas, reikia jų to
kius reikalavimus kitoniš- 

_ kesniau suprasti, nes tai
I žmonės puslaukiniai, kurie

turi savotiškas pažiūras ir 
reikalavimus.

krinus, tuo daugiau už ją 
privalo užmokėti norintis 
jos rankos.

Taigi mergina yra ver
ta nuo vieno lig kelią tūk
stančių dolerių — tai yra — 
jei kas norėtų aną vesti 
Bet moteris, kaipo savaran
kė esybė, be atžvilgio į savo 
santykius sulyg vyriškio, 
kartais esti taippat labai 
brangi. Metus šalin, .saky
sime, jos brangias parėdnes 
— moteris pati savaimi y- 
ra labai brangintina!.

Moteries nosies vertė.
Pavyzdin moteries nosies 

vertė yra daug didesnė už 
vyriškio nosį —- taip bent 
tą klausimą savitu keliu iš
riša teismas; Kuomet vie
na jauna anglikė delei vieš
bučio tarnų apsileidimo bu
vo sužeista nosin, teismas 
nuskriausta j ai pripažino 2.- 
400 dolerių atligynimo. Ant 
nosies ženklas jai paliko vi
sas gyvenimas. O kas jau 
prisieina sakyti apie artis
tiškai išlavintą organą, jei 
už nosies sužeidimą' tiek 
daug išmokama atlyginimo! 
Viena garsi giesmininkė sa
vo gerklę apdraųdžius pen
kiais tūkstančiais dolerių. 
Balso netekimas jai butų ti
kroji nelaimė, taigi del to ir 
apsidraudžia. Šokikė Ote
ro savo kojų kiekvieną pirš
tą apdraudžius po 9.000 do
lerių, gi visą koją 14.000 do
lerių.

Brilijantai.
Kuomet poni Vanderbilt, 

apsisiautus savo puikia so- 
boline skranda, sėda aiito- 
mobiliun ir važiuoja kur 
nors pasilinksmintų, links
moj draugijoj praleistų va
karą ir, kuomet toji “da
ma” įeina salėn, kurios e- 
lektroš šviesoj ima maudy- 
ties jos brilijantai ir kiti 
blizgalai — kiek toki mote
ris gali lėšųoti ? "■ •’ “ įį

Visokie puikiausi rubai 
šiandie neturi reikšmės’ ą- 
kyveizdoje įvairiausios rij- 
šies blizgaįų, , kuriems jau 
nei labų nesama!, Kuomet 
milijardieriaus duktė ėjo už 
vyro, jos tėvas jai podoya- 
nojo tiktai rumus vertės 
4 ‘ tik ’ ’ du milijonu dolerių. 
Bet motina greitaį tėvo šyk
štumą pataisė ir dovanojo 
dukterei blizgalų trijų bili
jonų dolerių vertės! - — •

Taigi kiek moteris lesuo 
ja»? -

Nieko — arba dar mažiau 
kaip nieko, arba degtinės 
butelį, arba tris rublius, ar
ba kelis milijonus?

w Nepasitaisanti' moterių 
priešininkai tvirtina; ’ kad 
jie labai gerai pažįstanti 
moteris ir todėl anas labai 
žemai apkainuojanti. Te- 
čiau tikrie j i7 moterių ‘gar- 
bintojai tvirtina, "kad jie 
taippat labai gerai moteris 
pažįstanti ir todėl taip aug- 
štai anas branginanti.

PRIETELYSTĖ.

Už moteris mokestis kei
čiasi.

Bet jei pas puslaukinius 
galima pirkties pačią už pei
lį arba degtinės butelį, tai 
laikui bėgant, kuomet tos 
tautos ima laipsniškai ei vi-, 
lizuoties, net moterių kaina 
pakeliama. Užuot galvijais, 
ar kitokiais daiktais jauni
kaičiai moka pinigais; pato
gi mergaitė retkarčiais bu
na verta tūkstančio dolerių.

Kiek lešuoja moteries 
feperacija?

Specialistai kosmetikose, 
žinanti visokias gražybės 
auklėjimo paslaptis, suger
bia įvairias silpnybes,, tajp 
apsukriai paslėpti, arba 
nors sumažinti, kad jų tuo 
apsukrumu išteisyb'ės rei
kia daug stebėtis. Žinomi 
yra parafino įšvirkštimai 
pataisymui nosių ir išlygi
nimui indubimų. Chirur
gai ir gydytojai už tokius 
“pataisymus” ima milžiniš
kus pinigus, daugiausiai An
glijoje — nekurios turtin
gos moterįs už tai savo dak
tarams moka 2— 5.000 dole- 
rių metinės algos, neskai
tant vaistų, maudykliij ir ki-

Pirkimo pačių paprotis 
Rusijoje.

Rusijos gilumoj pirkti 
pačias papročio butą labai 
ilgai — ir tais laikais, kuo
met bėdiniausiose apylinkė
se mokėta už merginą tris 
Wibliai, kur kitur buvo mo
kamą liet tūkstantis rublių. 
Ik i šiol tęnaį dainuojama se- 
na dainelė: ■ S \ -š/

• “Dirbk, dirbk,
broli,

“Neparduok manęs taip 
pigiai,

“Reikalauk už mane šim
to rublių,' ■ ‘ ?

“Už mano kasas norėk 
tūkstančio, ’ ;■ ' ■'

“Už mano patogumą dar 
daugiau! -* - - : -

mano

Kuomet mergina daugiau
/ ' ' JeŠUOja. - . ’ • ■ . ’ - < 

Jub' Saugiau mergina apie 
savo patogumą yra persiti-

Kiek lešuoja pilnai ap
rengta moteris?

Užuot klausti apie tai sa
vo vyrų, kurie neyisuomet 
galėtų ir norėtų tikrai ir at
virai atsakyti, pridera pa
sižiūrėti statistikon, kuri 
paremta ant teisingų skait
linių. Tos skaitlinės tarp 
savęs turi milžiniškus skir
tumus. Kiek tai yra mote
rių kuklių, neturinčių sau 
jokių pretenzijų, pragyve
nančių su mažais ir menkais 
ištekliais. Bet argi jos yra 
kiek mažiau vertos už mili
jonieres ir anų dukteris?

Iš metinio biudžeto vie
nos milijonierės Vanderbilt 
sužinome, kad toji poniutė 
metais išleidžia:

, Skrandų (kailinių) repe- 
racijai 5.000 dol.

Tualetams 12.000.dol...
Apatiniams skalbiniamsir 

naminiams tualetams 7.000. y
Apautuvams ir sporto 

drabužiams 1.500 dol.
Pirštinaitėms ir nosinėms;

1.100 dol. ; rių... A'“.. į
Skrybėlėms 3.500 dol.

j Kitiems dalykams,- pri-; 
klausantiems prie parėdų- 
W:500 dbU '/i riteri..... ... / x'J 

‘ riis -rišo taigi 50.^&O sdble-

darymo Imm^kitiėms, Var
dan broliškos Meilės. Kiek
vienas iš mus ‘sutvertas del 
gero, taigf’ kiirs tiki į gerą 
ir trokšta geto — privalo 
savo dvasiškai pajėgas taip 
intempti, kbd' kilčiausi ins
tinktai vien jb širdyj bujotų 
ir kad ta širdih visuomet ro
dytų kilčiauslus jaumus.

„PrietelystČ, tai brangiau
sias blizgutis mus gyveni
mo” — taip tvirtina vienas 
filozofų. Ir ištikro — kiek 
tai ji karčių gyvenimo va
landų pasaldina, kiek tai 
palengvina jo sunkenybių!

• ’ Kaip daug vertas pasigai
lėjimo yra žmogus, neturin
tis prietelių, taip lygiai ieš
kojimas jų be tikro reikalo 
peiktinas. Mes visuomet 
privalom užlaikyti atmintyj 
tą sakinį Herberto, kad “bū
vant draugystėj padorių 
ir patįs liksim lygiai do
rais”. Žmonės, užtiesą, nė
ra iškalti iš akmens; o įvai
rios inteknaės gyvenime, 
stumiamos kas sykis prie 
augštesnių siekinių ir paty
rimų gyvenimo, neapsako
mai žymiai permaino gerus 
jo norus. Vienok jaigu pa
pėde mus gyvenimo yra 
tvirti, doriški jausmai, įs
kiepyti mums kūdikystėje 
ir atsakančiai išauklėti to
lesniam amžyj, tai nors ne- 
•paprastos ir netikėtos sąįjM 
gos veikia į mus kuosmar- 
kiausiai, trąukia kartais 
paskui save j staigią per
mainą mus ideų, pažiūrų ir 
darbų, vienok dalis pamatį- 
nių persitikrinimų iš kūdi
kystės metų liksis mumyse 
nepajudinama, ir žibės be- 
paliovos nęvį^uksas žemės 
dulkėse... V. . ■

Užtaigi ’motinų ir auklė
tojų svarbiausia užduotimi 
privalo būti, kad išplėtojus 
yąikų ' nuomonėse jausmūš 
kilčiausios prietelystės link 
artymo. Ir kuomet vaikaš 
augs tokiuose persitikrini-: 
niuose, kad savo jautrioj 
jaunoj širdelėj užlaikius 
širdingus velijimus savo 
vienmečiams draugams, vy
resniems ar žemesniems as
menims, kuomet iš laiko į- 
pratęs bus atjausti nuliūdi
mą ir laimę kitų, mokės nu
sileisti ir daryti gera ki
tiems vardan prietelystės — 
tuomet, toki širdis užaugus 
nepersisunkus šiurkštumais, 
saumylybe, tuomet mus his- 
torija nebus historija 
jojusios savimeilės, 
tiek jau blogo atnešė 
nijai. ..........

Pastaraisiais materijaliz- 
mo laikais, kuomet savimei
lė visus laiko subrakŲ- 
nus ir kuomet mus tikėjimu 
yra: “atsimink pirmiausiai 
savė ir rūpinkis savais reįl- 
kalais”, kaskart rėčiau ga
lima sutikti' asmenį' Sų drau
giškais jausmais, su teisin
ga be veidmainystės prietef 
lyste, kuri taip stipriai rišo 
senos gadynės'žmones į bro
lišką draugiją, tarp kurių 
nevienas, vardan prietelys
tės, aukodavo savo turtus, 
laime ir net gyvastį ^labui 
kitų. ■ -

Tūkstančius pavyzdžių 
panašios prietelystės randa
me historijoj tautų ir pavie
nių asmenų, kuomet šiandie, 
iš to atžvilgio, širdys žmo
nių skursta ir tyli, kaskart 
dar labiau įsiskverbdama 
josna /i<‘ištikilnybė, abejonė 
ir kiti blogi; jausmai. Nors 
daug kalbama ir rašoma a- 
pie brolišką meile, visuome
nišką labdarybę ir kitus 
tam panašius žmoniškus 
jausmus, vienpk-gi dažniau
siai su užkiutimu - praeina
ma šalia kenčiančių savo 
brolių, savo asmeniškus rei
kalus statydami pirmoj vie
toj. ' i :. \.ririi;ri )

Labai yra; liūdnas apsi
reiškimas, kuomet atšali
mas širdies, pritelystčje da
ro' žmogų netikusių Veliji
muose gei'o savo broliams, 
kadangi prietelystės tai vie
natinė ir kilčiaiisia žmoni
jos doros šaką, ji yra ttiom 
ąugštu širdies pąj autiind, iš 
kurio ima pradžią kitos; do 
ros šakos; prietelyste yra 
gražiausias šinlies žiedąs- 
j ausmas, kuris reikalus ki
tų stato ant lygaus laipsnio 
su savo, nųt kartais ąųg- 
ščiau, ir naikina žmonyse 
savimeilės apsireiškimus.

Žmogus, prielankus arty- 
mui, ne niekinti, bet pasigai
lėti privalo, matarit. ’ Įritą 
blogai darant, delei jo silp
nos doros, privalo pasirū
pinti :juds gydyti, raminant į 
silpnus, švelninant užkietė-jkau ir dar ligšiol nesura- 
jusius ir tjų nes širdingi ve-’ dau.

išbu- 
kuri 
žmo-

REDAKCIJOS ATSA
KYMAI.

D. J. Aleksis.— Tamstos 
“Pavasaris” laikraštin dėti 
netinka, nes labai prastai 
sueiliuota.

F. M. Adomaitis. ’’Var
gdienis” laikraštin netinka. 
Nedėsime. Apie kitus rei
kalus Tamsta sužinok asme
niškai “Kataliko” ofise.

Galijotas. Kokias tik 
gaunamą., iš Tamstos kores
pondencijas, visuomet visas 
laikraštių c|edame. Apie 
praleistas korespondencijas 
nieko nežinome.

A. Vilkas. — Apie vargo
nininką Z. ir Tamstų klebo
ną korespondencijos nega
vome. Parašykite, bus su
naudota.?' Kito reikalavimo 
kas lytis! adresų, negalima 
išduoti.

nėšio

Kaina
lubų mūrinis2

Ant

vių,

M

r ji

lubų 
lubų

2
3

medinis 
mūrinis

3
3
2
2

*

*
I*

$3.600.00.
. $4.800.00.
. $5.200.00.

$1.800.00.
$2.500.00.
$4.500.00.

*
*
*
*£
*

ant mėnesio.
$2.057.50.
$2.900.00.
$2.700.00.

.. $2.100.00.
Kaina $5.800.Q0.
Kaina $4.000.00.

$3.000.00.
$7.000.00.
$2.700.00.

ijjjjfiiir

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

Kaina .. 
parduotas, 

syje

$2.100.00.
$2.300.00.

$1.200.00.
$3.500,00.
$2.300.00-
$1.500.00.
$5.000.00.

Ant 
Ant 
Mūrinis namas nu 6

' . ' ~ Tel. Drover" 2266
A. LIEKIS,

Pirmos Klesos Buffetas.
Saitas alus, gardi arielka, kvepenti 

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

**************************
Telephone Canal 2118 *

D«. A. LEONARDAS JUŠKA f
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. S

1749 So. Halsted St., Chicago, Illinois. *
PRIĖMIMO VALANDOS: 

Nuo 9 ryto iki 11: po piet nuo 3 iki 5 ir
■ . , vakare nuo 7 iki 9.

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

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

Kaina ....................................................................................................... $2.000.00.
Medinis namas ant dviejų familijų, geroj tvarkoj, tiktai.. $1.500.00.
Geroj vietoj, 3 ruimų mūrinis namas, viskas įtaisyta puikiai. šio 

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

namas, labai puikus, naujas. Kaina
35th STREET.

namas, 4 raudos. Kaina .................
namas, viskas gerai įtaisyta. Kaina 
ruimais, su skiepu, tiktai už .............

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

MORGAN STREET.
1 lubų mūrinis namas su skiepu. Kaina .. .................... $2.500.00.
2 lubų mūrinis namas, 4 randos. Kaina ....................... $5.600.00.
2 lubų mūrinis namas su storu, naujas. Kaina .... $4.900.00.
3 lubų Tnurinis namas, 8 randos. Kaina ..................... $15.000.00.

............................. “ .......................... $2.100.00.
Kaina .............  $2.600.00.
Kaina .......... $11.000.00.

2

2

2

$2.000.00.
$1.600.00.
$1.300.00.

$4.500.00.
$4.300.00.

Randos atneša
........ $17.000,00.

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

$4.000.00.
. $5.500.00.
$11.000.00.
$10.000.00.

. $6.000.00.

. $4.000.00.

AUBUBN AVENUE.

Kaina

Randos atneša $300.00 metams. Kaina 
Randos atneša $408.00 

.. . ____ ...................... . ...................... .  
_ ............... __j. šito namo kaina ...............  
lubų mūrinis namas, 8 rendos. Kaina ....
lubų mūrinis, namas, 6 rendos. Kainą ....
lubų muro ir medžio namas, 4 rendos. Kaina 
lubų medinis namas, storas ir 3 pagyvenimai, randos ant mė- 
gatvė asphalt. Viskas apmokėta’.;:.............. .
lubų mūrinis 'namas, labai puikus, randos? ant mėnesio $34.00.

- ■

aš*’;

iwwei. - ______ _Real Estate
——m——

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 grįeios (stubos), šilumos ir kitokių gyveni
mui reikalingų dalykų. Kadan gi paskutiniuose laikuose vis
kas pabrango, kaip tai: maistas, drabužiai ir tt., tai ir namų 
savininkai pradėjo kelti didesnes randas sųž.savo namus, taip 
kad paprastas darbininkas turi mokėti po keletą ar kelioliką 
dolerių daugiau raudos už kambarius, negu keli metai atgal. 
Kad pagerinti tą būvį, kiekvienas turintis keletą ar kelioliką 
šimtų dolerių, privalo nusipirkti namą kol namų kainos nėra 
peraukštos. Visiems gerai yra žinoma, kad Chieagos miestas 
neišpasakytai greitai auga, didinasi, platinasi, tai nėra ko ste
bėtis, kad ir namų kainos kįlą augštyn ir augštyn ir Chicagoj 
ateis tokie laikai, kur dabar stovi mažiukes stubutes, bus 
puikus namai ir brangios , vietos. Kurie turėjo sumanesnes 
galvas ir nusipirko namus keletą metų atgal, šiandien liko lai
mingais. Ir tu skaitytojau turi tą pačią progą, tiktai nau
dokis iš jos, nelaikyk savo pinigus kur bakselyje ar po paduš- 
ka. Pirk namą ir tapk laimingu. Paliauk mokėjęs sveti
miems randas. Mokėk pats sau, o ne svetimam. Daryk taip, 
kad po metų galėtum parodyti vietoj 12 rasyčių už randas 12 
atmokėjimų už savo namą, o pamatysi, kad po kelių metų 
turėsi kuom pasidžiaugti.

Mes perkame ir parduodame namus, lotus ir farmas. Mes turime 
daugybę gerų ir nebrangių namų ir lotų pardavimui ant Bridgeport©, visoj 
Chicagoj ir jo apielinkėse. Todėl norėdami pirkti namą, lotą ar farmą 
kreipkitės pas mus, o mes stengsimės kiekvieną užganėdinti. Jei norite 
parduoti savo namą, lotą ar farmą, kreipkitės prie musų, o mes jums 
surasime pirkiką. Todėl atsišaukite į musų Banką, o mes suteiksime visas- 
reikalingas informacijas delei pirkimo namo, loto arbo farmos.

Musų Banke taipgi randasi skyrius:
. , REJENTALMKAS DEPARTAMENTAS.

Mes padarome visokius REJENTALIŠKUS- dokumentus paveizdan: 
Doviernastis, Kontraktus,'-Bill of Sale, Affidavitus, Draugijų inkorporavi
mus ir visokius kitus raitus, koki tik Rejento arba “Notary Public” sky
riuje daromi/ ■■

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

2 ’ •
užsidėti

na

lubų mūrinis naujas namas,randasi labai geroj vietoj, kur galima 
biznį. — -
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 tvarkoje. Ksira
4 mediniai namai po 2 randas kiekvienas, jpo .............
Ant 2 lubų mūrinis namas, 4 randos, puikus; Kaina ..

31st .PLACE.
Ant Uubų mūrinis namas su skiepu, ;puikus. Kaina ..
Ant 3 lubų mūrinis namas, labai puikus, 3 randos.
Ant 2 lubu mūrinis namas, randos 40.00 ant mėnesio.

MOSPRATT STREET. .
Ant 2 lubų medinis namasj iarti naujas. Kuiną ...
Ant 2 lubų mūrinis namas su Storu ir”stainė.'! ‘ Kaina
Ant 2 lubų muro ir medžio namas, 6 randos. Kaina ..

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

Kaina ............................................... . .................................. . ...........
Ant*2 lubų muro ir medžio namas, 4 randey gerame padėjime.
Ant 1 lubų mūrinis namas su skiepu, puikūs. Kaina ..........

25th STREET.
Ant 2 lubų medinis namas, 9 ruimą?. įik ant trumpo laiko.
Ant 2 lubų mūrinis namas, labai pufenr, 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 ........ T----------
Ant vienų lubų, naujas muro namas. Lotas 48x125, 2 randos.

Ant

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

38th STREET.
.................................................................................................  $4.000.00.
Ant 2 lubt; medinis namas, viskas puikiai įtaisyta, turi but tuojaus

—. Kaina ................................................................................. $3.000.00.
Ant 2 lubi; mūrinis namas, naujas, arti bažnyčios. šiame mėne-
tiktai ............................................................................................ $3.500.00.

Tarp farmerių.
— Kaip gi ten, kaimyne, 

ar pereitos savaitės vėtra 
neūžkenkė tavo svirnui“?

— Nežinau. Štai jo ieš-

— -......................■_____ ■ -- ---- ■ • - - - - -

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

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

?arma parsiduoda Wis. valstijoj, tiktai už ............................ $600.00.t
12 lotų parsiduoda labai pigiai Gary, Ind, nuo .... $300.00 — $700.00.

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

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

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

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

EMERALD AVENUE.
Ant 2 lubų medinis namas, 4 randos. Kaina ...........
Ant 2 lubų medinis namas su štoru, 19 ruimų. Kaina
Ant .2 lubų medinis namas su štoru. Kaina ...............
Ant vienų lubų medinis namas, viena randa. Kaina .

Jono M. Tananeviczio Banką
3249-53 S. iorg»n Street CHICAGO

Reikalaujant Armonikų 
į įtoncertinkij ar kitokių 
j^muzikališkų instrumentų. 
įįįįį Pakol kur pirksit, pirma 

parašykite man, aš prisią- 
fįK siu Jums savo Katalogą, H 
Įy kurio matysite jog prie ma- 

nęs galima gauti visokias 
įSl puikiausias Vokiškas bei 
Įr* Itališkas Armonikas už že- 
* mesnę kaina negu kur kitur.

Rašyk šendi man, pridedams už 2c., markę ir 
savo adresą o gausi mano Katalogą dovanai Ad.

M. J. Damijonaitis,
812 W. 33rd St., CHICAGO, ILL'

Telephone W. Pullman 1739 i
Lietuviška Registruota 

AKUŠERĖ 
ELEON. S. SUTKUVIENĖ 

148 East 107 Street, 
Roseland, UI.

ABELLS
Memorial Bella a Specialty. 

afafliwaeMiroaBdr/ CatBUttawratHArolMBAt

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

CHICAGO, ILL.
SEECIJALISTAS LIGŲ: VYLŲ, 

MOTERŲ, VAIKŲ IB PRIE GIM
DYMO.

Gydau privatiškaa ligai vyri; ir mo
terį;, taipgi skausmą skilvio, inkstą, 
plauučii;, r’-dies, reumatizmo, užnuodi- 
jimą kraujo ir ligas akią, ausų, nosies 
ir gerklSs, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 9 
valandai vakaro.

$ .. _______**************************

DIDIS GYDYTOJAS
Dr. IGNOTAS STANKUS M. D.

Gydo paaekmln<UMlal visokias ii-
gaa v^rų.^oteru. vaiku Ir. daro vi. , 

-aaklas’dperaoUss. Su į e romia leka 
mis jo patta suUUytomla. Dr. Igno
tas S’aukus jau Jlmtns įmonių ilgyd»

- katrie paliko ant vtunlca sveikais, Uq. 
Inmate ir j»ra džingt Jia yt» VI— 
Satiate Tikras Daktaras Lietuvis PH- 
tedrlphfjoj. pabaigęs daktarilkuamok
slus Indianos ŲulveralUte te baigęsdl- 
dimju daktaru mokslę. Ths Hew York, 
Post Gndnate Medical School and Ho
spital.

7 H Duigelio Pai4k»v«nių
. _ ., ,į. ... į KeliuJĮH.Petslpiasms, •

Al Jurgi. lie k Chl^BU III..
•laboaa Ir turėjau kosulį, set buvau pamstfs nodej> buM Šveike, bet kuo 
met ateliauklau pas Dr. Ignotą Stankų, jie už pirmo prisiunitmo gyduo
lių mano Ugyde. Dtksvoju fllrdiognl ir slmiUu $ H.OOdovvbu gastfoeiaus.

M. Navicku. S Llnooh. st, Brighton, Mass ražo taip: Bafeu ttondlra 
latekp daktarui Ignotui Stankui su dideliu linksmumu, kad man sugrįžt- 
no sveikute. Laimi dtkpvoju.- 8kawunaa knitinflje. s'rfnnose lr sunkus 
kvėoavlmaa jau sustojo, spuogai Ir plStmta nuo yHtlo baigia gyti

Širdingai d«kavoju U Jonas Požfih saro tautiečiui daktarui Ignotui 
Stankui už ligydy „a sugaudus gurus kakle |r sugretinimą vyritkutno 
1601 Winter st. Philadelphia. Pa • ' ■

Turiu daugybę padekavontusuo merginu ir moterų už Ižgydynp nuo 
neregultarllku *^neoialu, baltviU trkMlmu, skaudėjimo strtM ir kojų. 
užtai*k<>sdeateV<tni,<'P*U>Pil>tO^Stt'^>>I>M1^>U-1>3eiU1SOnll>* ,r*

APSIIMU PASEKMINGAI ifcYDYTl.
Nuo reumotume, skaudėjimo Ir ?01in>o sąnariu, kaulu.' strėnų ir Bonu; 

nuo visokiu ilgu, už - lėtėjimo Ir ■•dirbimo viduriu. Ubėris o. kūno nte- 
žejlmo, visokiu spuogu, dedervinių, slinkimo plauko, galvoe-ekaudBjlao, 
nuo Ilgos Birdies, lak-tu, plausiu, kepinu. Nuo visokiu nervitku Ilgu, ne
uralgijos. drebAJimo afuariu, nemiegojimo Ir UgjflSio. auo greito nuilsimo 
Ir sunkaus kvėpavimo, i erfalimo Ir nuo visokia slogu Nuo visokiu ei- 
krettam i lytliku Ugu ir visokiu kitokiu nuslipnsjlmu sveikatos. Taip gi 
nuo vis 4du motoriBkn Ilgu, skausert gu ir aurguliarUkti mBaeamlu, 

.baltųjų tekėjimą ir gumbo linu.
Visi ligoniai krslptcitos pas daktaro Ignote ktarikn ypatlžka! arba lateku 

be skirtumo, kaip toli gyvewie AmarlkoJ, Anglijoj, Kanadoj te kitCMda- 
lyte. ospturdiit Blrdingt rod> Ir Pa8flbf-

DB. IGKATIUS STAKKDS, K. D.
1210 So. Broad st., "Philadelphia, Fa.
ortho ) Kus »Iki 1 po phis ir .so 7 U1 
Valandos ( NsdMlomte nuo 1 iki 4 po pistu.

Žiūrėkite kas čia!

SATYROS IR JUOKŲ LAIKRAŠTIS

Prisiųskite 1 doleMįo gausite 
“Tarką” per visą metę?“Tarka” 
perleidžia per savo akstienas, vi
sas musų gyvenimo ydas. Jai tar
kuojant: Teisingieji raitosi nuo 
juokų, kaltininkai-gi raukosi kaip 
krienų priėdę. AtsiuntusieiSSĮOc 
štampų gaus numerj pama0jft^i be 
užmokesčio. Adresuokite:’

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

John Cochinsky 
LAWYER

Lietuvys Advokatas
69 W.Washington St., Room 1510 

CHICAGO
Atlieku visokius legališkus reikalus at

sakančiai, ypatingai susižeidhno ii kitus. 
Užsiimu vedimu visokių civiliškų ir kri- 
minališkų bylų. Taipgi peržiūru abstrak
tus ir padirbu visokias popieras ir doku
mentus pardavimo ir pirkimo namų, lotų, 
biznių ir tt. Lietuviai, kurie turite koki 
legalilkų reikalą, atsišaukite pas tautietį. 
. Ofiso vai.: nuo 9 ryto iki 5 po pietų.

W Gyvenimas:
2316 W. 23rd P1‘4 Chicago, Ill.

Gyvenimo vai.: nuo 7 iki 9 vakaro.
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katalikas

H-’” S. Boston, Mass.
'Gyvenantis jau nuo pen

kiolikos metų čionai kun. 
Juozapas Gricius, kuris yra 
visų Bostono lietuvių klebo
nu, išstatė naujų bažnyčių 
ir ten dabar atlieka visus 
dvasiškus musų lietuvių rei
kalus. Kun. J. Gricius y- 
ra tai vienintelis Bostono ir 
apylinkės klebonas, kų pa
tvirtina „Official Catholic 
Directory”, kur užrašyta, 
kad jisai yra viso S. Bosto
no lietuvių klebonu.

Liepos 13 dienų rengia- 
Ina yra puikus visiems pasi
linksminimas, kuris atsibus 
Šalia bažnyčios darže. Nuo 
pusiau antros ligi pusiau 
šeštai valandai vaikams pa
silinksminimas; nuo 6 ligi 
11 valandai suaugusiems 
žmonėms. Tikietai gana 
pigus. Muzika taip-gi bus 
puiki; bus net dvi, iš kurių 
viena šokius griež, kita — 
.visokius žaislus. Kas tik a- 
teis, džiaugsis ir bus užganė
dintas. Dėlto lietuviai ir 
lietuvaitės turėtų nepamirš
ti tuja proga pasinaudoti. 
Jaigu lytų, bus atidėta ligi 
kitos subatos.

Parapi jonas.

Bayonne, N. J.
Birželio 23 dienų suvaži

nėjo čionai keturių meti; 
mergaitę. Važiavo gatve 
pilnas alaus prikrautas ve- 
žimtr,. Tuom tarpu iš ša
lies bėgo mergaitė ir pakliu
vo po. vežimo ratais. ' Vežė
jas negalėjo sulaikyti veži
mo, tad mergaitę primušė 
mirtinai. Nuvežta į ligon- 
butį už keliu valandų pasi
mirė.

Reikėtų tėvams labiau 
daboti vaikus ir neleisti taip 
gatvėmis skrajoti, tad tokių 
atsitikimų nebus (Rasi mer
gaitė buvo lietuvė? Red).

Ant. Vilkas.

mų medžiai, rožės ir kviety 
kos, kurios žydi be nustoji- 
mo žiemų ir vasarų.

Mus brolių lietuvių šiame 
mieste neteko dar surasti 
nei vieno. Mat, mūsiškiai 
dailių miestų bijosi, nes jie 
inprato tūnoti dulkėse. Ga
li but dėlto čionai lietuviai 
neapsigyvena, kad negalima 
gauti čia jokių svaiginančių 
gėralų, be kurių mus brolis 
neištrivoja.

“V. L.”.

Londonas, Anglija.
Ligi šiolei dar vis nėra 

Anglijoje ramybes. Strai- 
kuoja įvairių dirbtuvių dar- 

. . . bininkai. Didžiausias strai- • ve V7‘■■. kas, tai ^aivų uostuose iš- 
krovėjųĮįMjfcgJau kelinta 
savaitėA '*W$|JRstraikuoja. 
Vienybės tarp jų nėra, daug 
atsiranda straiklaužių, kurie 
visų laikų dirba; tokie, ži
noma, nepriklauso prie uni
jos.

Valgomi daiktai pabran
go. Policija raita ir pėsčia 
lydi valgomųM^aiktų pri
krautus vežimus Straike- 
rių daug'yra suareštuotų. 
Žmonės daug ko prikalba ir 
pribaugina apie straikus. 
Dabar jau laukiama diena 
iŠ-dieiw straiko užsibaigi- 
mo. Istrd tik greičiau užsi
baigtų, nes didžiai jau in- 
kyrėjo.

. Galijotas.
- ^^febnville, III.

Čia lietuvių gyvena apie 
30 šeimynų; turi pašelpinę 
draugijų Šv. Kazimiero, vie
nų valgomų daiktų krautu
vę, na, ir 2 lietuviškus sa- 
litlftusF Apšvietimas stovi 
labai žemai. Daugiausiai 
užsiimdinėja girtuokliavi
mais.

Darbai gerai eina, nes vie
tinėse kasyklose dirbama 
pilnas laikas.

“V. L.”.

Iš Kanados.
Vasaros laike Kanadoj 

darbai eina gerai, visur dar
bai pasigerina, todėl ir iš ki
tur pribuvusiam darbas nė
ra sunku gauti, ypač pas 
fannerius ir prie geležinke
lių „ dirbimo. Bet kaip vi
sur, taip ir čia darbininkai, 
ypač iš kitur pribuvę, yra 
išnaudojami, labiausiai juos 
išnaudoja kontraktoriai pa
ėmę geležinkelių dirbimų. 
Jaigu kontraktoriai Kana
doj darbininkų gauti negali, 
tai siunčia agentus į Suvie
nytas Valstijas darbininkų 
ieškotų, ypač į didmiesčius, 
kaip tai New Yorką, Bosto
nų, ir ten per kontoras, ža
dėdami gerų užmokestį, su
randa ganėtinai darbininkų, 
bet paskui savo pažadėjimų 
nepildo. Žada po du doleriu 
už 10 darbo valandų ir siū
lo pigi; pragyvenimų. Bet 
apie kelionės tolumų nieko 
nesako, sako, kad kelionė 
lėšuos tik 10 dolerių ir buk 
dar dykai nuveža. Nuvažia
vus gi vieton, pasirodo vi
sai kas kita. Prisieina su- 
virš mėnesį dirbti atidirbi
mui kelionės lėšų, už pra
gyvenimų atskaito $19.85 
mėnesiui. Perkant reikalin
giausius daiktus dvigubai 
nulupa. Žiemos laike du 
trečdaliu darbininkų nuo 
darbo paleidžia.

Todėl važiuojanti Kana- 
don turi, apsisaugoti ir turi 
gerai žinoti, kur jie važiuo
ja; privalo netikėti viskam, 
kų žada gaudanti darbinin
kus agentai.

\ “L”.

PRANEŠIMAS.

Šiuomi pranešu, jog Kon
gresas Susivienijimui Lietu
viškų Rymo-Katalikiškų Pa- 
gelbinių Draugijų Ameriko
je tsibuš Rugsėjo (Septem
ber) 16—17 dienomis, 1912 
m., po numeriu 180—182 
New York avė., Newark, N. 
J. Kiekviena L. R. K. P. D. 
A. gali siųsti Kougresan sa
vo atstovą, kadir butų ma
žiausi, bile turi čarterį. Di
desnės Pagel. Dr-jos gali 
siųsti 1 atstovą nuo Dr-još 
ir nuo kiekvienu 50 nariu 
vieną, tai yra, jei Dr-ja turi 
50 narių, gali siųsti 2 atsto
vus, jaigu 100 narių, tai 3, ir 
taip toliau. Atstovai priva
lo turėt nuo Dr-jos paliudi
jimą arba mandatą su vir
šininkų parašu ir Dr-jos 
antspauda. Butų labai geis
tina/ kad Dr-jos ’ pirmiaus 
praneštų mums, kiek turį at
stovų prisiųsti Kongresam

Su a u gitą pagarba
Kazys Vaškevičius, 

Newark’© L. R. K. P. D. 
A. Komiteto Pirmininkas.

.Adresas: K. Vaškevičius, 
184 New York avė., 

Newark, N. J.

SĄRAŠAS
ypatų aukavusių ant SS. 
Petro ir Povilo lietuviškos 
Rymo-Katalikų Bažn yčios 
Rockford, III.

Oglesbay, III.
Raudonius K..................25c.
Turkevičius J.................50
Skerslonas B.................. 25

Long Beach, Cal.
Šitas miestas yra labai 

gražus: iš vienos pusės Ra
musis okeanas, o iš antros—

Pocius V........................... 10
Tautkus K......... ..............10
Daunius D....................... 25
Šiaulys M......................... 25
Brinkis 1...........................25
Laurinąitis 1................... 25
Znutas V...........................25
Karklys S.........................15
Brabas 1...........................25
Kučinskas J..................... 25
Vaznis D..........................50
Šimkus G.......................... 25
Dombratttlias K..............25
Stasiulienė A. .....25
Sprindis F.................... .^50
Rudplaukis F.................. 50
Perlavičius J................... 50
Garbaliauskas A............. 50
Bumblauskis K................50
Rymkus J.........................25
Ša pikas S......................... 50
Gustis A........................... 50
Ramaška F......................50
Norkus F......................... 25
Valantis F....................... 25
Kurlinkus J.................... 25
Masalskis J,................50

kalnai, Ąplįlik namus pal- Uža J. . ..25

Anužys D........... ..............25
Augulys K........................25
Rugienius A..................... 25
Mažiulys L....................... 25
Greičius K....................... 25
Olczikas J........................25
Plečkauskis S..................25
Jasaitis P.........................50
Mačys V........................... 25
Augulys A........................25
Samolaitis M..........  50
Czerpas J......................... 25
Czerpas G........................25
Lazurkaitis G..................25
Podzius P......................... 25
Svileikis K...................... 25
Šlapikas K......... . ............25
Massatska A. -................ 50
Massalski K..................... 50
Rudelys J......................... 50
Pocius L........................... 25
Valantis R.....................   .25
Micziulys K......................50
Samulaitis K................... 50
Antanaitis G................... 25
Viedravičius 1................. 50
Margis F...........................25
Margiene 1....................... 25
Znotas A.'........................25
Vaičius A..................... $1
Junskis V.........................50c.
Vilička K......................... 50
Dovidonis J..................... 25
Dovidonis A.............. . . .25

Spring Valley, III.
Budvitis F....................... 10c.
Dočkus B......................... 25
Matukaitis A................... 25
Bielskus T....................... 25
Bražaitis J.......................25
Ulevičius J.......................25
Plioplys A........................25
Slivinskas J.................... 10
Dočkus J..........................15
Bielskis M.......................25
Pakatinskas A........... $1
Pakąįjpskas J.................25c.
Milašauskas J.................25
Steponaitis J................... 50
Juškys Z...........................50
Ližauskis Z.......................10
Giraitis A......................... 50
Laukaitis T......................25
Bitautas J........................25
Katkevičia K. ;............ 50
Tauraza J.........................25
Juodzbalys V. ................. 25
Juokas F...........................25
Ivaškevičius J. .. ..........50
Gedbudas P................ ...50
Marcele L........... ............05
Masiokas J.......... ...... . .  .50
Bacevičius J. v. . ....50
Ivanauskas J. t...-......... 25
Karpis A. ...................... 50
Šimkus J. ............50 
Ziurinskas A. .................50
Kuparius W. .............--^O
Smardak F. . ...............50
Gudaitis J. . .10

~“----- ?—t--- - ~
Vasiliauskai A/r.........25
Aukštaitis J., . <t..............15

Jogminas J. . .a3............ 25
Raudonius 1£.; ......... ..25
Mikucevičiusi J.  .".50 
Raudonienė, F- ........... .50
Murauskis J. .įį.......25 
Černauskas L. ............. 25
Astrauskas J................... 50
Paulikas M....................... 10
Armonas J................... $1
Baltikauskas V............... 25c.

Ladd, Il(.
Liutkauskis Ą<.............. 50
Urbikas K. .ų................ 25
Petris P......... .  ...............30
Mikalauskas J................. 25
Žiemis M..........................25
Šiaulinskas J.................. 50
Juronis M.........................50
Žiūkas M. .. ................... 25
Ragažinskas B.........■ ■ ■ .50
Kaulynas J. ................ .50
Šliutris A. ......................50
Banis K. ....................... 25
Banis A. .. ......................25

Cherry, III.
Bagdonavičius J.............25.
Fitkus M........... ...........  15
Paročka J. .. .............. ..25
Tiekus G. ...................... 50
Kaziunas M. ..........10 
Kiselius M. -................... 50
Pilipavičius P..................25
Jukeliunas J. .................14
Kvieliųskas J. ...............25
Sadauskas A................... 25
Juodzbalys V................... 15
Milešys M.........................50
Atkačiunas V. ...............50
Pranckevičius V..............25
Šešlauckas S. .. . ..............15
Brukąs P............ . ............15
šibeikas J............'............50
Aleksinas K..................... 20
Kaminskas K. .................30

Battavia, III. 
Kun. J. P. McGuire .. $2 
Dyport V.........................50c.
Valadka J.......... .. ............25
Kronis V. .......... 25
Steponavičius P. ...........50
Gačas S...........................<50.
Zelnis F............................10
Poronas K.............. ..........25
Vaičiui y s J....................   .50
Survilas A....................$1
Gedvilas S........................ 25
PI arpas P.........................25
S tirą s J.............................25
Argutaitienė M................15
Dombrauskas S............. 50

Visiems aukautojams var
dan visos parapijos ištaria
me širdingą “Ačiū”! 

Komitetas.

VISOKIOS ŽINIOS.
Suvienytų Amerikos Vals

tijų ambasadorius Londone 
liepos 4 dienų parengęs ban
ketą, kuriame dalyvavo a- 
pie 4.000 asmenų. 1

Tokio dokuose įleista 
vandenin naujas japoniškas 
garlaivis, kuris vežiosiąs 
keliauninkus tarp Tokio ir 
Seattle, Wash.

Biėlgrade pasimirė Serbi
jos ministerių pirmininkas, 
kuris podraug buvęs ir užsie
nių reikalų ministerių, M. 
G. Milovanovic.

Meksikos Sala-
manca andai aplankęs bai
sus potvinis, kuris du treč
daliu miesto kuone visiškai 
sunaikino. Keli desėtkai žmo
nių pražuvo, o 1.000 neteko 
pastogės. *

Gibraltaran pranešta, kad 
Taradante vienas šeikas ap
siskelbęs Morokko sultanu, 
kadangi dabartinis sultanas 
Mulai Hafid esąs parsida
vęs Francijai. Vietomis gy
ventojai imu judėti priešai 
europėnus

©

Vii

Severos Skilvinis Karlus Vynas
užtikrina gerą apetitą, prašalina dispepsiją ir nerviškumą, sustip
rina nusilpnėjusį organizmą. «. »

P-nas Jos. Lonek iš Carr, Colo.'rašo: “Turėjau visai nusilpnėjusį skilvį bet ačiū Severos Skilviniam Kar
čiam Vynui vėl grįžau prie sveikatos. Mano skilvis yra dabar stiprus. 
Niekados gyvenime neturėjau taip gero apetito, kaip dabar”.

(Severą’s Stomach Bitters) x

Nereikalingu Kentejimu
galima išvengti, jeigu tuojaus, pasirodžius 
vidurių sujudimams, diegliams, vidurių pa- 

& liuosavimui, cholerinai, vasarinei ligai i r 
vaikų cholerai, pradėsite vartoti

Sėveros Viduriavimo Gyduoles
(Severn's Diarrhoea Remedy) _
Gerai jas visados laikyti namuose, kaipo 
pirmą pagelbą ligoj.

Du didumai: 25c ir 5Cc.

Reumatiški skauduliai, neuralgija, 
laužymai pečių, sustmgimas sa-

- narių, raumenų skaudėjimai, 
krutinės sopėjimas, aptini- 
mas, paralftiški skausmai.

visa tai turi išnykti, jeigu įtrinsi- 
te, arba uždėsite

Severas Gothardo Aliejų
(Severa’s Gothard Oil)

Kaina 50 centty K$
Visos Severos gyduoles parsinuoda aptiekose. Neimkite kitų. Norėdami gauti gerą patarimą, 

rašykit pas

W. F. Severą Co. ccV'°s
Vokietijos dienraščiai pa

minėjo, kad kaizerio trečias 
sūnūs Adalbertas, sakoma 
apsivesiųs . su caro vyriau
siąja'- dukterimi Olga, kuri 
turinti 16 metų. Gi Adalber
tas turįs 27 metus

Apylinkėse Regina, Mek
sike, nesenai siaučius bai
siausioji vėtra, kuri nužu
džius daugiau šimto žmo- 
nių sugraudama namus. Vė
trai draugavęs smarkus lie
tus. Nuostoliai apskaitomi 
daugiau kaip ant 10.000.000 
dolerių. Nukentėjusiems 
renkama aukos.

Vietovėje Radaun, arti 
Vienos, mokytojas Franciš- 
kus Rashendorfer susikalbė
jęs su pačia ir sunumi iš pir
mosios moterystės, 19 metų 
Francišku — nunuodijo sa
vo tris antrosios moterystės 
vaikus — 14, 13 ir 9 metus 
turinčius, o paskui patsai 
su pačia ir sunumi pasida
ręs galų. Tos baisios trage
dijos priežastimi buvęs ne
turtingumas.

Pekine nekurios pasiunti
nystės apturėjusio^ žinias, 
kad daugumoj pro
vincijų ėmus virti smarki a- 
gitacija prieš svetimžemius. 
Chinai, sakoma, rišasi į pa
slaptingas draugijas ir jau 
prasidedų judėjimai.

Italijos laikraščiai pradė
jo rašyti, kad italai išnaujo 
pradėsią karo akcijų ant E- 
gejaus jūrės, kadangi nuo 
visų salučių visi italai jau 
iškeliavę į Italiją i? jiems 
ten nebusią jokių nuostolių. 
Į turki; nuostolius nieko ne
paisoma. Tokiuo budu Tur
kija pasirengus išnaujo už
daryti Dardanelius.

Kievo mokslo apskričio 
globėjas išleido padavadiji- 
mus, sulyg kurių šiais me
tais Kievo politechinikon ne
busią priimami žydai stu
dentai. Tuose miestuose, 
kur žydams draudžiama gy
venti, gubernatoriai uždrau
dę žydams mokiniams ir gi
mnazijas lankyti. Ko Rusi
ja mano susilaukti pana
šiai žydus persekiodama?

Nėra abejonės, kad Rusi
jos naujoji, ty. ketvirtoji 
durna bus priversta užginti 
milžiniškus kreditus sutai- 
symui naujo karo laivyno 
ant Baltikos jūrės, kuris su- 
sidėsiųs iš dviejų eskadrų, 
sykiu turinčių 24 šarvuo
čius, 17 skraiduolių, 72 tor- 
pedvaltis ir 18 povandeni
nių valčių. Turėsiąs būti 
milžiniškas laivynas, lygus 
vokiškajam laivynui. /

----------------- 3

Iš Budapešto rašo, kad 
persišovęs Vengrijos parla
mento atstovas Kovacs, ku
ris norėjo nušauti Vengri
jos seimo pirmininką Tisą, 
vis dar atsirandąs ligonbu- 
tyj. Kiek-nors jam pasvei
kus, busiąs pergabentas ka
lėj iman, kur prasidėsią tar
dymai. Jo laukia sunkus 
kalėjimas už tokį nepapras
tą seime darbą.

^ew Jersey valstijos gubernatorius AVilson, demokratas, paskirtas konvenci
jos kandidatu į Suvienytų Amer. Valstijų prezidentus. Su juomi stovi jo žmona ii 
tiųs dukterįs,
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LIEPOS, 1912 m
Pijaus I pop.
Jono Gvalberto.
Margai. Vengry k.
7 po Sekm. BonoVentūlo.
Henriko išp.

škapL P- M.
Aleks. išp.

Svarbi visiems kninga..
Suvienytų Amerikos Val

stijų vyriausybė jau senai 
darbuojasi didelių miestų 
gyventojų paskatinimu, i- 
dant jie apsigyventų ant 
ūkių ir užsiimtų žemdirbys
te. Kad tą tikslą pasekmin
gi au atsiekus. Suvienytų 
Amer. Valstijų žemdirbys
tės departamentas išleidi- 
nėja įvairias kningas, ku
riose sakiniai aprašoma 
šios šalies žemdirbystė.

Ranka rankon su žemdir
bystės departamentu eina 

(pirklybos ir darbo departa
mentas, kuriam priklau
so Immigracijos ir Natū
ralizacijos biuras. Prie pas
tarojo vėl biuro prikergta 
yra Infonnacijinė Divizija, 
kurios svarbiausiuoju užda
viniu yra suteikti patari
mus visiems tiems, kurie no
ri’gauti darbą fabrike, ka
sykloje, arba ukėje.

Kad kuopasekmingiausiai 
atsiekus tą savo užda
vinio tikslą, tai yra 
kad paskatinus miestų gy
ventojus apsigyventi ant u- 
kių, paminėta Informacijinė 
Divizija išleido “biuletiną” 
arba kninga vardu “Agri
cultural Opportunities”, ku
rioj randasi visokios infor
macijos, turinčios kadir 
smulkiausią sąryšį su žem
dirbyste visose Suvienytose 
Amerikos Valstijose.

Veikalas “Agricultural 
Opportunities” yra padalin
tas į 7 atskyrius sekcijas 

. sekančiai:
r - 1. Šiaurinės Atlantiko
• valstijos.

2. Pietinės Atlantiko val
stijos.

3. Šiaur-vidurinės valsti
jos. (rytinė grupa).

4. Šiaur-vidurinės valsti
jos (vakarinė grupa).

5. Piet-vidurinės valstijos.
6. Vakarinės valstijos 

(šiaurinė grupa), priskai
to nt ir Alaska.

7. Vakarinės valstijos 
(pietinė grupa), priskai- 
tant ir Hawai.
^Kiekviena valstija sky

riumi apkalbama ir nurodo
ma : klimatas, žemės pavir
šius, dirvos ’ našumas; ar 
yra reikalinga irrigacija, ar 
ne; kas ant tos žemės augi
nama, ar javai, ar apkasa- 
mieji augalai; kokios gany
klos, koki gyvulių rūšis te
nai užlaikoma; fanuos kai
na ir ūkiški pataisymai; vie
na žodžiu sakant, paduota 
smulkiausi nurodymai, ko- 
\kie. farmeriui yra reikalin
gi-

Gale kiekvieno apie duo
tą valstiją aprašymo, pa
žymėta adresas valstijos 
valdininko, kuris visuomet 
gali suteikti tolesnes ir 
smulkesnes infomnacijas, 
jei kas norėtų toj valstijoj 
ant ūkės apsigyventi.

Tos visos kningoje infor
macijos yra paremtos ant 
valdiškųjų šaltinių ir jos 
yra teisingos, ty. neapvy- 
lančios.

Tą kninga “Agricultural 
Opportunities” galima gau
ti veltui paprašius jos laiš
ku sekančiu adresu:

Division of Information, 
of the Bureau of Immi-

gration and Naturaliza
tion,

Department of Commerce 
and Labor,
Washington, D. C.

Toji panfiileta kninga ga
li but naudinga kiekvienam 
lietuviui. Ji išleista tik ang
liškoj kalboj. Bet nežiūrint 
to net tokie lietuviai, kurie 
nemoka angliškai, privalo 
ją parsisiųzdinti, jei tik tu
ri patraukimą į žemdirbys
te. Visgi kas toksai atsiras, 
kuris aną perskaitys ir ne
suprantantiems
aiškis, su kningos 
supažindis. '

Daugumas nori 
venti ant ūkių, bet
katron pusėn kreipties. Tok
sai tegu semia sau informa
cijas iš tos kningos, o suži
nos tikrą teisybę kur koki 
žemė randasi.

Iš tokios kningos galima 
pažinti visą Ameriką, o juk 
toksai smulkmenų ir svar
bių daiktų pažinimas yra 
Kiekvienam reikalingas.

rusų vy-

kalbos iš
turimu

apsigy- 
nežino,

lietuviai “boikotuoją” 
Čenstakavą.

Vi išminėtus žodžius Lie
tuvoj gyvenanti lenkai pri
kiša lietuviams. Endekų 
laikraščiai pilni aprašymų, 
kad lietuviai niekinanti di
džiausią lenkų šventenybę, 
Čenstakavo šviesųjį kalną, 
kur Švenčiausioji Panelė 
garbi visam katalikų pasau
lini. Bet ar lietuviai boiko
tuoja tą stebuklingą vietą, 
ar tik lenkų politiką — iš
aiškina Vilniaus “Viltis”.

Pirm to reikia žinoti, kad 
lenkų katalikų tikyba nuo
latos puola žemyn, doros gy" 
venimas genda, jei atsimįsi- 
me, kad pastaraisiais me
tais iš lenkų išsivystė nepri
klausomoji lenkų bažnyčia, 
marijavitai ir pagaliaus 
toksai paleistuvis-galvažu- 
dis Macochas. Tas tikybos 
gedimas pas lenkus paeina 
nuo to, kad jife savo bažny
čias pavertė politinėmis į- 
staigomis. Tokiomis pat į- 
staigomis saviems tikslams 
jie norėtų paversti ir lietu
viškas bažnyčias, už ką nū
dien su lenkais Lietuvoje 
smarkiai ir kovojama.

Klevo kanauninkas kun. 
Bančkauskis, uolus lenkas, 
nesenai sumanė padaryti di
džiausią maldininkų kelio
nę Čenstakavon, rinkdamas 
maldininkus pakelėje nuo 
Peterburgo iki Čenstakavo. 
Išanksto jis išsiuntinėjo 
laiškus daugeliui klebonų, 
kaip lenkų, taip ir lietuvių, 
kviezdamas prisidėti prie 
tos kelionės su norinčiais 
parapijonimis. Ant tų pėdų 
nekoksai kun. Puslatvis lai
šku “Viltyj” apskelbė, idant 
lietuviai prie tos sumanytos 
lenkų maldininkų kelionės 
neprisidėtų, nes esą toji ke
lionė taisoma lenkų politi- 
niems tikslams, neturin
tiems nieko bendro su die
votumu. Taigi del to kun. 
Puslatvio laiško lenkai ir 
sukėlė trukšmą rėkaudami, 
kad lietuviai esą sumanę 
Čenstakavą boikotuoti.

Ir “Viltis” tą dalyką štai 
kaip aiškina r

“Lenkų Macochas* ir kiti 
sukoneveikė Čenstakavą, už
davė didelį katalikų bažny
čiai smūgį, todėl jų yra prie
volė atlyginti, kiek galima, 
atitaisyti padarytas tai baž
nyčiai nuoskaudas. Vienin
telis dabar jiems kelias, tai 
atgaila: pasisakyti savo kal
tybes, išmesti iš bažnyčios 
politiką, kuriai ji buvo pa 
vergta tarnauti, atgimtų ka
talikybės dvasia. Bet nelhi- 
mei jas atgailos keliąs len-

Pagaliau:
“Atsibusk, -atsikelk, Lie

tuvos bajoriją? Efk drąsiai 
į darbą, gailink ‘šviesą ir 
kultūrą, dirbk saVo mylimo
sios tėvynės šiaudai I” '

mą-balsą Lietuvos bajorai 
supras, sunku pasakyti, bet 
visgi mums miela pažymėti, 
kad sulenkėjusių lietuvių 
kaskartas vis didesnis skai-

kams, matyti, nesupranta
mas. Jei Čenstakave atsiti
ko tokių piktadarybių, tai 
čia kalti esą kiti
riausybe, tik ne jie, lenkai. 
Pakelti Čenstakavo autori
tetas, grąžinti nupuolusi 
vienuolyno garbė tegalima 
tik pakeitus vienuolių gyve
nimą: atgaivinus tikybos 
dvasią, pakėlus dorą, pada
rius Čenstakavą nebe poli
tikos, bet tik tikybos ®įdi- tlius ima susiprasti ir pamy
niu. Ta atmaina savo keliu 
tegali įvykti tik tada, kada 
■visa lenkų katalikų bažny
čia atsistos ant grynai kata
likiško mokslo pamatų, ka
da jinai nebetarnaus svie
tiškai lenkų politikai, bet 
savajam paskirtam tikslui.. Laikraštininkų ’ suVažiavi- 
Tuo tarpu lenkai elgiasi se-- 
nobiškai, neradę sau pamo
kos Macoeho byloje jie ir tp- 
liau išnaudoja tikybą savo 
tautos politikai.”

Pagaliaus “Viltis” sako, 
kad kun. Bančkąuskis Čens
takavon lenkus ir lietuvius 
maldininkus kvietęs, kad su
stiprinus lenkų dvasią. Tai
gi gana aišku, kad jie lietu
vius norėjo tik išnaudoti sa
vo politiniams, bet anaiptol 
ne tikybos, tikslams. Delei 
to lietuviai ir perspėta. Te
gu lenkai patįs vieni savo 
nupuolusią dvasią 'stiprina; 
kas jiems kaltas, kad jie-tą 
dvasią nupųldė, lošdami po
litikų rolę savo bažnyčiose.

Ji savo tikrąją tėvynę Lie
tuvą.

» **
Lakraštininkų suvažiavimo 

klausime.
> Šių metų rengiamam

Bajorai lietuviai organizuo
jasi.

“Viltis rašo, kad šių metų 
laikraščio “Litvos” 9 nume- 
?’yj atspausdinta indomus p. 
K. Mangirdo atsiliepimas į 
Lietuvos bajorus, kuriuos 
jis karštais žodžiais ragi
nąs susiprasti, atsidaliiiti 
nuo lenkų bajorų, sutrauky
ti su jais galutinai visus ry
šius, atsimesti nuo lenkiškos 
kalbos, imti vartoti savo pa
mestąją, bet tikrąją lietu
vių kalbą. Taip susipratu- 

i šiai ir susiorganizavusiai 
lietuvių bajorijai p. Mangir- 
das liepia eiti į žmones ir su 
žmonėmis.

“Motivuodamas, delko 
Lietuvos bajorai turi atsis
kirti nuo lenkų — rašo “ Vil
tis” — p. Mangirdas prime
na tai, kati Lietuvos bajorai 
nuo Vytauto laikų lig Mu
ravjovo gadynės nesilaikę 
savęs lenkais, tik po to jau 
del tam tikrą politikos są
lygų buvo priversti šlieties 
prie Lenkijos bajorų. Dabar 
jau atsimainius toms kenk
smingoms lietuvių bajorijai 
politikos sąlygoms, davus 
lietuvių bajorams lygias tei
ses su rusų bajorais, stei
giant lietuviškas mokyklas 
Lietuvoje, galima busią ati
traukti sulenkėjusią bajori
ją, miestelėnus ir liaudį nuo 
lenkų endekų globos. Seniau 
lietuvių kalba nebuvusi nie
kinama, kalbėję, bajorai 
prie kunigaikščių dvarų, 
miestuose ir kaimuose. Ir 
dabar esą dar nemažai bajo
rų, kurie vartoja namie lie
tuvių kalbą ir kur galint gi
na jos teises. Blogiausia esą 
Vilniuje, kurį apsėdę ende- 
kai jau 40 metų, lenkiną pa- 
įtį miestą ir jo apylinkes.”

Tarp kitko p. Mangirdas 
savo atsiliepime štai ką sa
ko:

“Kreipiuosi į Jus, Lietu
vos Matronos. Jūsų rankose 
Jaunosios Lietuvos ateitis! 
Nuo lopšio lietuvių kūdikis 
turi gauti suprasti, kad jis 
lietuvis ir kad jo prigimta 
kalba — lietuviška. Pirmu
tinis žodis, kurį taria kūdi
kis, turi būti; “Aš esu Įie- 
tuvisr y- /

mui pritaria ir “Tėvynės” 
redaktorius p. V. K. Račkau
skas, bet su pastebėjimu, 
idant tan suvažiavimai! pa
traukus ir musų šviesuome
nę, kuri musų laikraščius 
palaikanti, remianti ir—pa
sak p-no R. — būdavo jauti. 
Gerbiamas redaktorius tą sa
vo pastebėjimą motivuoja 
dar tuomi, kad nuo laikraš
čių bendradarbių ir skaity
toji}' priklausą laikraščių 
pakraipa, jų švietimo dr~ 
bo nuoseklumas ar new., 
seklumas etc.

Kad nuo skaitytojų gali 
priklausyti laikraščio pa
kraipa, tas gali būti tikra 
tiesa, bet negalima drąsiai 
tvirtinti, kad laikraščio pa
kraipa priklausytų nuo jo 
bendradarbių. Kiekviena re
dakcija yra pasiskyrusi savo 
laikraščiui pakraipą ir tos 
pakraipos negali 
kadir vienas-kitas 
darbi s, kadangi 
bendradarbis 
laikraščio pakraipos, liet ne 
laikraštis prie bendradar
bio. Taip bent buvo ir yra 
musų laikraštijoje, kuri pa
siskirsčius į įvairias reika
lingas ir nebreikalingas pa
kraipas, kurias laisvai ir 
tinkamai sau ir pasiski- 
ria bendradarbiai. Gi skai
tytojų norai kas kita.

O kaslink patraukimo su- 
važiaviman miisų visos švie
suomenės, ty. tų pačių ben
dradarbių ir kitų inteligen
tų, yra labai geras daiktas, 
bet jau tuokart, logiškai kal
bant, išeitų ne laikraštinin
kų suvažiavimas, bet lietu
vių inteligentijos. Kaipo 
toksai suvažiavimas mums 
labai pageidaujamas, liet 
reikia suprasti, kad laikraš
tininkų reikalai yra daug 
kuo skirtingesni už bendra
darbių reikalus ir, manome, 
nei vienas rimtesnių laik
raščių leidėjų su tuo nesu
tiktu.

bėra. Beliko tik smulkus šiu- 
puliai, sumaišyti su įjtų 
sudaužytų darbų skeveldro
mis.

“Ir štai mes stovime prieš 
klausimą: Kas ir kodėl pri
baigė daužyti “Kovą”? 
Klausimas svarbus ir jis, ro
dos, reikėtų išaiškinti.

“Artistui pirmus smūgius 
T‘Kovai” uždavus, tuoj kai 
kurie ėmė jį sveikinti, ranką 
spausti, kiti siuntė jį kaž
kokių adresų perrašinėti.

“Žodžiu sakant, norėta 
visai pigiu budu pabaigti, 
likviduoti.

“Kas gi čia kaltas?
“Ir kas sudaužė “Kovą”?
Šio klausimo išrišimas tu

rėtų rūpėti ir Amerikos lie
tuviams, nes tarpe lietuvių 
dailininku, kuriuos musu 
laikraštija išsijuosus aug- 
ština, randasi vilkų avies 
kaily j, kurie savo brolių tar
pe ieškosi garbes ir pelno, 
bet su visa siela tarnauja ir 
atsidavę lietuvių priešams.

Tokiais dailininkais, žino
ma, lenkai džiaugiasi.

O juk “Kovą” visiškai su
daužė ne kas kitas, kaip tik 
tie patįs dailininkai.

• *.

pakeisti 
bendra- 

visuomet 
taikosi prie

t **
Dar apie Rimšos “Kovą”.
Vilniaus “Viltyj” pakelta 

svarbus klausimas: Kas su
daužė “Kovą” lietuvių da
bartinėj Dailės parodoje 
Vilniuje? Mat, išėjo aikštėn 
štai kas: Kuomet lietuviai 
dailininkai "už fflKovos” iš- 
tatymą supuolė >ant p. Rim
šos kaip kokie išalkę vardai, 
p. Rimša nuėjęs parodos sa- 
lėn su savo “Kova” padarė 
taip, sulyg k Vilties” žodžių, 
lead butų galima, visuome
nei panorėjus, jii atgaivinti. 
Jis drožė kirviu; tik du-tris 
sykius. Vienu ypu nubloš
kė vytį, kitu nudaužė arklio 
snukį, trečiu nieko nebepa- 
kenkė ir išbėgo iš salės. 
“Kova” liko bestovinti, kaip 
stovėjus, tik be raitelio. Nu
blokšti visos skulptūros že
mėn Rimša ir negalėjo. Ji 
svėrė 14 pūdų. Ją panešti 
tegalėjo 6—8 vyrai.

“šiandiena tečiau — rašo 
“Viltis”J visai ne

Strusio politika.
Mes tankiai piktinamės iš 

lenkų kunigų, kaip tie Lie
tuvos bažnyčiose iš pamok- 
slinyčių skelbia lenkystės 
politiką. Bet ar ne labiau 
turime pasipiktinti, jei tą 
patį veikia ir nekurie lietu
viai kunigai Amerikoje. U- 
žuot skelbti Dievo žodį, jie 
lietuviams katalikams skel
bia politiką, kas visai nesu
tinka nei su kunigo pašau
kimu, nei tikybos dvasia.

Juk lietuviai bažnyčias 
stato Dievd garbinimui, bet 
ne fanatikų purviniems tik
slams, kuriuos jiems butų 
galima tuose maldų namuo
se atsiekti.

Štai tomis dienomis iš 
Wilkes-Barre, Pa. mums 
pranešta, kad tenaitinėj lie
tuvių bažnyčioj birželio 30 
dieną, apvaikščiojant šv. Pet
ro ir Povilo šventės paminė
jimą, kun. Šiupšinskas po 
evangelijai pasakęs pamok
slą apie artymo meilę ir pa
galiau tikintiems uždrau
dęs skaityti “Kataliką” ir 
kitus “raštpalaikįus”.

Taigi dabar kįla klausi
mas, kaip čia nekovojus ir 
nerašius apie tokių šiupšin- 
skų nedorus pasielgimus, 
kurie musų tautai vientik 
gedą atvelka? Kam jiems 
reikalinga žmonėms draus
ti skaityti sau nepatinka
mus laikraščius? Ar tuo bu
du norima išganyti dūšias?

Taigi delei to ir pasitai
ko sykį-kitą panašius Šiup- 
šinskus sudrausti, subarti 
už jų tokius netaktiškus pa
sielgimus, tada jie draskosi, 
šaukia visa gerkle, kad “už
puldinėjama tikyba”, kad 
žmonėms iš širdžių “plėšia
ma tikyba.”

Tokie šiupšinskai, jei jie 
nuo 
yra

lietuvius, atitraukia 
laikraščių skaitymo, 
veidmainiai ir lietuviams 
katalikams butų geriau jų 
neklausyti, nes jiems nerupi ' 
žmonių dūšių išganymas, p 
bet sotus pilvas ir mamona.

L. R. K. P. B, A.~ S. seimas.
Lietuviu Rymo Katalikę 

Pilnu Blaivininkų Ameriko
je Susivieni  jijno organas 
“Šviesa” praneša, kad minė
to Susivienijimo seimas at
sibusiąs rugpjūčio 27, 28 ir 
29 dienomis š. m. Visų Šven
tų lietuviškoj parapijoje, 
Chicago, -m. /

bemanau "čion kalbėti a- 
pie žmones Lietuvoje, netu
rinčius jokios nuosavybės, 
ir apie priverstus delei ko
kių nors politinių santikių 
pasitraukti į svetimą šalį, 
bet tik apie tuos, kurie Lie
tuvoje turi nuosavybę, o tik 
delei nerangumo arnesirupi- 
nimo padaryti sau gyvenimą 
Lietuvoje, važiuoja Ameri
kon ar kitur kur sau laimės 
ieškotų.

Toksai musų jaunuome
nės pasielgimas didžiai ne
malonų įspūdį daro žmogui 
ant širdies, kadangi'kai ku
rie turėdami net po 20 de
šimtinių žemės, atiduos žy
dui nuomon, o patįs palieka 
savo senus gimdytojus dide
liame skurde, apleidžia gi
mines ir eina į svietą uždar
biauti, ypatingai į Ameriką, 
kur, rodos, greitu laiku pri
sipils pilnus pinigų kišenius 
ir sugrįžę Lietuvon sau tik 
ponaus. 1

Taip musų ūkininkaičiai ; 
manydami didžiai apsirin
ka. Atkeliavę Amerikon 
pamato, kad toje pagirtoje 
ir turtingoje šalyje netikne- 
galima pinigų susikrauti, 
bet ir gyvenimo tokio negali 
turėti, negu Lietuvoje turė
jo. Čionai nuolankiai prieš 
darbdavį turi dirbti sun
kiausius ir pavojingiausius 
darbus kokioje kasykloje 
ar. geležies dirbtuvėje už 
mažus atlyginimus, o tas u- 
kininkaičiui negali patikti.

Tokio vargo ir sunkaus 
padėjimo prispausti, musų 
ūkininkaičiai nustoja pro
tiškų ir fiziškų jėgų ir pasi
lieka nerangiais bei netin
kamais kokio nors gero tau
tos labui nuveikti. Į tokį 
vargą inpuolę pradeda neri
mauti, mąstyti, kas čiapada- 
rius, kad gale jusLietuvon su
grįsti. Nors ne vienas ir 
galėtų laivakortę nusipirk
ti, bet ką veiks namie j e, kad 
namai išduoti nuomon net 
keleriems metams1?

Kaikurie nieko nepaisę 
sugrįsta atgal, atliuosuoja 
nuomininką ir pradeda gy
venti, bet jaučia didelius 
nuostolius, nes randa visą 
žemę gyvenimą bei padarus 
apleistus, sunaikintus, iš
naudotus. Kiek tad tuomet 
reikia pridėti darbo ir var
go, idant pastatyti į tas vė
žes, kokiose butų buvę jam 
visą laiką gyvenant.

Laikas turėtų tad būti 
musų ūkininkaičiams susi
prasti ir iš liuosos valios ne
keliauti į tą „laimės” šalį 
Ameriką, o stengties Lietu
voje pagerinti savo būvį, 
tas yra galima, reikia tik 
gerus norus turėti.

Kaikurie ūkininkaičiai 
skundžiasi, kad negalima, 
gyvenant kaimuose, sutvar
kyti gerai ūkį, tad privers
ti Amerikon važiuoti. Tas 
iš dalies yra teisybė, bet ga
lima išsiskirstyti į viensė
dijas ir taip užvesti gerą u- 
kį bei pagerinti savo gyve
nimą, o tuomet nebus reika
lo į Ameriką važiuoti.

Delko-gi Kuršo gyvento
jai, latviai, yra pasiturinti 
ir į Ameriką nevažiuoja? 
Turbut deltoj kad viensėdi
jose gyvena. Jaigu kas ir 
važiuoja, tai tik neturintie
ji nuosavybės, prasižengę 
prieš rusų valdžią, bet ir tai 
mažas labai nuošimtis.

Man rodos, lietuviai taip
gi turėtų latvių pavyzdį 
sekti, sustoti važiavę Ame
rikon ir svajoti apie mano
mą „laimės” šalį. Taip elg
damies, neskriausime savęs 
ir savo tėvynės, Lietuvos.

D.J. Aleksis.
Va
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je koksai tai p. “Gaidys 
aprašė lietuvių padėjimą 
ant Town of Lake, Chicago, 
HL, ir nupiešė gana aštriai 
gyvuojančias ten draugijas. 
Bet p. Gaidys didžiai apsi
lenkė su teisybe kaslink ap
švietus ir dramos draugijų, 
turbut jisai visai nežino <įar 
apie Town of Lake apšvie- 
tos draugijas. Iškelia į pa
danges Lietuvių Jauninto 
Ratelį, (kartu ir papeikia 
Red.), buk tik jisai suren
gia dramas, dainas ir tam 
panašius vakarėlius. Sako, 
kad L. J. Ratelis, tai tvir- 
čiausios esančios ant Town 
of Lake spėkos. Toliaus p. 
Gaidys rašo, kad susitveręs 
koks ten, panašus į Ratelį, 
kliubas (vardo-nemini), ku
ris lavinasi dainuoti, muzi
kuoti kur ten pas smukli
ninką (jaigu vardo nemini, 
tai gal apie kitą kliubą taip 
mislijo. Red.) Paklaus- 
čiau p. Gaidžio, kur susiren
ka L. J. Ratelis1? Man rodos, 
;aip-gi ~ pas smuklininką. 
Matyt p. Gaidys užmiršo, ar 
gal nenorėjo "pasakyti, kame 
yra tvirčiausios ant Town 
of Lake spėkos. Kaslink 
dainavimo ir giedojimo, tai 
Šv. Kryžiaus parapijos cho
ras, vadinamas Šv. Cecilijos 
draugija. Šioji draugija 
gerai išsilavinus giesmėse 
ir dainose, kuri ramina sa
vo giedojimu bažnyčioje ir 
linksmina viešuose susirin
kimuose, 
iradėjęs 
let jau 

pakriko, 
tinkamai
geriau yra išsilavinęs Liet. 
Teatrališkas Kliubas „Lie
tuva”, kuris laiko savo susi
rinkimus ir lavinasi Šv. 
Kryžiaus parapijos svetai
nėje, o ne smuklėje.

Musų-gi korespondentai 
kelia visados į padanges 
aisvamanius, o jaigu katali- 

draugijos ką 
tai tas visai 

Matyt, ir 
prisilaiko tos
kad L. J. Ratelį 

;aip iškelia, nes Ratelis yra 
laisvamaniškas, o Šv. Cecili
jos draugija ir Teatr. Kim
ias “Lietuva” yra pilnai lie- 
aiviškos ir katalikiškos; 
dėlto p. Gaidys jų ir nepa
mini. „ Kaslink tautiškos 
svetainės taip-gi neparodo 
ūktais kas yra kaltas, kad 
otai buvo nupirkti ir vėl 

atmesti. Viskas tai atsitiko 
lasidėkojant musų laisva
maniams ir cicilikams, kurie 
papratę jau nuo senai esan
čius gerus darbus griauti. 
Gal jie pabijojo to, kad tau
tiškai svetainei išpirkta že
mė buvo netolies katalikų 
lažnyčių (lietuvių vienoj 
rusėj, lenkų kitoj).

Pakolei cicilikai maišytis 
katalikų bei tautiečių tarpe, 
mes nieko gero nenuveiksi-

Ratelis-gi buvo 
lavintis dainose, 

senai su dainomis 
nes nebuvo kam: 
mokinti). Dramose

riškos 
veikia, 
miršta. 
Gaidys 
menės,

nu-
už-

P-
nuo-

pi tikėjimas, taip nerupi ir 
tauta, jaigu gori žmonės ką 
stato, jie savo agitacijomis 
griauna.

Lietuvis.
Red. prierašas. Rašant kri

tiką. reikia pamatingiau į 
dalyką žiūrėti, ty. reikia sa
vo pasakymą prirodyti arba 
faktais patvirtinti, kad vi
siems butų aišku, taip-gi 
vengti, perdaug pasakyti, 
kad neišeitų melas; kitaip 
darant, kįla vaidai, nesusi
pratimai ir ginčai, kurie be
galo ilgai tęsiasi.
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TAS PATS.
'(Seno Jono papasakojimas.)

Už lango staugė vėjas ir 
puolė dideli lietaus lašai. 
Kartas-nuo-karto girdėjosi < 
skaudus tramvajaus ratų 
užimąs ir vežimų bildėji
mas... Žmonių mažai buvo 
matytis, o kad ir ėjo kokis, 
tai skubėjo kaip tik galėda
mas, kad greičiau ištrūkt 
iš-po lietaus.

Kambaryje gi ramu, taip 
ramu, kad rodos girdėtis 
kaip pats kvėpuoji ir kaip 
kvapas eina ir maišosi su 
kambaryje esančiu oru... Sė- 

' džiu aš prie stalo ir skaitau 
knygą. Bet man nuobodu, 
rodos, kad kas nors atsilan
kytų pas mane: pasikalbė
tume ir butų daug ramiau 
ir tas nuobodus vakaras 
greičiau pereitų... Bet nie
kas, tik aš sėdžiu, ir mažas 
laikrodėlis, stovėdamas ant 
stalo tiksi, išduodamas mažą 
balsą.

Už durų pasigirdo žmo
gaus žingsniai, o paskui iv 
barškinimas į duris.

— Meldžiu ineit,— tariau 
nudžiugęs; kad gal kas-nors 
atsilankys ir padės man 
praleisti vakarą.

Prasidarė durįs ir inėjo 
jaunas, augštas su akiniais 
vaikinas. Jis išrodė nuliudu- 
siu: jam, rodos, kaž-ko tru
ko, kaž ko gailėjosi.

— Ar čia lietuviai gyve
na, — paklausė jis inžengęs 
per duris.

— Taip, — atsakiau, — 
aš esu lietuvis.

— Galėčiau su tamsta pa
kalbėt? — vėl paklausė.

— Taip. Jaigu tamsta tu
rite reikalą — meldžiu kal
bėt... Meldžiu sėstis.

Jis atsisėdo ant kėdės ir 
nuleidęs žemyn akis, pradė
jo nuliudusiu, drebančiu bal
su:

— Nekados nemaniau, 
nekados nemįslinau, kac 
man taip reikės vaikščiot 
pas žmones ir maldaut ant 
manęs susimylėjimo... Bet 
matot, tai gyvenimo sąlygos, 
tai netikęs, prakeiktas pa
saulio surėdymas, kas žmo
gų nuvaro, ištrenkia iš gy
venimo vėžių...

Ant jo veido kaip žirniai 
pasipylė ašaros... Apsišluostė 
skepetaite ir traukė, tuo pa
čiu, verksmingu balsu to
liau:

— Dar nesenai kaip pri
buvau iš tėvynės Lietuvos... 
Lietuvoje buvau mokyto
jui)!... Mokinau kaimo vai
kučius : platinau tarp jų ap
švietimą, tėvynės meilę, gi
linau į lietuvio kaimiečio 
širdį mylėt artimą, kaipo 
pats save... Troškau dėl visų 
meilės, lygybės. Vakarais 
mokindavau suaugusius, 
geidžiau, kad jie pamatytų 
kas jie yra ir ko jiems trū
ksta... Vieni iš to labai 
džiaugėsi, kiti piktinosi... 
Ir tie, kurie buvo priešingi 
mano darbams, pasišventi
mams, pranešė policijai... 
Atvažiavo, išsivežė... Atsėdė
jau paskirtą laiką. Paga
liaus paliuosavo... Užėjo re
voliucijos laikas. Veikė kiti, 
nesnaudžiau ir aš... Aš tuo
met taip buvau įnirtęs ant 
musų valdininkų, kad rodos 
juos visus su ta pačia valan
da bučiau prašalinęs iš šio 
pasaulio, kad tik bučiau ga
lės turėjęs... Ir vėl pradėjo 
manęs ieškoti, gaudyti. Ant 
galo jau neturėjau ramios 
vietos, niekur negalėjau pa
sislėpt. Turėdamas dar tuom 
laiku atlekamų pinigų, lei
dausi užjurin — Amerikon. 
Maniau, kad čia atrasiu lai
mę... Bet čia ir negeriau at-

radau... Kaip tik atvažia
vau, tuojaus gavau darbą, 
bet neilgai juomi džiaugiau
si... Tuojaus Bkausi ant ga
tves išmestas... Likau be 
duonos kąsnio... be cento*.. 
Badas dabar manęs laukia!.. 
Giltinė prieš akis rodosi ir 
nori apgalėti savo bešir
džiais sparnais...

Ir tai pasakęs, pradėjo yt 
mažas kūdikis verkti.

Man jo pagailo. Aš 
jau, ko jis nuo manęs 
Todėl inkišau ranką 
nėn ir pradėjau grobinėt, 
ieškot, gal rasiu kokį ska
tiką ir tuom jį sušelpsiu... 
Bet tuom laiku jis pakėlė 
akis ir pamatęs ką aš darau, 
sušuko:

— Ne, tamsta! Aš ne au
kų reikalauju !„. Aš dar ne
esu vertas, kad kas mane 
aukomis šelptų... — ir grei
tai pradėjo griosties po sa
vo kišenes. Ištraukęs iš ki
šenės laikrodėlį, pratarė:

— Visa, ką tamsta galite 
del manęs padaryti, tai nu
pirk! šitą laikrodėlį!...Bran
gus jis man!... Ne del to 
brangus, kad aš už jį mokė
jau penkiasdešimts rublių, 
bet dėlto, kad jis buvo mano 
geriausiu draugu, draugu 
atvežtu iš tolimos tėvynės. 
Buvo jis man draugu laike 
susitikimo kokiame nors 
miškely;... Tai brangiausis 
mano draugas... Tai tik del 
to jis man brangus... Paimk 
tamsta jį nuo manęs; aš kai
po tamstai tik už pusę kai
nos... Kad turėčiau iš ko gy
venti, aš jo už jokius pinigus 
neparduočiau... Bet kaip da
bar, esu priverstas j į parduo
ti. Tik jis mane išgelbės nuo 
bado... Paimk tamsta jį iš 
manęs... Aš tamstai tik už^ 
pusę kainos...

Aš pradėjau ieškot po sa
vo-kišenes pinigų ir tuojaus 
bučiau nupirkęs tą laikrodė
lį. Bet deja! Pas mane 
tuomtarpu nebuvo tiek pi
nigų ir tai padaryti aš ne
galėjau....

— Atsiprašau, — tariau 
aš. — Negaliu tai padary
ti, — neturiu tiek pinigų, 
nors mielai jums tai pada
ryčiau, bet negaliu...

Išgirdęs tai, jis dar la
biau nuliūdo. Pasikėlė nuo 
kėdės ir pradėjo eiti.

— Sudiev, tamsta, sudiev, 
—sakė jis. — Mano jau toks 
likimas, — ir ėjo per duris.

Man labai, labai pagailo 
j°-

Aš biskį pamislinau ir pa
galinus sugalvojęs tariau:

— Palaukit, mielukas, — 
eisim pas mano pažįstamus, 
gal iš jų rasis tokis, kuris 
galės tai padaryt... Palau- 
idt...

Aš greitai apsirengiau ir 
mudu išėjova lauk.

Lauke jau buvo biskį pra
siblaivę: nelijo lietus ir daug 
mažesnis buvo vėjas... Ga
tvėse švietė didelės lempos 
ir retkarčiais padangėje iš- 
po debesėlio žvilgterdavomė
nulio bei žvaigždelių spindu
lėliai. Nors jau buvo vėloka; 
bet dar tai šen, tai ten ma
tėsi važiuojanti vežimai ir 
einantis žmonės.

Mudu ėjova šalitakiais. 
Einant jis man daug, daug 
pasakojo apie savo gabius 
Lietuvoje atliktus darbus, 
skundės, kaip tai yra žmogui 
sunku ir nesmagu kuomet 
jis yra priverstas badauti ir 
kuomet pas kitus žmones tu
ri prašyti šiokios bei tokios 
pagelbos.

Beeidamipriėjomilgąsiau- 
rą gatvę. Čia tuojaus ant 
kampo būrys žmonių. Vidu
ryje tarp tų žmonių kaž
koks “ponas” smarkiai ba-

žino- 
nori. 
kiše-

rėsi su “ponia”. Jie buvo 
taip įsikarščiavę, kad rodos 
tik-tik griebt ir raut vienas- 
kitam už plaukų. Priėjus ar
čiau, aš pasiklausiau pas ar
timai stovinčią moteriškę:

— Ko jie barasi?...
— Šis “ponas” ir ta “po

nia” visai nepažįstami vie
nas antram, — pasakojo ne
pažįstama moteriškė. — Ė- 
jo jie gatve priešais viens-ki- 
tą ; ir tas ir ta vedėsi po šu
nytį. Kaip tai netikėtai pri
bėgo vienas prie kito šuny
čiai ir sunerpliojo virvu
tes, ant kurių jie buvo lai
komi. Kaip šoks ponas bar
ti ponią, kodėl ji'nežiuri kur 
eina. O ponia ponui ir-neuž- 
sileidžia; sako, neturįs tie
sos gatvėje piktžodžiauti 
ant moteriškės. Taigi, jie da
bar tik už tuos savo šuny
čius ir barasi... kvaili, — 
pridėjo dar ant galo. — Ne
būta čia ko bartis...

Priėjom visai arti. Ma
tėm, kaip jiedu taip inkai- 
tę, taip išraudę iš piktumo, 
kad rodos priglaustas prie 
veido degtukas užsidegtų.

Tuom laiku, kada ponas 
su ponia barėsi, jų šunyčiai 
gi tupėjo vienas palei kitą 
ir laižė vienas-antram snu
kučius. Rodos jie visai nesu
prato, nežinojo, kad tai čia 
už juos eina dalykas, kad tai 
už juos taip smarkiai jų po
nai barasi ir žada net tei
sman skusties. Užuot ir 
jiems pjautis, kramtytis — 
jie tupėjo šalę viens kito ir 
laižė vienas -kitam snuku
čius — rodos bučiavosi...

Nelaukėm to barnio pa
baigos. Palikome viską ir 
nuėjom savo keliu.

Priėjom prie man gerai 
žinomos vietos, kur gyveno 
mano keletas pažįstamų ir 
inėjom grinčion.

Grinčioje jau buvo besi
rengę gultų. Bet mums in- 
ėjus, visi pradėjo atidžiai 
tėmyt į mano atvestąjį ne
pažįstamą. Aš gi pasveiki
nęs visus, perstačiau jiems 
tąjį nepažįstamą vaikiną ir 
papasakojau visą- dalyką, su 
kokiais reikalais męs atsi- 
lankėm.

Išklausius visa tai, vienas 
iš mano pažįstamų išsiėmė 
reikalaujamus už laikrodė
lį pinigus iš kišenės ir už
mokėjo.

Nepažįstamasis, išsiėmė 
laikrodėlį iš kišenės, pabu
čiavo tą mažą ir numylė
tą savo draugą, iškėlė aug
štyn, paskui prispaudė prie 
krutinės, dar kartą pabu
čiavo ir paduodamas tarė:

— Sudiev mano numylė
tas drauge, sudiev!... Tar
navai man- daugelį metų, 
bet dabar tave, geriausias i 
mano draugas, turiu par
duot, kad užlaikyt savo gy
vastį... Sudiev!...

Drūčiai sugniaužė savo 
dešinėje gautus pinigus* at
sisveikino visus ir išėjo. '

Aš ir sykiu su juom iš
ėjau.

Jis man po daugelį kar
tų spaudė dešinę ir dėkavo- 
jo, kad aš jam pagelbėjau 
surast žmogų, kuris nupir
ko nuo jo laikrodėlį ir 
gelbėjo išsigelbėti 
do. Pagaliaus jis 
rė:

— Aš čia ilgai 
Važiuosiu į kitą 
Ten gal geresnės gyvenimo 
sąlygos...

Ir dar sykį paspaudęs 
dešinę, išnyko miesto gilu
moje.

Aš nuėjau namo.
Namie niekaip negalėjau 

užmiršti apie tą, tik-ką pra
leistą žmogų. Sukosi man 
mintįs, svajonės, atsimini-' rai. Bet ani 
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mai. Stojosi prieš akis dau; 
paveikslų, ąįęitįkimų. Kar 
tais žmogus kaįp gražiai 
kaip puikiai gyvena ir 
daug, daug yrą^ą padaręs 
ir labai reikaliųgas žmoni
jai, bet štai Į<okws jo gyve
nimo sąlygos? šifti kaip jis 
yra gyvenimo pasmerktas.

Gaila man jo buvo !...
Net ir atsigulęs miegotų, 

daug apie tą žmogų apmi- 
slijau. Rodos jau mačiau jį 
žūnančiu, mačiau kaip gil
tinė kabino jam už kaklo 
dalgiu. Jis mat, man rodė
si akyse, išleido tuos už 
laikrodėlį gautus pinigus, 
niekas jo daugiau nesušel
pė ir... vargšas, toks geras 
žmogus, tiek daug gero žmo
nėms padaręs^ žuvo... Man 
net per veidus išsiveržė di
delė gailesčio ašara...

nuobodžios ru- 
Užstojo žiema.

nuo 
man

pa- 
ba- 
ta-

nebusiu.
miestą...

*
Prabėgo 

dens dienos. 
Bet ir ji nestovėjo ant vie
tos. Taip kaip ruduo, kaip 
ir daug kitų žiemų, atėjusi 
praėjo. Pagaliaus, štai ir 
pavasaris. Gražusis pava
saris! Nors ir mieste gy
vendamas žinai kad pava
saris, nes kartais pajunti 
kaip taip švelniai, taip ma
loniai per veidą paglosto 
švelnutis pavasario vėjalis. 
Ir mieste ’ gyvendamas 
džiaugiesi, kad jau atėjo pa
vasaris, nes gal nors kartą 
pateks išvažiuoti kur-nors 
į laukus, pasidžiaugti tenai 
gamtos gražiu žaliumu pa
dengtais medžiais ir dau
gybe po pievas prisėti; 
kvietkų ir pasėdėti kur prie 
srauniai sriuvenančio upe
lio.

Ir mieste pavasario lau
kia!...

Aš visuomet, ..kad ne vie
non, tai kiton vieton, pava
sarį bei vasarą išvažiuoda
vau kur į laukus, ant kai
mo nors vieną dieną pavie
šėtų ir pasigėrėtų laukų 
gražumu. Taigi ir šį pava
sarį aš nepraleidžiau tos 
progos — pasigėrėti pava
sario gražumu, Parašiau aš 
pas savo draugą, kad atva
žiuosiu paviešėtų ir už ke
leto dienų išvažiavau.

Puiku tenai buvo! Nedi
delis, gražus, medžiais pri
sodintas kaimelis. Medžiai 
apglėbę savo šakomis, rodos 
mažą kūdikėlį- liūliuoja to 
kaimelio namelius, ir juose 
gyvena ličius žmones. Darže
liai, pilni įvairių kvietkų. 
Visur linksma, gražu... Ten 
daug gražiau pavasario lai
ku, negu mieste!...

Draugas mane priėmė 
maloniai. Džiaugėsi, kad aš 
pas jį atvažiavau, klausinė
jo pas mane apie miestą ir 
man pasakojo apie savo, 
ant kaimo, gyvenimą. Ve
džiojo jis mane, rodinėjo 
kur gražesnės vietos; vaik- 
ščiojova po miškus, gėrėjo
mės žaliuojančiais medžiais, 
puikiai intaisytais darže
liais ir žydinčiais kvietkais.

Ir taip paviešėjęs visą 
dieną, vakarop, > ■ padėkavo- 
jau savo draugui už jo man
dagumą ir rengiausi važiuo
ti namo. Bet kur dau. Jis vi
sokiais budais prikalbinėjo 
mane, kad dar nors ant po
ros dienų pasilikčiau pavie
šėtų.

— Pabūk da, paviešėk, — 
sakė jis. — Dar paspėsi į tą 
miesto smarvę...

Taip aš ir pasilikau.
Vakare pas mus prisirin

ko daugelis jaunų vaikinų. 
Visi kalbėjomės, pasakojom 
visokius atsitikimus.

Iš sykio buto smagu, ge-

nan visai nepažįstamas vai
kinas pradėjo pasakoti apie 
stebuklus. Aš kiek netikri
nau, nieko negalėjau pada
ryt — nepertikrinau...

— Štai, — sakė jis, — 
klausykit, aš jums privesiu 
pavyzdį... Yra tokių mergi
nų, kurios, žino tokius žo
džius. Užkalbės tau ant 
duonos arba ant saldumy
no, tai jau ir prapuolęs, 
žmogeli... Be jos tu negausi 
ramybes. Ji tau sapnuosis, 
tu ją mylėsi. Kad ir baisiau
si baidyklė butų. Sakau, be 
jos nenurimsi ir tokiu bu
du turėsi su ja apsivesti. 
O apsivedus ir nesugyven
si... Tai dar mažas stebuk
las!... O tai mačiau savo 
akimis... Dievaži!... -

Mane apmušė prakaitas, 
buvo nesmagu, kad yra dar 
tekių žmonių, kurie tiki į 
tokius niekniekius, kaip ste
buklai. Aš beklausydamas 
pavargau. Tikrinau, kiek 
galėdamas jį, kad tas netie
sa. Bet jis vis savo:

— Tas buvo, yra ir bus,— 
sakėjis. - 1 -

Pagaliaus aš taip nuvar
gau, kad jau negalėjau išsė
dėk Paprašiau, kad parody
tų kur lova.

—• Pavargau. Eisiu gul
tų, — sakiau.

Nuvedė mane atskiran 
kambarin. Aš atsiguliau ir 
užmigau.

gus aš jo neparduočiau... Pa- 
imkit tamstos jį nuo ma
nęs... Tik už pusę kainos... 
Išgelbėkit mane šiuom kar
tu nuo bado...

Į mane jis daugiau nežiū
rėjo ir nekalbėjo, bet nei ne
sigėdėjo manęs. Tiktai man, 
ištarus tuos žodžius: “ar vėl 
buvot pagrįžę į tėvynę” ir 
nesulaukus nuo jo atsaky
mo, degė ausįs ir šokinėjo 
iš sarmatos akįs...

Pranas Janulaitis,

INDIJOS FAKIRŲ 
KLASTOS.

Nerastum pasaulyj tokio 
magiko, kuris taip, kaip In
dijos fakiras mokėtų ir pa
jėgtų “savo publiką” per
kelti į visokias pasaulyj ne
būtybes,

Kaip ilgai miegojau — 
nepamenu. Tik žinau, kad 
pabudęs paminiau tik-ką 
sapnuotą sapną. Rodos, kaž
kokia, visai nematyta, nepa
žįstama, kaimo mergelė ka
binosi man ant kaklo, sėdo
si ant mano kelių, bučiavo 
mane ir prašė, kad kaip va
žiuosiu, kad sykiu ir ją su 
savim vežčiausi miestan.

Dar lovoje gulėdamas, 
girdėjau kaip jie da vis šne
kėjo. Tarpe jų gi girdėjos 
kaž kieno, rods kokio pažįs
tamo žmogaus balsas. Ta
me balse girdėjosi aimana
vimas, skundimasi, vargas, 
didelis vargas ir ant galo 
badas.

Pasikėliau aš iš lovos ir 
ėjau pas juos.

Dar tik žengdamas per 
miegamojo kambario slenk
stį, girdėjau žodžius:

“Dar nesenai kaip pribu
vau iš Lietuvos. Lietuvoje 
buvau mokyto jum ........

Indomios klastos.
Žinoma, apie fakiro klas

tų (štukų) stebuklingumų 
galima paabejoti, bet yra 
-faktas, kad ligšiol nei vie
nas Europos, ar tai Ameri
kos magikas (štukorius) 
neprisilygino Indijos faki- 
rams, pasiliks visuomet fak- 
tu. O tarp fakirų klastų e- 
sama ir nepaprastų, apie ku
rias okultistai aiškina, kad 
fakirai publikų savo akimis 
hipnotizuojanti. Reikia pas
tebėti dar tas, kad okultis
tai tuos fakirų “perstaty
mus” yra nutraukę fotogra- 
fiškais aparatais ir pasiro
dę, kad laike tų daromų 
“stebuklų” fakirai sau ra
miai ant žemės sėdėdavę, vi
sai nieko neveikdavę.

Pirmutinis “stebuklas”.
Tarp Indi jų “stebuklų” 

randasi vienas labai nepa
prastas ir podraug plačiai 
visur ir visuomet fakirais 
parodomas. Kiekvienas tuo 
“stebuklu” esąs perimtas 
ir nemato, kame galėtų ras- 
ties jo visas branduolys. Ap
linkui fakirų susirenka mi
nia žmonių. Fakiras ima 
ant vietos sukinėties, be to 
tie visi judėjimai pasidaro 
nepaprastai smarkus. Ne
trukus nuilsęs pargriūva, 
bet greitai ir vėl ant kojų 
pašoka ir, baimingai sušvil
pęs, paleidžia augštyn ga
lų siūlo, kuris suvyniotas di- 
delian kamuoliu. Siūlas nuo 
kamuolio vyniojasi ir kįla 
kaskartas vis augštyn, kad 
pagaliau jo viršutinis galas 
pranyksta kasžinkur debe
siuose. Fakiras ploja del
nais ir baimingai švilpia. 
Nežinia iškur apsireiškia 
mažas bernaitis, ima suma
niai lipti tuo siulu augštyn 
ir netrukus išnyksta padan
gėse. Paskui bernaitį tuo 
pačiu siulu lipa fakiras, kuris 
nuolatos vis mažinasi ir ga
lutinai taippat padangėse 
išnyksta. Po valandėlei, su
sirinkusiems išsigandus, su 
trenksmu iš padangių nu
krinta' ant žemės supiausty- 
to peiliu bernaičio šmotai. 
Augštai, tarp debesių pasiro
do mažas taškutis; tai faki
ras, kuris tuo pačiu siulu 
leidžiasi žemyn. Praėjus 
kelioms minutėms fakiras 
nušoka ant žemės, surenka 
jernaičio lavono šmotelius, 
ima smarkiai šokti ir tuo
jau atsiranda vėl sveikutė
ms bernaitis. Tada fakiras 
serimančiai sušvilpia ir ber
naitis nežinia kur pražūna; 
vadinasi, kaip nežinia iškur 
jis atsirado, taip nežinia kur 
jis ir pražūna.

vienam Indi j os uoste inmetė- 
inkarų, nuo kranto atplau
kė link laivo fakiras ir užsi
lipo ant laivo inkaro retežiu. 
Pirmiausiai fakiras paėmė 
iš vieno ofieierio rankų ko
kosinį riešutį ir iš jo ant 
denio išliejo kelis kibirus 
vandens. Paskui iš virtu
vės jam atnešta didelis mo
linis bliudas pilnas vandens. 
Fakiras pastatė bliudų ant 
kairiosios rankos delno, o 
dešine ranka palytėjo savo 
kaktų, Oficieriai su nuos- 
teba pamatė^ kad molinis 
bliudas ant jo delno nuola
tos mažta ir pagaliau visai 
nuo delno išnyksta. Po va
landėlei ant fakiro delno vėl 
patėmyta koks tai grūdelis^ 
kuris ima augti, didinties, 
pasikeičia bliudu ir tuojaus. 
ant delno pasirodo tas pai 
bliudas su visu vandeniu.

Pirm apleisiant laivų, faki« 
ras nusiėmė nuo savo kakle 
skepetų, visiems jų parodė 
ir paskui ištaisė ant laivo, 
denio. Neužilgo skepeta ė* 
me pusties vis augščiau ii 
tuojaus iš po anos iššoko gy
va beždžionė, paskui iššliam 
žė angis, baisioji “corba”< 
Praėjo dar valandėlė, ske
peta nuolatos vis dar putė
si, kad štai iš po skepetos 
pasirodo mergaitė kokios 14 
kos metų senumo. Nuste
bę jurininkai vis dar kits 
kitų, gnaibė, kad persitikri
nus, ar jie kartais nemiega, 
tik staiga fakiras delnais su
plojo, antsyk visas tas regi
nys išnyko, tik liko patiesta 
skepeta, kurių fakiras pasi
ėmęs nusileido vandenin ir 
vėl sau ^ramiai nuplaukė 
krašto link.

dar su didesne atidžia 
žmonija tėmija į nau- 
pasistengimus, kokių 
griebiasi gydytojai toj

Tik šitas laikrodėlis, mano 
mieliausias iš tėvynės ,drau
gas, gal dar mane nuo ba
do išgelbės... Aš kaipo tams
toms tik už pusę kainos... 
Paimkit, tamstos jį nuo ma
nęs... Išgelbėkit mane nuo 
bado!...

Priėjau arčiau ir prisižiū
rėjęs pamačiau, kad tai bu
vo tas pats, anuom syk ma
co nuo bado išgelbėtas vai
kinas. Jis kaip ir tuomet, 
turėjo tokią liūdną, nusimi
nusią išžiūrą.

Aš neiškenčiau neprakal
binęs jo.

— O, tai tamsta!... Ar vėl 
buvai pagrįžęs Lietuvon? — 
klausiau aš.

Bet jis nieko man ant to 
neatsakė. Jo tik sužibėjo 
akįs, pažvairavo į mane, 
mirktelėjo kelis sykius ir 
sukrutino lupas, rodos sau 
pakuždoms tardamas: “Pra
keiktas! O ko tu čia dabar 
urzgi?”

— Brangus man šis laik
rodėlis, — tęsė toliau jis sa
vo kalbą. — Jis tėvynėje 
Lietuvoj buvo man laikro
džiu, kuomet susitikdavom 
su savo draugais kokiame 
miškelyj... Kad turėčiau iŠ 
ko gyventi, už jokius pini- atsitikimą. Vos tik laivas vėžiu.

Žingeidus atsitikimas.
Vieno angliško karo laivo 

oficieriai pasakoja sekantį

kova su vėžio liga.
Įvairios priemonės, ko

kių tik pastaraisiais metais 
imtasi gydymui vėžio su pa- 
gelba vaistų, o ne operaci
jos budu — neatnešė, mato
mai, naudingų pasekmių. 
Neveizint taippat visokių 
gydytojų pasistengimų, kol- 
kas nepasisekė surasti tei
singo kelio ir priemonių, 
kad pasekmingai butų gali
ma kovoti prieš taip baisių 
žmonijos pragaištį — vėžį. 
Tuo 
visa 
jus 
tik
srytyj. Ir štai kaip medici
niški laikraščiai skelbia, 
nauji; būdų ir gana pasek
mingų, ėmėsi du vokiški 
profesoriai - gydytojai, p. 
Wassermann ir p. Keysser, 
kurie su pagelba taip vadi
namo eosin-seleno darė ban
dymus su pelėmis. Bandy
mai kolkas padaryti ant pe
lių, parodė, jogei “selen” 
naikina vėžio votis pas mi
nėtus gyvūnus. Prof. Was- 
sermann - mano, kad tas 
pačias pasekmes turės ir ant 
žmogaus kimo, tuo labiau 
jog vėžinė karpa pylių turi 
tas pačias beveik ypatybes, 
kaip ir pas žmogų, ty. tų 
pačių išvaizdų ir veikmę 
ant žmogaus organizmo. 
Kiekvienų sykį ileizdavo 
pelės kunan (elozų) vie
nų ketvirtdalį miligramo. 
Po 6 ar 8 tokių atkartojimų 
apsireiškimai vėžio išnyk
davo, o panašias operacijas 
gyvūnai gana lengvai pakel
davo. Be abejonės prie gy
dymo žmogaus tokias do
žas kur-kas didesnes reikė
tų vartoti, sulyginant didu
mų kūno, pajėgi; ir smar
kesnę Veikmę ligos. Po ga
lutinių ir pasekmingi; išban
dymų su pelėmis minėti pro
fesoriai beabejones pasis
tengs pasekmingai išbandy
ti ir ant žmonių, sergančių
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GYVULIŲ PROTAS

i|skyrus^ žinoma, drąsumą .—J paeina lapę, matą tą darytį. Tas duoda jiems didelį pravartumą, ka- 
................. i no- dangi su uoslės pagelbajie tuojau gąli pastebėti mažiau-

(Tąsa).
Kad šitas pasakojimas vertas yra pilno užsitikėji- 

mo, tai matyt iš to, kad kiti gamtininkai tą patį pasako
ja. Privesiu čia pasakojamą Brėmo atsitikimą, kur 
jauniklį bizoną pati jo motina subadė.

Priežastis tokio motinos žiaurumo yra tame, kad 
ji veikia savęs išlaikymo omės intekme. l^itaip ji nega
lėtų pajausti medžiotojo prisiartinimo, kadangi nežino
tų, nuo ko kvapas paeina— nuo žmogaus, ar nuo jauniklio 
gyvulio.

To liaus, plaukų irodos kvapo permaina remiasi šitas 
priemoniškas tikslas: kad padėjus po kiaule svetimus 
paršelius, tai juos ir josios paršelius ištrinama vienokiu 
tepalu. Žinoma, galima daryti ir taip: spiritu patrinti 
Šnerves motinai; tas paprastai daroma, norint kad kal
vė svetimą veršį pažindytų. Atjunkymui jėrelių-ir jau
niklių kupranugarių motinas nukerpa ir savi vaikai jų 
nepažysta, kaip del išlaukinės išvaizdos permainos, taip 
ir del atsimainiusio kvapo.

Visi šitie faktai patvirtina legero kvapų teoriją.

SKYRIUS XXVI.
Takai ir pėdos.

Briedžiai, stirnos ir šernai, kaip visiems medžioto
jams žinoma, numina nedidelius takus* kadangi iš vie
nos vietos jie pereina į kitą vis tuo patim daiktu, arba 
keliu. Lapių ir zuikių takai vadinama pėdomis.

Apie šitą, tarytum, neišmintingą paprotį aš pasa
kysiu tiek.

Tas, kad gyvulys laikosi vieno tam tikro tako, ar 
tam tikrų pėdų, be abejonės, nėra kvailumo žyme tąsyk, 
jei tarp tų vietų nėra kito kelio. . -

Einant per kalnus, pelkes, ir tt. žmogus taipgi pa
sinaudoja tik tam tikrais takais. Naudojimos šitais ta
kais iš gyvulių pusės bus suprantamas ir tame atvėjy, 
jei ant šito kelio gyvulys atranda vienintelį pasislėpimą 
nuo priešų. Visuose šituose atvejuose kalbama apie 
pėdas, butinumos iššauktas. Tūlą panašybę turime ir 
tąsyk, kaip prastai lekiojantieji paukščiai naudojasi 
visuomet vienomis ir tomis pačiomis salomis kaipo pa- 
silsio vietomis, arba kad nepaklaidinus kelio, lekia vis 
pagal vieną ir tą pačią upę.

Bet būva ir tokie atsitikimai, kur apie tokias pėdas 
del butinumos nei kalbos_negali būti1, kuomet savaimi vi
sai nesuprantama, kam gyvulys naudojasi vis tuo patim 
keliu. Kadangi gyvulio priešai, dvikojai ir kiti, ypatin
gai noriai pasinaudoja jiems žinomais jo papročiais ir 
dažnai tokiu keliu pasiekia savo tikslą, k. v. medžioto
jas medžiodamas, tai negalima nesistebėti, kad tokie 
gyvuliai, — prie kurių, kaip buvo jau minėta, priklauso 
taipgi pragarsėjusi savo gudrumu lapė, — skaitoma 
kvailais.

Bet ar tokia nuomonė turi pamatą?
Taip, naujoje apdirbtoje Pechuel-Lesche’s Brėmo 

laidoje, ne pas patį Bromą, atkreipiu skaitytojų domą 
sulyg Brėmo sūnaus noru — apie lape sakoma:

“Ji yra įstatymo nepasiekiama vagilė ir-neprastai 
savo amatą moka, kadangi jai parseina išmaitinti vai
kus, ji begėdiškai, bet tik tuose atsitikimuose, kaip ją 
bedas knkina ir kaip prisieina rūpintis vaikais, pate
kus į nelemtą padėjimą, ji neparodo nei dvasios tvir
tumo, nei sumaningumo, bet žudo galvą visai; ji papuo
la — ir ne karta įgauna negudriai sutaisytus spąstus, 
ji leidžia save intraukti dideliu vyliun del užsikarščia- 
vimo, lauke ji prileidžia prie savęs roges per šūvio to
lumą; medžioklės laiku, eina tiesiog ant ganovų, vieto
je ką nuo jų šalintis, ji tolydžio naudojasi, senais takais, 
nežiūrint į tai, kad jie nekartą buvo apšaudomi; me
džioklės laiku užuot ištrukti, bėga tiesiog ant šauliu; 
ji iš veido nepažysta savo mirtingo priešo, kol tas sto
vi nesikrutindamas ir net nejaučia jo, kuomet tas, pa
sinaudodamas’ tinkamu vėju, prisalina prie jos labai 
arti (?) — žodžiu, be pasigailėjimo persekiojama — 
daugiau negu koks kitas gyvulys, — lapė neišmoko per
manyti žmonių gudrybių ir elgtis pagal jas: ji visai ne
pasirodo gyvuliu, apdovanotu ypatingomis ypatybėmis 
ir atsižymėjaučiu nuo kitų žvėrių.

Kadangi lapės daug kartų yra atkasinėję užkastus 
lavonus, tai tvirtinimas buk jos negalį užuosti savo prie
šų, be jokios abejonės yra klaidingas. Kaslink ko dau
giau, tai nuomonė priešinga ir kitiems medžiotojams. 
Taip va Fred Wintzent, apie laukines žąsis rašo:

“Kvaila žąsis” (anot vokiečių) anaiptol negali būti 
priskaityta prie įvairių žąsų atmainų, kurios laikinai 
pasirodo pas mus, nes aš nepažystu nei vieno laukinio 
paukščio — išskyrus jei bent dudutį, — prie kurio me
džiotojui taip sunku butų prisiartinti per šūvio tolumą, 
kaip prie jų. Tik nežinėlis gali manyti, kad prisiartin
ti prie šitų žąsų pulko, nutūpusio ant sniegu apdengto 
lauko, yra lengvas darbas; prityręs medžiotojas, anaip
tol, gerai žino, kad prie paprastų sąlygų jis vargiai te
gali pasisekimo laukti ir jis greičiausiai atsižadės nepa
sitikimo užsiėmimo, kad negaišinus nei laiko, nei darbo.

“Iki kokiam laipsniui šitas faktas visiems žinomas 
medžioklininkų pasauly, galima matyti jau iš to, kad 
kiek laiko atgal viename jžymiame medžioklininkų laik
raštyje laukinė-žąsis buvo pavadinta “lape tarp paukš
čių”, ne tokia drąsia, kaip ji, bet tokia gudria ir atsar
gia. Aš einu dar toliau ir tvirtinu, kad šitos žasįs visame

kame, *■=■ z«jluvxu<i, ux<£isiuii<į r j pereinu
kurios aš visai neskaitau gudrausiu gyvulių, kaip ją : 
ri laikyti žmonių padavei. “Kvaila žąsis”! pfhneša lapę 
visame kame, kas liečiasi atsargumo, akylumo,gudrumo 
ir sumaningumo, nes ji netik visuomet aplenkia tą lau
ką, ant kurio bent kartą į ją šauta, arba kiir viena iš pul
ko likosi pagauta vylium su žirniais, kukuliais, mie
žiais, ir tt. — bet ir persergės apie pavojų kitus paukš
čius gailiu klyksmu. Lapė gi kitaip, ji prisilaiko papras
to tako, nežiūrint į tai, kad tuo keliu ne kartą kulka nu
švilpė jai pro ausis, ir ji nesiliauja to darius, kol nepra
žūva.

Kvailų žąsų atsargumą ir akylumą galima lai
kyti tiesiog pavyzdingais. Jos niekuomet nenusileis ant 
lauko, — o tam jos pasirenka atšalias aikštes, nuo kurių 
apregė, — bet to dar, kad apsisaugojus save nuo neti
kėto užpuolimo, pastatoma tam tikrą sargybų skaičių. 
Į šitas sargybas renkama, be išimties, senoš prityrusios 
žąsys, kurios augštai iškėlę savo kaklus, be paliovos ap- 
žvalgo visą apylinkę, dangų ir žemę, žiūrėdamos ar ne
siartina priešas. Šitam jų akylumui daug padeda jaut
ri (?) jų uoslė. Prie mažiausio numojimo į pavojų jos 
tuojaus suklykia aštriu balsu ir už minutos protingi 
paukščiai skrieja jau augštai padange ir greitai lekia 
toli nuo pirmosios vietos.

“Šitas atsargumas randama pas abi Vokietijoje 
sutinkamas žąsų atmainas, — kaip pas didžiąją pilkąją 
žąsį Anser cineeraus), nuo kurios paeina musų nami
nė žąsis, taip ir pas mažesnių ją laukinę žąsį (Anser se
gėtum); šita antra atmaina Vokietijoje yra sutinkama 
vasario pabaigoje arba kovo pradžioje, joms parlekiant 
atga?iš šiltų kraštų dideliais pulkais, trikampio išvaiz
doje; jos, kaip žinoma, daro didelią žalą pasėliams, juos" 
nulesdamos ir užteršdamos. Kaip gerai išplatota atsar
gumo dovana pas šitą laukinį paukštį, galima matyti iš 
to, kad pasirodžius medžiotojui, kuris yra joms tikrai 
pavojingas, žasįs į laiką pasikelia didelėn augštybėn, 
kuomet nuvejančio jas nuo lauko kaimiečio jos ųiažai 
tesibijo, ir, jei nulekia nuo jo, tai ir vėl netoli nusileidžia 
ir daro savo. Abi šitos žąsų atmainos yra laikytinos 
antžeminiais, o ne vandeniniais paukščiais, nes jos įieš
ko sau maisto — priešinguman antims ir gulbėms — 
beveik tik ant sausumos, nors perisi pelkėse ir lankose. 
Prieto, nedidelė laukų žąsis yra šiaurės paukščiu, kuri 
Vokietijoje pasirodo tik pavasarį.ii’ rudenį savo perlė- 
kimo laikais, kuomet pilkoji žąsis pirmiaus būdavo ten 
dideliais skaitliais, bet vystanties kultūrai, išdžiovinus 
pelkes, ir tt. ji pamažu nuvaroma į šiaurę.

“Bet visgi laukinė žąsis yra neapsakomai indomus 
paukštis ir negalima ant medžiotojo pykti, kuris nežiū
rint į tankius nepavykimus, nesiliauja bandęs prie jos 
prisiartinti, nes, juo sunkesnis medžiojijn^ jįio didesnis 
džiaugsmas pavykus. Pas mus hera kitoš |dkios tauki
nių atmainos, į kurią šaudyta tiek daug'1 kartų ir taip 
be pasekmės, kaip į šitą greitasparni ir neužsitikintį 
paukštį. Kas nedaryta, kad tik prisiartinus ant šūvio to
lumo! Didžiausią tokio pasisekimo viltį, suteikia tokis 
mėginimas, prisiėjus turėti reikalą su jaunais paukš
čiais, bet čia bereikalo butų ėmusis taip garsios medžio
klės priemonės, kuri nuveda tik prie to, kad paukštis, — 
kuris, turbut, žmogų pajaučia, — pakyla ir nulekia. 
Geriausiai tai privažiuoti, pasinaudojant tinkamu vėju, 
prastu kaimiečio vežimu prie pulko lydavojančių po lan
ką žąsų ir paleisti į jas kelias kulkas. Turint užtaisytas 
dvi šaudykles, neretai pasiseka paleisti visas kulkas, ka
dangi paukščiai dažnai sumišta ir kyla augštyn labai 
palengva”.

Toliaus jis rašo:
“Ir pas mus žiemą surengiama laukinių žąsų me

džioklės, tupinčius ant lauko paukščius stengianties nu
varyti gerai pasislėpusių šaulių pusėn. Dažniausiai mė
ginimai baigiasi nenusisekimu, kadangi šitų paukščių 
regėjimas yra tokis aštrus, kad jie pamatę atrodančią 
jiems intariamą priedangą iškyla taip augštai, kad jo- 
kis šautuvas negali prie jų nunešti. Šauti per tokį tolį 
ir į tokį mažą taikalą beveik neapsimoka ir tik nepa
prastai geras šaulys, kokių randas labai maža, gali pa
sisekimo tikėtis. Prie to prisideda dar ta aplinkybė, 
kad tokias medžiokles galima surengti tik miglotame ore 
ir visai vėjo nebūvant, kas yra netinkama sąly
ga šauliui.

“Bet jei tokia medžioklė ir pasiseka gerai, tai 
galima tvirtai tikėti, kad tai vienatinis kartas, kadangi 
šitas bailus paukštis yra perdaug gudrus, kad dar kar
tą tokiam vyliui pasiduoti. Antru kartu visas pulkas, jei 
jis apskritai, ganovus prisileis, kaip bengtai iškyla 
labai augštai .ir pastebėtinoj tvarkoj nulėks nuo tos 
vietos ant visados. Toksai pats likimas medžiotoją iš
tinka ir laukoms, kadangi laukinės žąsys niekuomet la
pės paklaidos neatkartoja ii’ nesilaiko to kelio, ant ku
rio du ar tris kartus į jas šaudyta, nors ir be1 jokios pa
sekmės. Tokiuose atvejuose jos pasirenka sau naują ke
lią, arba gi išvydę pasislėpusį medžiotęyįą, ^kyla taip 
augštai, kad jokia kulka jų nepavys. Prieto visokis mė
ginimas prisalinti ar privažiuoti prie jų dar labiaus su
žadina prigimtą šitų paukščių neužsitikejimą”.

Tokiu budu ir Wintzent laikosi tos huomonės, kad 
lapė yra kvaila, nes visuomet vaikščioja tais pačiais 
takais, nors jie butų_apšaudomi. Laukinė gi žąsis, prie
šingai, protingas paukštis, nes ji nedaro tokių kvailybių.

Daugumas gyvulių visuomet laikosi jų pamylėto 
kelio. Priminsiu tik apie dramblius, hippopotamus ir tt. 
Ypatingai žinomi takai per metašimčius amerikinio bi
zono numinti.

Mano žvilgsniu šitas klausimas pasirodo visai ki
toje šviesoje. Panašiai lapei elgiasi visi gyvuliai su silp
nomis akimis ir labai jautria uosle. Ir jie turi pilną pa

— '- ■ -

sį pėdsakį, » sakysime, kad per taką perbėgo gyvulys 
galįs būti jiems grobimu; gyvuliai gi su geromis akimis 
visai to nepatirs. Tiesa, žinoma, ir tas, kad ačiū šitam 
papročiui, gyvuliai pražūva, bet tas nenaikina nurodyto 
pravartumo. Ogi ir protingi žmonės gatviniams va
giams aplengvina Jų darbą tuomi, kad tolydžio vaikščio
ja gatvėmis.

Taigi Pechuel-Lesche’s ir Wintzento nuomonę apie 
lapę reikia paskaityti klaidinga. Tokia nuomonė laikyti
na tiek pat pamatinga, kiek ir mahometono nuomonė, 
kuris sako: dramblis yra dievobaiminga esybe, nes jis 
godoja korąno eiles, iškabintas dirvoje; beždžionė gi — 
bedieviškas padaras, kadangi visai to nepaiso. Ištiktųjų 
gi dalykas yra toks: dramblis turi labai silpnas akis 
ir vadovaujasi pagal kvapą. Todėl poperėlė su žmogaus 
kvapu jį neramina. Beždžionė gi kitaip, savo pasijudi
nimuose, kaip ir .žmogus, vadovaujasi akimis; todėl 
prasta poperėlė nepadaro jai jokios baimės.

Vadinti kvailyste tokį pasielgimą, kuris yra parem
tas išimtinai neužtektina pajautimu, aštrybe, žinoma, 
nėra teisingga. Ką,mes pasakytume, jei koksai mokytas 
šuo aprašytų žmones, kur jis pasakytų: jei vyrui nebū
vant namie pas pačią apsilanko naminis draugas, tai 
vyras sugryžęs to nežino. Mes, šunes, tuojaus tą žino
tume, bet žmonės tikrai kvaili.

Delei šitos pačios priežasties gyvuliai silpnomis aki
mis leidžia save apsupti, kadangi jie negali gerai ma
tyti, kad nusitolinąs priešas gryžta atgal, atmainęs tik 
krypsnį. Pas gyvulius, pas kuriuos svarbiausią rolę vai
dina regėjimas, k.v. pas žąsis, ta priemonė niekuomet 
nepasiseka. Dėl tos priežasties toki gyvuliai nesilaiko 
vien vai tų pačių takų.

Vardan teisybės suradimo butų labai geistina, kad 
visi gyvulių gyvenimo tyrinėtojai savo atidžią atkreiptii 
šiton pusėn. -

Kuomet lūšiai, ar vilkai, eidami sniegu, žengia vis 
į tas pačias pėdas, tąsyk nei kalbos negali būti apie 
vienvalinius takus ar pėdsakius. Tas paeina iš tos pa
čios priežasties, ką ir savo išmatų užkasimas (žr. sk.

AND. JUREVIČE.
Musų keliaujantis agentas.

LEWISTON, ME.
Kazys Vilaniškis, Box 36.

CICERO, ILL.
1318 So. 49 Ct.

1412 — 49 th Av.
1410 — 49th CL

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

921 — _33rd Pi 
3222 Auburn Av.

3327 Lowe Av.
3255 S. Halsted »t-

st.
st.

st.

st.
AYAZ,

2117- St. Glair Av.

st.

st

st.
SKYRIUS XXVII.

Gyvulių krasą. 9
Skaitytojas, su atsidėjimu sekęs mano išdėjimą, 

žinoma, nemanis, kad aš juokuoju, sakydamas, jog pas 
gyvulius nuo neatmenamų laikų yra krosinis susineši- 
mas. Jei aš tą pasakyčiau senam didelio miesto gyven- 
tojui, tai jis tikrai su didžiausiu nusistebėjimu pasi
žiūrėtų į mane ir paklaustų, ar nesimaišo pas mane 
galvoje. Bet aš su tuo jau taip esu apsipratęs, kad visai 
tokių niekų nepaisau. Nagi ir kaip aš galėčiau skaityto
jui šituos išaiškinimus suteikti ir parašyti pirmesnes 
savo knygas, jei aš neičiau savu keliu!

Tikrai, daug daugiau žmonių laikytų pas save šu
nis, jei šunes neturėtų to “komiško” papročio sudrėkin-, 
ti kiekvieną atsikišusį daiktą. Kodėl šunes taip elgias? 
Kodėl to nedaro katės, arkliai, buliai, ir tt.?

Kad tokio klausimo negalima apšnekėti laikraštyje, 
tai tas priklauso nuo musų laikinių pažiūrų į pridery- 
bę ir padorumą. Jaunoms moterims vakare išeiti giliai 
dekoltuotoms, teatruose klausytis piešų, kuriuose klau
simas apie sutuokti apšnekama taip, kad net seniams 
akys marksta — tai vis gerai ir neikiek neprieštarau
jama musų suopročiams apie priderybę; kalbėti gi apie 
prigimtus gyvulių veikalus, žinoma, butų labai negražu.

Tiktai tuomi aš galiu išaiškinti kodėl mes taip il
gai neišaiškinome sau tikros šito apsireiškimo priežas
ties, kuri mums leidžia giliai pažvelgti gamtos išmintin.

Vienas mokytas gydytojas, su kuriuo man teko kal
bėti apie šitą klausimą, pasakė, kad tas paeina nuo to, 
jog šunes serga šlapimo pūslės slogomis.

Kad šitas tvirtinimas-visai klaidingas, tai tuojaus 
galima matyti. Jau vien tas, kad tuojaus visi šunes, 
kaip tik suauga, pasidaro sergančiais ir visą savo amžį 
nepasveiksta, yra didele besuomone. Bet ir be to mes 
turime nesumušamą prirodymą. Šuo, kuris bėgiodamas 
šlapinasi kokią 20 kartų, kambary gali ramiai išgulėti 
10-12 valandų, nejausdamas jokio reikalo prigimtą bū
tinumą patenkinti. Jei jis sirgtų šlapimo pūslės slo
gomis, tai jos turėtų apsireikšti su tokia jau būtinumą 
ir kambary.

Prie tikslingo šito apsireiškimo supratimo mes pri
eisime tik tąsyk, kaip atsižiūrėsime į šitą. Gyvulių pa
sidauginimui yra būtina, kad patinas ir pataitė butų 
drauge. Bet, kaip žinome, daugumas gyvulių gyvena 
drauge tik porojimosi laiku. Kaip gi, tad, lytys susiran
da? ' ,

Kad paukščiai, turėdami geras akis, gali atskirti 
giminingą vieneiką per daugelį mylių, — tai tas yra 
suprantanja. Beto yra dar daugybė paukščių, kurių pa
tinai ir pataitės visą gyvenimą gyvena drauge.

Bet pas gyvulius su silpnomis akimis surasti vienei
ką kitos lyties, arba apskritai kitą vieneiką tos pačios 
atmainos yra nelengvas darbas. Butų tikrai labai neiš
mintingai, jei priešingų lyčių suradymas priklausytų 
nuo jų menkųakių. Daug tikslingesniu jiems bus ‘sutai- 
symas tokių ženklų, kurie yra patiriami jų aštria uosle.

Ne kartą paminėtoje mano knygoje “Polifen gori
la”, aš rašiau ant puslapio 81: “Taigi, ne dėlto pas šunis 
yra šitas negražus paprotys, kad jie serga šlapimo pū
slės slogomis, tik dėlto, kad tas jiems yra priemone su
sižinojimo tarp savęs, turinčio svarbiausiu tikslu suves
ti priešingąsias lytis. Va delko arkliai palieka savo 
mėšlą ant tos vietos, va delko antilopes trina medžių 
žievę savo ašarinių gilių sunkomis ir tt.*

{Tolįaus bus), 'x

A. K. Bočkus, 
F. A. Golubickis, 
M. Szarka,

CHICAGO, ILL.
Jonas Budreckis, 4535 Hermitage Av.
P. Monkus, 
Jonas A. Rimkus, 
M. Andruškeviče, 1521 N. Ashland Av. 
V Stulpinas., 
Dom. Venckus, 
Jos. Braknis, 
Jos. Kulis, , 

“Aušros” Draugijos Skaityk’t, 
į 3149 So. flalsted St.

Jonas Visockis, 8132 Vincennes Rt. 
Jei: n Dabulskis. 262 So. Morgan St. 
Vine. Linka, 1834 Blair Ave.

GRAND RAPIDS, MICH.
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
John Ramanauckas, 135 James

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

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

CLEVELAND, OHIO.
P. Szukis, ’----- —------

CAMBRIDGE, MASS, 
p. Bartkeviče, 877 Cambridge St.

BUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine

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

WORCHESTER, MASS.
IL PaltanaviSe, 15 Millbury

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

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

SCRANTON, PA.
J. Petrikis, 1514 Roes Av.
J. Digrys, 1213 Philo St.

FOREST CITY, PA.
3. Dūkas. P. O. Box 453

W. LYNN, MASS. 
Waieenavicze, 26 River St.

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

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

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

WORCESTER, MASS.
J. Vieraitis, 107 S. Harding
M. Paltanavide, 15 Millbury

ROCHESTER, N. Y.
A. Kasparas, 19 Stoke
Jos. Rickis, 781 Cliford Av.

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

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

NEW HAVEN, CONN. 5 
Kaz. Makarevicze, , 255 Wallace

YOUNGSWillJ, OHIO.
J. P. Sabaliauckas, 28 Murduck St. 

WILKish-isakke, PA.
Kaz. Kučinskas, 141 Park Ave.
A. šeškeviče, 501 New Grant St. 

Adominas, 34 Logan St.
Kučinskas, 238 Slocum Av,

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

John Skinder, R. F. D. N. 1 Box 35 A- 
^NTON, IND.

M. Kririhtaiči^-- , 
J<5s Tjuhs, 

Keliaujantis Agentas.
melrose Park, ill. 

Zimančius, Box 432.

22.

st. St.

w.

st.

st

st. st

st,

st.

st.
st.,

J.

J.

KELIAUJANTIS AG£NT*S NAUJO
JI’ ANGLIJOJE IB APIELINKEJE, 

SO. BOSTON, MASS.
Paul P. Mikaliauckas, 243, WN4K St.

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS.
LAWRENCE, MASS.

A. F. Svirta, 31 Union ,*SjL
A. Ramanoski, 99% Oak

LOWELL, MASS.
L. Stakeliunas, 69 Charles

PHILADELPHIA, PA.
V. Kairys, 322 Wharton

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

ELIZABKT PORT, N. J.
D. Boczkus, 211 — 1st

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

BROOKLYN, W. X.
Plachocky, 87 Grand

SO. BOSTON, MASS. 
Gendrolis, 224 Arherus

PULLMAN, ILL.
Jonas Žalys, 114 E. 107

NORWOOD, MASS.
9. Pakarklis, 29 Dean

CHICAGOJE, ILL. x
M. J. Tananeviče 670 W. 18__

M. Kattis. 1607 N. Ashland Av«
Jm. Biaknis, 3019 Parnell AVį

■W ..... n- 1 I III m. mOMMB
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SAULE

Išeina kas utarninkas ir petnycla.

Rašyk? tuo jaus, o gausi vieną numerį dykai.

Išeina kas Petnyčia Chicago, Ill.

ftlWo & SieinDach

Tel. Lawndale 3670

Mnsų tikslas

LIGOS, KURIAS MES PASEKMINGAI IŠGYDOME.

74-80 Washington St. New York.

4012
State Street
T el .Oakland 1441

Telefonas Yards 1532
DR. J. KULIS

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

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

DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS

1 b ■----
1 ' v '• 

Telephone Yard* 1454

*********************************
Nedel. nuo 9iki 12 popiet: nuo 6 iki 8vak.

CHOPIN

> TBL. YARDS 1804

d. H. OLSON
ARU ir karštu va

ndeniu šildymo 
p ietaisų :vedimas 
ir pataisymas.

ST. ANUČAUSKIS,
1 Karpenderis

Kontraktorius. I
Būdavojų visokius namus, munnlas 

ir medinius, atlieku darbą greitai, 
stipriai, gražiai ir pigiai. Kiaipkitės 
pas savąjį po numerių

4559 S. Hermitage Ave., 
Chicago, Illinois.

Pasekmingiausiai gydo Visokias vyrli1 
kas, moteriškas ir vaikų ligaa. 

VALANDOS:
Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 Iki 5 po 

pietų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakaro. Ne- 
aSlicmis nuo 8 iki 10 ryte.

DR. 'T3EPH L. ABI, 
1883 8o. | St. Chicago, UL 

. Tekšiaone Canal 37

*****
*

Russian - American Line
Plaukiojanti regul.iariškai tarpe Mas- 
kolijoa ir Amerikos be sustojimo jo
kiam i.arpiniam porte.

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

damą eina 8 dienas, į Libavą 11 dienų 
$33.00 III kliasa $35.00

II kliasa $50.00
I kliasa $75.00

Liepos 13 — 1912
' — 1912

• • $48.00
$65.00

Kursk- —
Czar (naujas)—Liepos 27
Russia rugp.—10, — 1912
Del smulkesnuių. žinių kreipkitės 

prie musų agentų arba prie pačių 
perstatytojų.

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

INDIANA.
Puikiausia yiet^uže»gpą .dcL lietuvių, ir 
kiuriųatvažiuoja is kitų jniestų suteikiu 
teisingiausias rodąs ir patarimus kono- 
geriausiai norintiems '.pirkti propertes, 
kai p tai: lotus arba namus, prašom pir
ma pasirodavit su manim, nes esmu se
niausias gyventojas išjlietuvių irlocni- 
ninkas sovo namo

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

FRANK JONAITIS
1109 Madison St., Gary, Ind.

Telefonas 1813

URA VISI PAS
|F J. ZARAMSKI 
lį 1O9G VVasli’tdPR. Gary Ind

Tl\ Užlaikau šaltą alų, skang 
ji| degt inę, ir suteikiu visokį 
. | rodą kožnam naujai pri- 

11 buvusiam in Gary.

Klauskit 
ChopenlOc 
cigarų, nes 
padirbti iš 
geriausio 
tabako.

>JOS. BARTKOWIAK
T Hdirbėjts
<934 8o. Paulina 4t., Chicago, DI 

Phone Yards 4164.

. PRANEŠIMAS.
Pranešu visiems lietuviams, jog aš 

atidarau puiki] daržą del laikymo pik
niką draugijoms, kliubams ir tt. Dar
žas randasi puikioje vietoje su dide
liais medžiais ir puikią žolę. Buvu
siojo savininko Po v. Karecko, West 
Pullman ir 123 gatve. Iš Chicagofl 
galima labai lengvai davažiuoti iki 
63čios gat., paskui iki White City ir 
West Pullman. Norinčios draugijos 
laikyti piknikus, tegul atsilanko del 
apsižiurė.jimo. Su visokiomis informa
cijomis kreinkitės pas daržo savininką.

ADOMAS BENEVICE, 
„58 W. 123rd S? W. Pullman, Ill.

(21—26)

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

-----------------PRENUMERATA KAŠTUOJA------------ -----

AMERIKOJ [meta.ms $2-so[pusei matų $1.25
PUPOPOT CRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 
. x ” [joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

W. D. Boczkauskas & Go.
520-522 W. South AIL, - Mahanoy City, Pa

PLUMBER1S
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

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

Telephone Yards 4527. —

r * 1 Ld’dL. ■’

KieIMnas žmogus privalo
^^žiipti‘ kaip užlaikyti savo sveikatą,

C D ly Sutaisė Dr. A. L. Graičiiuas.
SVEIKATA arba tiesus i r trumpas kelias į sveikatą. 
Šis pirnKts U^aviu^kalboje sveikatos žinynas parašytas pagal 
Europos ir Amerikos garsių daktarų ir profesorių veikalus. % 
SVEIKATA—veikalas didis, turi 339 puslapius, su keliais 
šimtais ąjškių; paveikslų apie žmogaus kūno sudėjimą ir t. t

Toji aokso ksyga SVEIKATA iėžuoja tik $2.80 su prisiuntimu.
Visos lietuvių laikraščių redakcijos, kunigai ir daktarai sako, 

joge! Sveikata verta aukso tiek, kiek pati sveria.
Pinigus siųsdami adresuokite:

JONAS M. TANANEVIČIA
3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.

B 20 metų senas laikraštis n

I “LIETUVA” |

DR. RICHTER’S £
Pain Expeller'fr

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
čiu. Išgydo galvos skaudėjimą ir 
dantų gėlimą. Nepamirškite gauti 
teisingas gyduoles užpečėtyta su pe- 
čęfim pokeriuose..

25c ir 50c. už butelį.

Laikraštis, “Lietuva”, 8 poslapių, didelio 
formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tai. 
pina raštus geriausių raštininkų ir visuomet pil
nas naujausių ir tikriausių žinių iŠ Lietuvos, A. 
merikos ir viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie
te miesto Chicagos, kuriame gyvena apie 60.000 
lietuvių ir turi šimtus visokių pašaipiu ių, teatra
liškų, bizniškų ir kitokių draugysčių.

“Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Val- 
stijuose Šiaurines Amerikos: —
Metams $2.00, pusei metų $1.00.

Kanadoj ir Mexike:— :
Metams $2.50, pusei metų $1.25.,

Rossijcj, Lietuvoj ir kitose užrubežinese vieš
patystėse: — Metams $3.00, piisei metų $1.50.

Užsirašyti “Lietuvą” galima kiekviename laike.
Užsirašant “Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per 

pačto Money Orderj arba pinigais registruotame laiške ant išleisto
jo ranką, ądresjipjant šiteip: . ...... h.,;, >■

■ A. OLSZEWSKI, 
3252 So. Halsted St., Chicago, Ill.

RAŠYK taojaixs, o gausi vieną “Lietuvos” numerį ant pažiūros dykai.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRA
KRAUTUVE ANT BRIDGEPO

Jonas Budrikas
Savininkas

3252-54 So. Morgan St. Chicago. Ill
Telephone Yards 66S5

Užlaiko krautuvę vyriškų aprėdalų, skrybėlių, čeverykų ir 
batų, dėl moterų, vyrų ir vaikų, taipg ir vyriškų siutų. Taba" 
ką ir cigaretus išsiunčiame visose dalyse Amerikos.

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

Išsiunčiame drabužius ir j kitus miestus.

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

SI 5.00
Lenciūgėlių, laketų, žiedų, špilkų, kolonikų 

šukų ir tt. Yra daug gatunkų iš ko pasiskirti.
O" Sliubinių žiedų litaras indedu už dyką, -tgį

P. K BRŪCHAS
3248 S. Mirga.». . CHICAGO. ILL . ii.

F. Ad. Richter & Co.
American House

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

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

mi keliauninkų, kurio turi daboti lai
ką. Speeijališkas 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 Athonaeum Bldg.,

W. POLCYN
MASON CONTRACTOR

Jei nepatiks, ne- 
Už jį kitur mo- 

paauksuotas lenciu- 
laikrodelio.
WATCH CO., 

Chicago, Ill.

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

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

UVDAI E D iXnTEDVQ Rodaukites musu Spe- VlIlAI Ibi itfiUIElIIO ciaiistu ir gaukite XRay
- egzaminą ir rodą dykai.

Išgydyti jus ir 
kad 

butumet išgydyti, 
arba pi

nigus sugražinsim.

Musų kainos
Gydymas 

pradedant nuo 
10 doleriu 

suteikiant ir gy
duoles.

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

Jaigu tu ėsi pavargęs ir nuilstantis iš ryto, neramus naktyj, svaigstąs, susi
raukęs arba nuliūdęs, turi galvas skausmą, nugarkaulio, pamėlynavusius paakius, 

' nudicgimus žemyn ir ąugštyn nugarkaulio, plakimą širdies, išbėrimus, naktinius 
prakaitavimus, skaudamas ir nuilstančias strėnas, nutrotytą svarumą, žudymą at
minties, nusilpnėjusius vidurius, apsireiškimus odos (skuros) ligų, TAI TU NE
ATBŪTINAI REIKALAUJI MUSŲ GYDYMO TUOJAUS. Neatidėliok ant toliaųs 
ir nelauk kol tapsi neišgydomas, bet tuojaus atsilankyk j Profesoriaus De Johns 
Medikališką Institutą ir tegul vienas iš musų specialistų suteiks jums atsakantį 
patarnavimą ir išegzaminavojimą 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. Chicago, 146.

Ofiso valandos: Kiekviena dieną nuo 9:30 iš ryto, iki 8:30 vakaro, 
dėliomis ir šventomis dienomis nuo 9:30 iš ryto iki 3:30 vakaro, 
visokiose kalbose. Mes užmokam už strytkarius pas mus atsilankiusiems.

Ne-
Mes kalbame

1859 W. Chicago Ave, Telephonas Seeley 3029
6235 So. Halsted St. Telephonas Normal 2617 

. CHICAGO, ILLINOIS

Jūsų Namuose
52S35EK3S£?36RE8S8^BBMHBS9KHBMI^^MMH1G

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

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

Vienatinė Lietuviška Aptiekaant Bridgeporto

F. A. POSZKA
Savininkas

3121 S. <orgnn St., Tel. Yards 695 Chicago, III.
Užlaikp guriausius vaistus, visokias lietuviškas žo
les, Trejanką, Arbatą nuo kosulio, ir kitokias: Tai
pogi reikalaudami kokių vaistų atsišaukite per laiškus.
Gyduofes nuo nuospaudų [Corns].

WM. E. FURLONG
FIRE INSURANCE

3502 So. Halsted Street, Chicago, III

K. J. FILLIPOVICH
General Agentas

Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. 
Apsaugoju namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir 
Gary, ind. už labai žemas kainas, taipogi parsiduodu 
farmas labai pigėi. Kolektuoju bilas visokios notu- 
ros, taipogi prisiunčiu kamarninkus del_ išmieraviino 
lotų ir farmų. Imu visokias provas eivilnas ir kri- 
minališkas ir priduodu 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. 34th St.
TELEPHONE DROVER 2250.

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

Elektros Šviesa
THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. sutei

kia šviesą tūkstančiams namų ir tūkstančių arklių 
pajiegos fabrikams perdėm visą pietvakarinę dąĮį 
Chicagos. . . >

Jus. galit turėti jūsų namą, arba šapą pritaisyt 
tą su šviesa arbą pajiega arba abiem, pagal jūsų, 
pačių supratimą už mažą mokestį pridėtą prie mi
telio bilos.

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

General Contract Agent
General Offices, (Peoples Gas Bldg) 

122 So; Michigan Blvd.
™ ( Randolph 3341
Phones: | ^_uf0Ilu 64612

Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektriką del 
šviesos ir pajiegos.

Telephone Yards 3547

kontraktierius
Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd Pl. Chicago, Ill

VYRAI! “E Dr. ZINS
Senu patyrusiu ir pasektningiausiu specijalistu Chicagoje, kuris 

aplanko savo ligonius ypatiškai.
Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicoceles. Strikturos, Užkrečiamu 

Kraują Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles arba ypatingą vyrų ligų.
T as laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie p Atleido daug pinigų ant daktarų ir 

gyduolių be jokios naudos, ir mano noru yra parodyti visiems tiems žmonims, kurie gy
dėsi pas tūžmą ar daugiau daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vieninteli būdą, ku- 
riuomi tikrai ir aut visada išgydau.

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

Išgydau visiškai ligas skilvio, plaučių, kepenų ir inkstų. 
Nemokik už napasokmingą gydymą—NEISZCYDO, NEMOKĖK.

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir

• Inkstų
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų IŠty- 
simas, Kraujo Užnuodijimas, 
Szlapumo Nubėgi m ai.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą. Szir- 
dies ligos.
VISISZKO ISZCIJIMO kiekvienas įieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at
sakančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos; Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kentė
jimų. (RODĄ DOVANAI.; Kalbamo Lietuviszkai.

Dr.ZINS, 183 fessriS; CHICAGO
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak. NedSiioms nuo 8 ryto iki 4 po p.

UŽNUODIJIMA 
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, Įsi-

(Ištyrimas Dovanai) «^usios irnervis'kos motėm

9
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STEREOSKOPAI
45.

46,

53.

54.

55.

56.

58.

59.

60. Ville-

61. Ville-

62. Mante

63.

64.

69.

70.

71.

72.

pa-
75.

76.

78.baž-

79. išdžiūvusiameDaržas

Singapore, In-SO. palocią,

kryžių7.

veidą8.

jo ne-9.

nukry-
86.

89.

21.

22.

3249-53 S. Morgan St., Chicago, III23.

24.

25.

97.

98.

99.

12
27.

28.

31. Patkavinis vandenskri-

32.

33. L. Jos. Skinderis.

37.

38.

89.

Gavau

ant svodbos, Kanoj 
'Permaino vandenį

73.
74.

gatunko pa-
Kaina 25c.

29.
30.

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

ir Arabų vilija, 
Ghizeh

87.

88.

M

34.
35.
36.

Ryme, Italijoj. ’ ' - ■'
66. Skliautas Settinio Severo, Ryme, 

Italijoj.
67. ~ •
68.

40.
41.

Ežeras viešame darže.
City, New Jersey. Pa-

47.
48.
49.
50.

51.
52.

» Z1U’ 
kelio, Kaire,

Gali- 
i vy- 

* 
ant kalno kalba priešais, 
savo pabučiavimu išduoda

= CORK TIP

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

tedra. ■-, . ,
*4. Vokietija. Griuvėsiai viduramži

nės pilies.
Vokietija. Laivas apletdžianti? Ko- 
blencą, ant Rheino upes.
Švedija. Btockholmas nuo vandens 
prisės. 
Stockholmas. Karališkas paiocius. 
Švedija. Ant kelio į Odde. 
Švedija. Lej'ono pilis, Goteborge.
Šveicarija. Mount Blance žiūrint 

nuo Chamonix.
Thun, Šveicarijoj.
žuvinis kiemas, Alhambra, Grana
da, Išpanijoj.
Katedra Notre Dame, faskada. Pa
ryžiuj, Francijoj.
Tullerinų daržas, Paryžiuje, Fran- 
eijoj.
Palociai tautų ant upės Seinaos 
Paryžiaus Paroda, 1900 m.
Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 
Francijoj.

57. Des Shamps Elysees, Paryžiuje, 
Francijoj.
Didžiosios operas paiocius, Pary
žiuje, Francijoj.

Tvirtynė šv. Jono ir Katedra, Mar
seilles, Francijoj.
Laivų -. užplauka ir ežeras, 
france, Francijoj.
Carnicbe kelias ir ežerėlis 
farnehe, Francijoj. 
Pajūrinis kraštas Casino, 
Carlo.
Vatikano daržas ir Sv. Petro ka
tedra, Ryme, Italijoj.
Rymas žiūrint nuo bokšto Sv. Pet
ro katedros. -i

fl Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudingaq Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga Knyga, antra laida su' 
pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai-Angliškos KallMsRankvedis bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessoną in Reading ir

~ ....................... " "■ “ Yra tai praktiškasKaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu, Yra tai praktiš__
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Q Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje' vietoje telpa libttiviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas. Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. q Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. Pagalios tal- 
pinasj trumpos pasakaitės ir Lessons In Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. q O prie galo knygos telpa pamokymas tiems,-kurie nori 
palikti Ju£tiniiį Amerikos Valstybių Piliečiais. q Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitą salį privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

ENTIRELY NEW

YPATINGI
ĮDOMUS

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

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

Stereoskopas arba Teleskopas yra 
tai prietaisa arba žiūronas su padidi-

CIGARETAI
. satino

Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais

25
50 is NUOSTEBUMAI

Užsisakant “Rankvedį”, reikia drauge ir pinigus siųsti per pašto Mo
ney Orderį arba registruotam laiške adresuojant šitaip:

Jonas M. Tananevičia
3249-53 S. Morgan St., Chicago, III

TURKIŠKO
SUMAIŠYMO

TINKA

P.:
l

!- .t.. niiiirwg

PAUKŠČIAI
JT 

KVIETKOS 
KIE VIENAM 

BAKSELYJ

nančiais stiklais, per kuriuos kad žiu- r 65. Didžioji galerija' Colona palociuje, 
rai ant abrozėlio, abrozėlis pavirsta į .
naturališką paveikslą, kuriame matai 
čielas grupas žmonių, trlobų, visą mies- 
etą, plačius laukus, miškus, daržus ir 
taipt toliau, taip kaip kad pats toje 
vietoje būtumei ir viską savo akimi 
matytumei. Teleskopas paverčia į 
naturališką esybę, padidina jį askirs- 
to žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau 
ne paveikslu, bet tikru atsitikimu.

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

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų 

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

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

nėlėje.
2. Trjs Karaliai atlanko gimusi 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 V eromka 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. ” ' ....
19.
20.

Koloseumas, Ryme, Italijoj. 
Nesenai atkastas paiocius, Pompe- 
jo, Italijoj.
Senatas ir Kanalas, Milane, Itali
joj-
Kelias šv. Juozapo, Venecijoj, Ita- 
’ijoj-
šėrimas karvelių ant pleciaus San 
Mareo, Venecijoj.
Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj, 
Italijoj.
Mahometonų bažnyčia Omare.
Oceaninis pakraštis, parodantis ke
lio užuolanką, Algiere. 
Gėrymo fontanas ir gatvė Sename 
Kaire, Egipte.
Besimeldžianti dervišai kieme ma
hometonų bažnyčios Gamoa EI 
Ain.

77. Mahometont; bažnyčia Sultano Ha
san, žiūrint, nuo Ciadelio sienų. 
Kaire, Egipte.
Pyramidos 
rint nuo 
Egipte. 
Arabija, 
upės take. 
Inėjimas į 
dijoj-

81. Turgaus diena Singapore, Indijoj.
82. Tautiškasis greitasis trūkis, Sin

gapore, Indijoj.
83. Policijos stacija Hong Konge, Chi- 

nijoj.
84. Žibinčius Hong Konge, Chinijoj.
85. "............

GELBĖKIT
VISIEMS

RŪKYTOJAMS Cigarettes

5c. uz 10

Kristus žengia į dangą.
Regykla šiandieninio Betlejaus.
Kaip šiandien išrodo Stainelė, ku
rioje Kristus gimė.
Bažnyčia apreiškimo šv. P. Ma
rijos.
Bažnyčia budavota ant grabo šv. 
P. Marijos.
Kaip šiandien išrodo Kristaus gra
bas.
Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 
kur Kristus mirė.
Ulytėlė po vardu Jėzaus “štai 
žmogus ’ ’.

SERIJA II.
Susideda iš 100 Stereoskopiškų 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. 

New Yorke tavorų krovimas į di
delį oceaninj laivą.
New York. Pilies daržas (Casttie 
Garden). 
Boston. 
Atlantic 
maryj. 
Niagara, 
tys nuo ožinės salos. (Horse Shoe 
Falls from Goat Island).
Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.
Kaskados ir pokylinė svetainė. 
P. Parodos 1904 m. 
Moki indijonas uamieje. 
Moki indijoną gyvenimas.
Sioux indijonų vadas, He-No- 

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

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

Shanghai, Chinijoj.
Tautiškas priešpiečių namas ant 
salos Java.
Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 
laukai.

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

91. Junitų žinyčia Honmoku. Yokoha
ma, Japonijoj.

92. Yokohama, Japonijoj, šiaučius 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.
Japonijoj vaikai, nešanti pokylinį 
Matsuri altorių, Yokohamoj. 
Matsuri pokylis, muzikas pastolas 
ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj.
Yokohama, Japonijoj. Daržovių 

pardavinėtojas, rodantis savo 
turtą.

100. Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj, Yokohama.

101. Japoniškas žvejys prieplaukoj, 
Yokohama.

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

Japonijoj.
104. Kyoto, Japonijoj. Kigomizų ži

nyčia.
105. Auksinis pavilionas ant ežero 

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

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

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

binčių prie Kasuga-No-Myia ži- 
nyčios.

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

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

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

lu, Hawai.
113 Hawaiska moteris, gaudanti Pee- 

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

wai.

Labai tankiai tenka girdėti tą žodį “gelbėkit”. Tankiai pasi
taiko, kad ateina žmogus be rankos ar kojos, moteris be vyro, 
vyras be moteries ir tt. Visi skundžiasi, kad esą vargingame 
padėjime, bet pažiurOjus giliaus į dalyką, tuojaus pamatai, kur 
yra nelaimes šaknis. Kaip jau žinome, Chicagoje yra apie 60 
tūkstančių lietuvių; suprantamas tad dalykas, kad iš tokios 
sumos daugybe dirba visokius pavojingus darbus. Atsitikus 
kokiai nelaimei, mus žmones pripratę kreiptis prie karčemnin- 
ko patarimo pasiklausti; na o karčemninkas moka su tokiais 
žmonėmis pasielgti. Chicagoje dabar priviso taipgi visokios 
rūšies advokatelių ir visokių privedejų prie provų, kurie, išgir
dę apie kokią nelaimę, tuojaus puolasi kaip katinas prie peles, 
prie nelaimingo žmogaus ar tai į jo stubą, ar į ligonbutį ir vi
sokiais budais inkalbineja žmogui, kad pasirašytų ant kokio 
ten popiergalio. Kada-gi jau sykį žmogus pasirašė, tai ir pa
vedė savo provą kokiems žydeliams—advokatams, kuriems 
visai nerupi žmogaus-nelaime, bet kišenius. Pasigavę žmogų 
j savo nagus, jie daro taip, kaip jie nori, o ne taip, kaip turi 
būti. Paprastai sutaiko žmogų be jo žinios su kompanija už 
keletą ar kelioliką šimtų dolerių; praneša žmogui, kad kompa
nija siūlo du ar tris šimtus dolerių. Žmogus, būdamas nelai
mėje, sutinka ant tokių išlygų ir gavęs kelioliką dolerių, apsi
moka visus kastus daktarių ir t.t., pasižiūri, kad neteko nei pi
nigų, nei sveikatos, palieka nelaimingu ant visados ir privers
tas yra šauktis pagelbos kitų, o tas jo gerasis privedejas prie 
proves ir advokatclis uliavoja su vargdienio pinigais. Gyven
damas Chicagoje per kelioliką metų mačiau šimtus tokių atsi
tikimų, ir kad padaryti galą tokiems skriaudikams, privede- 
jams prie provų, pasirengiau patarnauti kiekvienam lietuviui 
ar lietuvei nelaimei ištikus. Ištikus kokiai nelaimei, saugoki
tės tų privedejų prie provų; atsilankykite į 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, tai pirma 
kol ką darysi ateik, arba rašyk pas mus, o mes patarnausime 
jums visai DYKAI. Mes darysime taip, kad žmogus gautų 
atsakantį atlyginimą už pražudytą kūno dalį ar sveikatą, kad 
paskui nusipirkęs kokį namą ar biznį, galėtų laimingai užbaig
ti savo gyvenimą. Meldžiame guodotinų skaitytojų pranešti 
apie tai ir kitiems, idant visi žinotų prie ko kreiptis su viršmi- 
netais reikalais. Kurie norite, kad jūsų prova nenueitų nie- 

•kais, kreipkitės in' |........ . ... ... _ _____ _______._ .

J. M. Tananevičio Ofisą
klausdami Juozo Szliko;

115. Gyvenimas Pretorijoj, Pietinėj 
Afrikoj.

116. Inplauka ir plaukianti laivų tai
symo dirbtuvė Valparaiso, Chile.

117. Jamaicos Broorkline gatvė, Port 
Antonio.

118. San Francisco gatvė, Mexico City.
119. Didysis pliacius, Mexico City.
120. “Jojimas šėnimis’’.
121. Mano apginūjas.
122. Kalėdų rytas.
123. “Tėve musų, kuris esi danguo

se”.
124. Pagalvėlių kare.
125. šėrimas kačiukų.

TeleskoĮias 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 kitokį paveikslėliai, 
tai yra maišyti iš visokių gatunkų. 
Juose yra: gražiausių miestų, bažny
čių ir kitų bagotų triobesių paveiks
lai, taipgi ir komiški paveikslėliai, ši

serija yra gera tiems, kurie nori pi
nigus užčėdyti, nes ji kaštuoja tiktai 
25c., o joje galima tiek daug pama
tyti kaip ir serijoj I.

SERIJA IV.
! taippat maišyto gatunko paveiks

lėlių pundelyje. Kaina 50c., už 
pundelį.

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

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

Vienas Teleskopas užtenka visokiems 
paveikslams. Kada turi teleskopą, 
vai gali imti paveikslus kokius tik no
ri ir visi tiKs į tą patį teleskopą.

Siųsdami pinigus ant teleskopų ar 
ant kitokių reikalų visada adresuokite:

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

Chicago, Ill.
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PARDUODAMI PAS VISUS PARDAVĖJUS 
PABANDYK BAKSELĮ IR PERSITIKRINK PATS

Satino paukščiai ir gėlės pa daro puikias 
pagalves 

P. LORILLARD ČO.

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

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

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

GARY randasi jau sekančios dirbtuvės: American Bridge Co., kur dirba 
jau 5000 darbininkų; American Sheet and Tin Co., kur dirba 7000 darbinin
kų; Portlant Cement Co., kuri išdirba 27.000 bačkų cemento į dienų; Šriubau- 
nė (Nut & Bolt Works) 
gazo ir smalos išdirbystė gamina 5000 tonų kasdienų 
Works, kur dirba 15.000 '
10 mill. dol. savo naujas dirbtuves; National Tube Works, kur dirba 6000 dar
bininkų; Gan vili p Scale kur dirbs 5000 darbininkų; Brooks Locomotive 
Works iš Brooklyno, kur dirbs 25.000 darbininkų; Relių dirbtuvės, su 28 atvi
rais pečiais, kur išlieja 40^0 tonų relių kasdiena; Uostas ir prieplauka lėšavo 
1.700.000 dol. Iš PhiladelPkijos perkeliamos didžiausios visame sviete lokomo- 
tivų dirbtuvės, Balwin Locomotive Works. — Miestas GARY prasidėjo vos 1906 
metuose, o per tuos kelis metus užaugo į milžiniškų dirbtuvių miestų su 35.000 
gyventojų. _ .

Tie, kurie pirmiausiai pirko tenai žemes, liko jau turtingais. Bet miestas 
tuo greičiaus galėsi likti 
turtingu ir uždirbti gerus 
pinigus ant nupirktos že
mės. — Mes darome biznį 
jau per daugelį metų su 

I įvairiomis žemėmis ir vie
tomis ir visi žmonės, kurie 
nuo musų pirko yra pilnai 

; užganėdinti. Pirkdami nuo 
musų pirksite tiesiai nuo 
savininkų žemės, kurie ne
reikalauja duoti nuošim
čius ir algas kokiems agen
tams ir užtai gali daug pi
giau parduoti žemes negu 

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.

kur dirba 1000 darbininkų vyrų ir moterų; Kokso.
!•; American Locomctyve 

darbininkų; American Car & Foundry Co. stato už

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|j| 
didelius plotus žemes, ku-|k 
rias parduosime pigiai ir 
ant lengvų išmokėjimų su 
mažu įmokėjimu. Nelau
kite ilgai, bet tuoj aus pa
sinaudokite iš progos, nes 
juo greičiau nusipirksi sau 
žemės plotą, namą ar lotą,

WURIU už garbę pranešti visiems tautiečiams, kad įsteigiau grabų dirbtuvę. Kainos pigiausius.
progą prigulėti prie dideles kompanijos, tad galiu parduoti kaip aš noriu, ne sulyg jo^ v^ios. Dėlto, 

garbus tautiečiai nereikalaujate savo sunkiai uždirbtus centus krauti į kompanijos kišenių. , < x
Bėdiniems kainos nuo $10 ir a’ugščiau. Vaikams nuo $3 lig $10. Galima atsišaukti ir iš aplinkinių 

miestelių. Uždėjau automobilius, karietas, karavanus, užtai galiu pribūti greitai ir ta pačia kaina. Turiu 
taipgi automobilius ant pardavimo nuo $300 lig $5,000.

Ant visokių laiškų ir reikalavimų greitai duodu atsakymą, tik rašykite ir reikalaukite. Ir galite žinoti 
visi grabai yra už pusę kainos. Su pagarba

PAUL A. MAŽEIKA, g^AAcuoBURN AVENUE Tel. Yards 1138 
— ILLINOIS.

NAUJOS KNYGOS “KATALIKO” 
SPAUDOS.

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

2. DEGTINĖ-NUODAI, pagal N. N. 
Raštu .paraše S. Kaimietis. šita 
yra labai nab'dinga knygelė kiek- 

1 vienam perskaityti. Iš senų-seno- 
vės girtuoklystė skaitėsi biauria 
yda bei nuodėme, kurią pranašai 
ir galvočiai peikė bei su panieki- 
kinimu apie ją atsiliepdavo; bei 
nekados senovės laikuose žmonės 
taip nebegirtuokliavo kaip dabar 
girtuokliauja. Dešimta dalis visos 
Europos gyventojų “prakaite kak- 

’ tos ’ dirba per dienas ir naktis, 
‘kad padirbti,' išplatinti ir išgydyti 
tuos nuodus — degtinę; dirba tik 
delei to, kad sunaikinti savyje jė
gą/ištuštinti kišenių ir pripildyti 
savais vaikais bei vaikų — vai
kais prieglaudas, ligonbučius be- 
§rotnamius, kalėjimus ir priveisti 

ar tarpu savęs visokių' ligonių 
bei elgetų”. Kaina ............. 10c.
Agentai gauna 50 procentą ant mu

sų locnos spaudos knygų.
Siųsdami pinigus adresuokite:

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

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

$100.000.00
sudėta Illinois Valstybes kasoje.

Visoki apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami.
COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG 

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

Telefonas Canal 3263

Daktaras S. Wissig
Iš SENO KP.AJAUS.

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų ir mo
terų, kad ir užsisenėjusiaa. Jei kiti jus neišgydė nueikit pas jį o jie 
jumis apžiuręs ir pasistengs pagelbėt.

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

dėliotais nuo 10 iki 12 ryto.
1759 West 18 Str.. Corner Wood Str
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ADMir.’STEAeUA LIET. TEATRAI*. 
'jęAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA SV. 

MARTINO. 
Petr. Andrejnuckas, Pirm., 

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

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

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

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

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

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

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

4527 Marshfield Ave. 
Mot. Randis Pagelbininkas, 

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

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

v 4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius.

4513 S. Wood St.
'DMINISTRACIJA D. L. K. VY

TAUTO POLITIŠKO KLIUBO.
VILKE-BARRE, PA.

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

J. Ažis, Pagelbininkas, 
130 Stauton St.

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

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

J. Rokus, Kasierius,
i . 138 S. Meade St. - ."į:
: J. Aušura, Glob. Kasos,
j 159 Reese St.
' J. Grimaila, Maršalka,

31 Teehery St.
KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 

MINDAUGIC.
J. V. Zacharevi.ee, Prez., 

917 — 33rd St.
Martinas Kadzievskis, Sekr, 

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

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

32nd Pl. and Auburn Avi.
ADMINISTRACIJA DR-STĖ3 ŠV. 

JUOZAPO 'AIM. SM. 
Juazapas Zalandauekas, Prez., 

4513 Hermitage Ave.
Ant. Petrukas, Vice-Prczidentas, 

1819 W. 45-th St.
' Juozapas Palekas, Prot. Rašt.

4559 So. Hermitage Av.
v Juoz. Volskis, Raštin. Finansų, 

4524 S. Wood St.
Stan. Anueiauskis, Išdininkas, 

*4617 S. Hermitage Ave.
ADMIN7 JTRACIJA L. L. U. 

KLIUBO.
LEE PARK, WILKES-BARRE, PA.

Adomas čikanauskas, Pirnsedis, 
78 Lee Park Ave.

Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 
78 Oxford St.

Juozas Adominas, Prot. Sekr, 
R. F. D. No. 1 Box 172.

Alex čerbauskas, Fin, Sekr, 
78 Lee Park Ave. 

Frank Zatautis, Kasierius,’
.. R. F. D. No. 1 Box 171.

“KATALIKO” KLIUBO 
■ : ; ADMINISTRACIJA.
L. ? EDWARDSVILLE, PA. 
į' Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Bastin., 

238 Slocum St.
ADMINISTRACIJA DP-STES BV. 

MATEUŠO APAŠTALO.
Petr. Andrejauckas, Pirm., 

918 — 33rd St.
Antanas Mazelauskis, Pagebininkas,

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

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

3416 Auburn Ave.
Kazimieras P. Si rus, Išdininkas, 

918 — 33rd Street.
Ignacas Brazauskis, Knygius, 

3220 Illinois Court.
fiV. MYKOLO DP.-STES WILKES- 
BARRE. PA. ADMINISTRACIJA.

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

kntanas šeškevišius, Viceprezidentas, 
501 New Grant St.

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

tAzim. Deltuva, Finansų Sekr. 1-mas, 
96 Logan St.

iflMS Liaukus, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 S. Grant Sv.

Juozas Šnipas, Kasieriua,
U 386 New Gro»e Si

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTES 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K.

x. WILKES-BARRE. PA.
J. Lauaut, Prezidentr.n, 

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

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

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

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

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

New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS..

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
843 — 33rd St.

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

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

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

J. Klimas, Pirmsėdis, 
1853 W. 45 St.

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

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

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

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

Y, 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, 

SUS’ W. 20th St.
ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 

šV. JURGIO R. ir K.
Kaz. Naugžemis, Pirmsūdis, 

3202 Auburn Ave.
Joe. Gurinskas, Pagelbininkas, 

3347 Auburn Ave.
Ign. Mateliunas, Prot. Raštin, 
1424 So. 49 Ave, Cicero HL 
J, B. Palyanskas, Fin. Raštin., 

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

2934 — 29 St.

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

Draugysčių Reikalai.
TEMYKITE 

flgHSb LIETU VI AI!
TAUPYKIT PINIGUS!

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

Nauja 45 Serija prasidės ketverge 
rugpiučio 8-tą. dieną. 1912 m. Susirn- 
kimai atsibuna kas Ketvergas 8-tą 
vai. vakare Juozo Ridiko svetainėje 
3251 Hinois Court, , kampas 33eios 
gatvės.

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

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

ši Dr-ja (Spulka) yra seniausia 
iš visų lietuviškų Spulkų Chieagoje.

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 popierų.

Su guodone, ; •.
Ben. Butkus, Prezidentas, 

843 W. 33rd St.
J. P. Ewaldas, Sekre'jorius, 

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

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

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

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

35 Serija prasidės utarninke Rugpiu
čio 6 dieną .1912 m. Susirinki, 
mai atsibuna kas Utarninkas Stą vai. 
vakare Donj. šemaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

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

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti.

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

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo Na
rių ant pirmo morgičiaus (Martgage) 
su peržiūrėjimu visų ropierų.

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

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

Mykolas J. Tananevieze, Kasicr.
670 W. 18 St.

PASKOLINIMO IR BUDAVOJIMO.
Žirgvaikio draugija atidarys 9-tą 

naują Seriją seredoję, liepos 17 dieną 
šita draugija jau pustrečių metų kaip 
gyvuoja ir turi kapitalo $10,000. Tai
gi draugai ir drauges, 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)

SUSIRINKIMAS.
Šv. Stanislovo dr-gija turės savo pus

metinį susirnkimą, Nedėlioję, liepos 
14 d, šv. Kryžiaus parapijos svetainė
je, 46 ir Wood gat, kiekvienas priva
lo ateiti į susirinkimą ir pasiimti nu
merį del išlaimėjimo laikrodėlio, ka
dangi laikrodėlis bus leidžiamas ant 
išlaimėjimo Rugp, 11 d. Už nepribuvi- 
mą į susirinkimą bausmė 50e,

Tėmykit Sąnariui I
Meldžiamą idant katrie sanariai dar 

neaplaikete tikieto tai meldžiame atsi
šaukti prie K. Stulga, 4513 S. Wood St, 
arba prie A. Kasparas, 3416 Auburn Av. 
arba “Kataliko” redakcijoj.

Liet. Teatr. Dr-te Sv. Martino.

PIRMAS IŠKILMINGAS PIK
NIKAS.

Parengtas Dr_stčs šv. Juozapo A- 
piekuuo Nedčlioj, 14 Liepos, July 
1912 Prasidės 9-tą vai. iš ryto Polo
nia Grove 60th. ir Higgins Avenue. 
Jefferson, Ill. Įžanga 25c porai.

Imkit bile karus iki Milwaukee Av. 
Milwaukee Avenue karais iki galui, 
pešti vieną bloką į pietus ant galo 
į vakarus iki daržui. (27-28)

KETVIRTAS GRAŽUS PIKNIKAS!
Parengtas Dr__ stčs Apveizdos Die

vo No. 1 Nedėlioję, Liepos-July 14 die_ 
na Tony Zopelio Darže kampas Archer 
ir Central Avės. Summit, Ill. pradžia 9 
vai. ryto. Inžanga 25c porai.

Važiuodami imkite Archer Avė. ka
rus iki dypo, o po tam Joliet karas da- 
veža į vietą už 5 centus.

Kviečia KOMITETAS.
(28)

PAIEŠKOJIMAI.

Reikalingas Linotype 
operator’is, kuris supranta 
gerai darbą. Atsišaukite 
tuojaus į “KATALIKO” 
REDAKCIJA.

Reikalingas geras bučeris, mokan
tis gerai bučerystės darba. Turi mo
kėti šiek-tiėk -angliškai ir lenkiškai 
Atsišaukite tuojaus.

349 Kensington Av.
Pullman, Chicago.

(27-28-29)

Paieškau savo brolio Jono čerausko 
ir pusbrolio Kazimiero Starona. Paeina 
iš Kauno gub. Reseinių pavieto, Jur
barko valsčiaus, Mantvilų kaimo. Ma
lonėkite man pranešti šiuo adresu.

Vincas Czarauskis
142 North 5 Str.

Brooklyn N. Y.
(27-28.29)

Paieškau savo sunaus Leono Kuinec- 
kio, 27 metų. Paeina jš Kauno gub, 
Telšių pav, Skuodo vai, Kulalių kai
mo. Jau Mši metai kaip Amerikoje. 
Seniaus gyvtno Chieagoje.

Jisai pats ar kas kitas malonėkite 
pranešti šįuo adresu:

Europe—Russia
J. Kuineekiui

pačta škudi, Kauno ąub.
kaimas Knisliai.

Paieškau dviejų švogerių Adomo ir 
Vinco Aleknavičių. Paeina iš Suvalkų 
gub, Punsko parapijos. Meldžiu pra-; 
nešti šiuo adresu:

Jonas Pakutskas
25 Sehugler Str.

Amsterdam, N. Y,

Paieškau Jono Kaulakio, V. Valulio, 
Jono Gaspariuno, Onos Raintaičos, 
Barboros Moekaičios, Juozo Vareikos. 
VĮ si paeina iš Kauno gub, Pampianų 
parapijos. Meldžiu atsišaukti šiuo a- 
dresu:

Mykolas Maminskas 
1937 Clair Ave.

Cleveland, Ohio.
(28)

Paieškau Simano Lukošiaus, pir-; 
miaus gyveno Ledford, Ilk,. Antano. 
Šimkaus, Stanislovo Lapinsko, pįr-j 
miaus gyveno Coll Centre, Pa, ir" A- 
leksandro Gumolevskio. Visi paeina iš* 
Kauno gub, Laukavos pav. Malonėki, 
te pranešti man šiuo adresu:,:

Alex Lapinski
box. 223 Ledford, Ill.

(28) e ■

Paieškau savo draugo Mateušo Kve
daro. Paeįna iš Suvalkų gub. Veisėjų 
parapijos. Gyvena dabar turbnt Chi
eagoje. Jisai pats ar kas kitas malo
nėkite man pranešti.

Mr. Jurgis Burdulis 
1809 Renfro Str.

Springfield, Ill.
(28)

Paieškau savo pusbrolio Fridriko Tu- 
rovo ir draugo Jono Kartenkos. Gir
dėjau gyvena Brooklyne.

Taip-gi paieškau savo draugių Onos 
Leipkytčs ir Augustės Meinerytės, ku
rios gyvena turbnt Chieagoje. Paeina 
visi iš Kauno gub, Reseinių pavietos, 
nuo Jurbarko. Malonėkite atsisaukt; 
šiuo adresu:

Mr. John Turoff,
701 Metropolitan Avė.

Hyde Park, Mass.
"(28)

Paieškau savo pusbrolio Panciškaus 
Bani. Paeina iš Kauno gub, Telšių 
pav, Varnių valsčiaus. Pirmiaus gy
veno Baltimore, Md. dabar nežinau 
kur gyvena. Malonėkite man pranešti 
šiuo adresu:

Antanas Žakas
20 Congress Str.

Rumford, Me.
(28)

ANT PARDAVIMO.
ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda Grosernė ir Bučernė lie
tuvių apgyventoje vietoje, biznis ge
rai išdirbtas; viena toj apylinkėj. Par
davimo priežasties —x Savininkas va
žiuoja į Lietuvą. Atsišaukite šiuo a- 
dresu:

W. Petkus,
70 W. Broadway Str.

Aurora, IH.
(27-28-29).

Pigiai parsiduoda drapanų kliniiji- 
mui Storas. Gera vieta del kriaučiaus, 
nes ten nėra lietuvio. Atsišaukite 
šiuo adresu:

, 6025 S. State Str.
Chicago. III.

(27-28-29)

Parsiduoda 4 lotai Roseland,- HI, 
priešais lietuvišką bažnyčią, labai ge
roj vietoj. Gera proga del lietuvio 
pasibudavoti namą ir užsidėti biznį. 
Kas norėtu pirkti tegul atsišaukia j 
J. M. Tananevičio Banka, 3249-53 So. 
Morgan St, Chicago, Ill.

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

Ant išrandavojimo fliatas su 5 kam
bariais pagal modernišką pabudavoji- 
mą. Atsišaukite į Jono M. Tanane
vičio Banką.

ANT PARDAVIMO.
Labai pigiai parsiduoda naujas an

trų rankų automobilius. Sėdynės yra 
7 asmenims; spėka 35 arklių.

Galima pamatyti visada. Ateikite, 
arba atsišaukite laišku šiuo adresu.

O. Ivaškevičius
3332-34 S. Morgan Str, 

Chicago, Ill.
(26-27-28)

ANT PARDAVIMO.
Geroj vietoj, seniai išdirbtas biznis 

galiūnas su laisniu, parsiduoda pigiai. 
Kas nenorės saliuno gales pirkti vieną 
laisnį. Atsišaukit pas:

J. H. Rashinski,
1416 So. Canal St.

(29) Chicago, Ill.

ANT PARDAVIMO.
Pirmos klesos Groserne, labai gero) 

vietoj, netoli Apveizdos Dievo bažnyčios- 
Parsiduoda iš priežasties, jog savininkas 
negali susikalbėti lietuviškai. Gera vie 
ta del lietuvio. Pžrkiduos pigiai. At 
sišaukite pas:

A. Ostrowski
653 W. 18th Str.

(29) Chicago, Iii

Telephoae Yvds 9716. į 
Ura visi pas

JUOZAPA RIDIKĄ.
8263 HUaoii Ct, kerti 33-<Tca gątvla

Turiu didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt.

32K Ulinei# Ct., kertė 33 g.

LIETUVY# f NOTARAS.
Išdirba visjiįuiĮ Kejentališkus do-- 

kumentne, pa^giz^^t- Doviernastįa; 
Testamentus; EĮRIĮ|B Salės; Kontrak
tus; Notas; AffiGlavSus ir visokius ki
tus raštus, koki tik.Bejento arba “No
tary Public” gyriuje daromi. Su
teikia patarimus reikaluose dalių Lie
tuvoje ir kituosfe Rykuose.

Kreipkitės Į.
TANANEVICŽ SAWINGS BANK, 

3249-53 So. Mbrgafl iSt, Chicago, UI. 
>i •> į .

ME- y- g

J. W. Zacharewicz * 
notaras :

Ištiria abstraktus perkantiems i 
namus ir padirba visus kitokius 
legališkus dokumentus, Ameriko- 1 
niekus ir Europiškus, Asekuruoja i 
namus nuo ugnies ir ciklono atsa 
kančiose kompanijose ir skolina 
pinigus ant pirmo morgičiaus. į

Kreipkitės prie tautieezio kuris yra / 
atsakantis o visados gausit teisinga pa- 
tarnavima. Prieszai Szv. Jurgio bazn. 
911 W. 55rd St. Tel Yard 5423 1<

************************įf*
I DR. 6. 6. HEINE 1

DENT1STAS!
Kamp. 31mos jr Halsted gatvių

* Ofisas viršuj Aptiekos
» 15 metu vienoje apygardoje. *
**»^^***********»*?k*******

EIKIME ANT KOLONIJŲ
Tik vienas iš geriausifi ir svei

kiausių gyvenimo vietų — tai ant 
učks. Oras yra vienas iš geriausių ir 
teisingiausių gydytojų. O kur-gi galė
tu būti sveikesnis oras kad ne ant 
ūkės.

Ar-gi negeriau būti pačiam savi
ninku. negu kad dirbti kur pas kitą 
fabriko jei O kiek susižeidimų ir be
reikalingų mirčių pasitaiko bedirbant 
fabrikoje, tai jau butu sunku išskai- 
tliuoti. Ir kas gi mums iš to viso be
palieka? Rytų krašte yra parinkta del 
lietuvių kolonija. Ta visa vieta uži
ma, kaip žemiau matysite, kelioliką 
pavietų. 7 pavietus New York valsti
joje, 4 pav. New . Jersey valstijoj, 3 
pav. Conn, valst. ir 3 pav. Mass, valsti
joj. Yra tai vieta, kur visų augščiau 
minėtų valstijų kampai sueina į krū
vą. Mes tą vietą sujungę aprinkome 
del lietuvių koloniją, kurioje jau ir y- 
ra bandoma lietuviais apgyvendinti. 
Pirmiausia kolonizaciją pradedame 
Putnam ir Orange pavietuose. Čia yra 
labai gražios del gyvenimo vietose, tik- 
kama del ukininkystės žeme ir pilnai 
išvedžiota po tas vietas gelžkeliais.

Norintieji pirkti arba parendavoti 
ukes toje Lietuviu kolonijoje, kreipki- 
.tės pas: A. M. Martus 120
Grand Str. Brooklyn. N. Y.

O mes prisiusime jums knygelę su 
mapa ir plačiomis informacijomis kas- 
link minėtos kolonijos.

(28-29-30)

ALEKSAIČIO SALIUNAS
Randasi po No/118 E. Main st.

COLLINSVILLE, ILLINOIS.
Pas mane visados rasite geriausius 

gėrymus ir cigarus. Užlaikau viso
kių vietinių ir importuotų cigarų ir 
gėrymų. Suteikiu kiekvienam drau
gišką patarnavimą visokiuose reikaluo_ 
se. Jeigu atsilankysi į musų miestą, 
užeik pimiausia pas .mane, o dasiži- 
nosi ko tik norėsi. Phone Kilnoch 108.

“KATALIKO” IŠLEISTOS KNYGOS 
ARBA KNYGOS SAVOS SPAUDOS.

Gera proga del lietuvio-darbininko užsidirbti sau 
pinigus liuosu laiku — pardavinėjant musų loenos 
spaudos knygas. Kiekvienas žmogus, kuris prisiijs 
iškalno $10.00, aplaikys iš niusii knygyno $20.00 ver
tes knygų. Taigi naudokitės iš geros progos. Čionais 
šeiniaus surašyti jų vardai: LABAI SVARBUS PBANESZIMAS.

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

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

2. VIENATINIS SAVO BŲšIES LIETUVIŠKAI-AN GLIŠKOS KALBOS
RANKVEDIS BEI ŽODYNĖLIS LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS su 
Fonetiškų Ištarimu ir Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių 
Piliečiu. Sutaisė S. P. Tananevičia. (Antra laida su pataisymu). 
Yra tai praktiškiausias Rankvedis lietuviškoje kalboje del išsimo- 
kymo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra paran
kiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa žodžiai, paskui angliš
kas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas. Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su fonetiškų ištarimu. čionais 
surinkta svarbiausi žodžiai, kokie tik naudojami kasdieninėje kal
boje. Prie galo telpa pamokimas tiems, kurie nori pasilikti į
“Jungtinių Ąjt^rifcos Valstybių Piliečiais”, -i- “Lessons in 
Reading”, ępę idabartinio apsunkinimo gavime pilietiškų poperų, J 
atneš didelę«aįauflų kiekvienam, norinčiam ■palikti piliečiu. Pusi.
240, Kai|»4W............ i.................. . $1.25. ;
Drūtuose aį^8ari(iį|$e ................... .................................. $1.50. I

3. PRAKTIŠK^ Ą&GLIŠKOS KALBOS RANKVEDĖLIS, Pasimoky-
mui Skaityti^ Rs&yti ir Kalbėti angliškai. Sutaisė S. P. Tanane- 
vičia šis pradinis Rankvedėlis parengtas naudai tų, kutie nori 
trumpu laikiv ^pfflįmokti’ angliškų kalbų, susikalbėti kasdieniniuose 
savo reikaluoįeĮ: ® Pusi. 63. Kaina » .............. ., .... s 25c. 1

■ ' ' ■ ' • '■ '■T; j

4. TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS G1RAMATIKA del 'Lietuviškų Mo
kyklų šiaurinėjejįšmerikoje. Pagal Stuobrį ir kit^s parengė S. P. 
Tananevičia. Pfcl. 16Ž. Kaina ....------ .................................. 35c.

5. NAUJAUSIAS' LIETUVIŲ LEMENTOBTUS 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.

6. RYMO-KATALIKIŠKAS DIDESNYSIS KATEKIZMAS dėl Lietu
viškų Mokslainių Amerikoje. Parašė kun. J. Dekarte,!). J. Ge
riausias, nes labai suprantamas, kad ir' mažiems vaikams Katekiz
mas, parankiausias lietuvių pradinėms mokykloms. Pusi. 199. 
.Kaina Brutuose apdaruose .................. .  ......................------..... 35c.

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

J. M. TANA1TEVIČIA,
3249-53 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje nuo 1-os d. Liepos 
mėnesio 1912 metų įveda skyrių pašalpos ligoje. Tas 
skyrius yra svarbus netik dabar gyvuojančioms Susivie
nijimo kuopoms bet ir pašalpinėms draugystėms, ku
rioms daug geriaus ir naudingiaus yra, prisidėjus prie 
Susivienijimo, vesti pirmyn savo narių šelpimo darbų 
pagal vienodų tvarkų ir iš vieno centro.

Pagal naujų S. L. A. narių priimtų ir XVII seimo už
tvirtintų Konstitucijų, SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE mokės kiekvienam nariui pašalpos ligoje 
po $6.00 savaitėje per pirmųsias 15 savaičių ligos ir pc 
$3. 00 savaitėje per sekančias 15 savaičių ligos. Taippal 
momoterįs gaus pašalpų ant lygių su vyrais visose ligose, 
paeinančiose ne nuo palago, o palage gaus sykiu $6.0C 
pašalpos.

Mokestis.! tų skyrių —30 centų mėnesyje.
.Įstojimo mokestis į skyrių pašalpos ligoje: nuo 18 m. 

'anižiaųs — $1,50 f nuo 30 iki 35 m. amžiaus — $3.00; nuo 
35 iki- 40 nj.* amžiaus — $4.00; nuo 40 iki 45 m. amžiaus 
— $5.00; nuo 45 m. amžiaus augščiaus — $6.00.

Prie skyriaus pašalpos ligoje gali prigulėti visi sveiki 
Susi vienijimo Lietuvių Amerikoje nariai. Visi naujai 
įsirašantieji į S. L. A. apsaugos skyrių, gali prisira
šyti ir prie skyriaus pašalpos ligoje.

Pranešdami apie tai, kviečiame prie šios pažangios 
tautiškos organizacijos, ty. prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje, visus Lietuvius ir Lietuvaites. Norintieji į- 
stoti,- kreipkitės prie vietinės kuopos, o kur tokios nė
ra — tverkite nauju. Visokias informacijas suteikia S. 
L. A. Centras. Rašykite šiuo adresu: Susivienijimas Lie 
tuvių Amerikoje, 307 W. 30th. Street, New York, N. Y.

A. B. Strimaitis.

Dr. G. ffl, Glaser j
Elnoml aprėEklu pagodotal vlsuo- 

iMDial, jog Sbu seniausių gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 20 
mata, perkėliau aavo ofisą ir gyveni-: 
mą j aavo loeną namą po numeriu

3149 So. Morgan St |
Kertė 32-ros gatvės.
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpintas nar'ansials 
budais gydymo. Visus ligonius stenga
sluosl užganėdinti kaip ir ligSoL Pasi
tikėdamas, jog gerbiamą publika ir to- 
tiaus mane rems, estu namie ant kiek
vieno pareikalavimo dieną ir naktĮ 
Estu specialistas ligose valkų, moterų 
ir vyrų Ir užeendlntose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi su pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street.

Keitė 82-ros gatvės.

Išgydysiu Jus ■n K J MO PASLAP- in p Oi TINGU LIGŲ.
Ateik pas ma 
ne, o asz iszgy 
dysiu jus an 
visados. A 
^varant uoju 

kiekvien am u 
eranedinima 
kuris atsilan 
kys in mano ą 
fisa. Asz isz 
gydysiu jus uz 
pigiau i r ge
riau, negu dak
tarai mieste, 

kurie turi mo
kėti auksztas 
randas ir turi 
didelius iszka- 
ffiezius. Asz 

* vartoju ir fab
rikuoju .pats 
savo medicinas 
priprovas k u-

* Specialistas kuris Pas asz . P^s 
iszgydo ko kiti negali, importuoju.

Dabar laikas
iszsigydyti Ir būti sveiku. Rodą ir isz- 
egzaminavojimas dykai, ar gydysiesi ar 
ne. Asz pritaikysiu mano maža nemo
kesni, pagal jūsų iszgaĮėjima. Netruk
dyk! bet atsilankyk szendien.

Asz kalbu lietuvlszkai.
Western Medical Institute

.1827 Blue Island Ave., 2 lub. virszuj Ban- 
kos, prie 18tos gatves, Chicago, Ill.

DR. RENFER, Specialistas.
Vai. 8r. iki8:30v., nedel. 8r. ikil2dien

GARY, IND.
Aiškinti skaitytojams apie Gary, Ind., užimtoj perdaug vietos 

ir laiko, pasakysime tik tiek, kad Gary, Ind. yra greičiausiai augan
tis miestas ant pasaulės, pagal savo senumą, turi daugiausiai fabri
ką, ir į trumpą laiką taps garsiausiu plieno miestu. Žemės vertė 
čia kas dieną kįla augštyn, tai daugumas agentą pasinaudodami iš to 
kilimo, pardavinėja lotus priemiesčiuose Gary, už augštas kainas in. 
kalbinėdami pirkėjams, buk tose vietose bus kada dideli namai, biz
niai ir bus brangios vietos. Meldžiame godotiną skaitytoją atkreipti 
atidą į tai, kad pastaruoju laiku mes apsiėmėme pardavinėti žemę 
pačiam viduryje Gary miesto ir padarėme sutartį su L. A. Bryan, 
kuris valdo pusę Gary. Jeigu norite pirkti žemę Gary, tai atsilan
kykite į musą bandą, mes jums parodysime geriausias vietas Gary. 
Mes turime Gary kelis šimtus lotą ir namą ant Broadway ir ne toliau 
kaip 3 ar 4 blokus nuo Broadway į abi šąli, o Broadway yra svarbiau
sia gatvė Gary. Kadangi Gary dabar priviso visokios rąšies agen- 
tėlią ir kompanijėlią žemės pirkimo ir pardavimo ir jie nepaiso ant 
žmogaus gero, tai mės pasirengę esame kiekvienam lietuviui patar
nauti. Jeigu pirksite per musą banką, tai užčėdysite pinigą ir gau
site geresnes vietas. Atsiminkite tuos žodžius, nes tai tikra tiesa. 
Galite pirkti ir ant visai lengvą išmokesčią. Jeigu nori pirkti žemę 
Gary, tai kol ką darysi, pirmiausia atsilankyk į musą banką, o mes 
jums viską parodysim kaip ant delno ir suteiksime'visokias informa
cijas ir tt. Meldžiame godotiną skaitytoją pasakyti apie tai ir ki
tiems, kad visi žinotą.

J. M. Tananevieze 
3249-53 S. Morgan St,, Chicago.

JOSEPH SZUKAS, Agentas.

Gerbiamųjų Tautiečiu Atydai!

SHE FALCON CIGAR FACT.
Pg vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas 

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

4644 So. Marshfield Av., 
Chicago, UI. 

Tel. Yards 175

************************** 
I LEV ES K I O | 
* *
* Prekybos ir Kalbų |
* *
| MOKYKLA
* Atsidaro Rugp.-Aug. 5, 1912 *
* Mokinama:
* 1. Pritaisomas (pradinis) Kursas, *
* 2. Prekybos Kursas pagal Ame- į
> rikos pieną. *
Ž 3. Prekybos Kursas pagal Rusi- į
* jos Pieną. *
* (del manančių grįžti Lietuvon). *
* Kalbos: *
* Lietuviška, Angliška. Vokiška, *
* Rusiška, (pagal norą ir lenkiška) J
* Del smulkesnių žinių kreiptisypa-
* tiškai arba per laišką, šiuom ant- * 
X rašų: G. J. Leveskis, Vedėjas Mo- * 
J kyklos, 3106 So. Halsted Street. 5
* Chicago, Iii. g

Pirmas ir vienatinis lietuviszkas Daržas vasaros vakaci|oms.

Lemont’s Resort Fruit Farm, Sodus, Mich. 
f ant Saint Joseph upšs kranto.
" Kuomet, Gerbiami Tautiečiai, busite pasirengę apleisti miestą ke

lioms savaitėms laike vasaros karščių, malonėkite atsilsėti ant šitos farmos. 
Užtikriname, kad atsilsiui, ty. vakacijoms nerasite sau geresnės vietos 

kaip šita.
LEMONTO RESORT FRUIT FARMA.

Farma ant kranto upės, labai gražioj apygardoj, oras sveikas, medžiu 
daugybė. Randasi geriausios maudyklės bėgančiame, tyrame vandenyj. 
Yra mineraliai šaltiniai iš kurių vanduo ęalima gerti, kas suteikia ligūs
tiems sveikatų. čionai pasekmingai gydosi reumatikai, nervuoti ir kitokie 
silpni žmonės. Upe galima važinėti VELTUI valtimis ir gazoliniu laivu. 
Svečiams leidžiama naudoties visokiais vaisiais, kaip tai obuoliais, prašio
mis, avietėmis, vynuogėmis ir kitais. Valgis kuogeriausias, nes švariai ir 
gardžiai specialistu virėju tašomas. Pienas visuomet šviežias, kadangi ant 
farmos laikoma karvės. Užlaikoma daugybe vištų, tad ir kiaušiniai visuo
met buna švieži. Puikus vasariniai nameliai, taip vadinami “Cottaęes” 
su puikiomis lovomis ir erdvais kambariais, kurių yra dauęybė didžiuliame 
name. Viskas pataisyta kuogeriausiai, svečiams patarnaujama kuomand.a- 
giausiai, 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. z
Geriausiai nuvažiuoti ant Lement Resort Fruit Farmos: imk laivą Gra

bam & Morton linijos, Chicago Dock Wabash av. ir River gatvės, per 
ežerą Lake Mich. į Benton Harbor, Mich. Iš Benton Harbor paimk karą 
“Dowagiac — Eau Claire1’, kuris davei lig minėtos, farmos. Kelias 
kainuoja tik 75centai. Laivai iš Chicagos išeina ikekvieną dieną du 
kartu: 9:30 rytmetyj ir 11:30 vakare. Pasitikėdamas, kad gerbiami tau
tiečiai parems savo draugbrolį lietuvi, o ne kokį ten airį arba žydų.

Pasilieku su godone jūsų tautietis,

ALEX J. LEMONTAS 
Lemont’sGascrt, Sodus, Mich., Chicagosadr. 668 W. 18 St,

43čias 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 
nuošinitį nuo 1-mos dienos Liepos.

INDUSTRIAL SAVINGS BANK 
2007 Blue Island Ave.

Atdara vakarais Turtas daugiaus kai;
nuo 6 iki 8 vai. milionas dolerių

11
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I SS || VIETINES ŽINIOS. |l»
Moksleivių Susivienijimas.

Liepos 8 d. š. m. vakare, 
šv. Jurgio K. parapijos sa
lėje (ant Bridgeport©) at
laikyta lietuviu klierikų ir 
mokinių susirinkimas. Pir
mininkaujant kl. Lapeliui, 
taipgi keliems svečiams ku
nigams patariant, liko už- 
megsta pirmutinis ryšys Ka
talikų Moksleivių Susivieni
jimui. Tan naųjan Susivie- 
ni j ima n narių prisirašė tą 
vakarą viso 11, iš kurių tuo- 
jauš išrinkta liglaikinė vy
riausybė : ■ kl. Lapelis pirmi
ninku, kl. Baltutis vice pir
mininku, kl. Tamuliunas I 
raštininku, p. Ežer skaitė II 
rašt., kl. Klioris — išdinin-

metus kalėjimam Gerai už
sipelnė už niekšišką veid
mainiavimą ir tokį darbeli.

Karščiai.
Šiais metais, ilgai- negali

ma buvo pajusti šilumos ir, 
rodos, jau . visai; jiĄmeri- 
ką aplenks, bet taip nėra. 
Jau prasidėjo žmogui spau
sti iš kūno prakaitą Ir net 
nemalonias regyklas atiden-' 
gti. . '

Pereitą pėtnyčią-i galima 
priskaityti prie karščiausių 
ir nelaimingiausių šių metų 
dienų. Karštis toje dienoje 
siekė net netolies šimto laip
snių. Policija visą dieną bu
vo užimta tik saulės spin-

ku.
Susivienijimo tikslas ly: 

gUS žinomų Lietuvoje ateiti
ninkų tikslui : stengties ?lo 
ru gyvenimu bei apsiejimais 
duoti pavyzdi visiems, spir- 
ties kiek galima prieš šių 
dienų apšviestunus-ateistus, 
taippat reikale vienas kitą 
gelbėti.

Be to išrinkta literatinis

dūlių primuštų gelbėjimu. 
Miesto komunikacija tan
kiai buvo trukdoma, nes ar
kliai kaip musės krito nuo 
šaulės spindulių. Žmonių iš 
karščio, priežasties žuvo 12; 
primuštų suskaitoma apie 
15 asmenų.

Užsidegė.
Birželio 30 dieną prie So.

komitetas iš trijų asmenų, 
kurie sukvies visų Amerikos 
lietuvių moksleivių seimą į 
Chicago rugpiučio 23 dieną. 
Tasai pat komitetas surinks 
medžiagą konstitucijai irpa- 
rengs seimui programą.

Auka Tautos Namui.
Žemaičių Vyskupo Motie

jaus Valančausko draugija, 
laikydama savo pasilinksmi
nimo vakarą birželio 23 d. 
š. m. šv. Jurgio K. parapijos 
salėje paminėjimui savo 12- 
kos metų gyvavimo, surin
ko Tautos Namams Vilniuje 
aukų $5.50. Pinigus aukojo 
šitos draugijos nariai. Au
kos pasiųsta Vilniun.

P. A. Mažeika.

Paulina gatvės užsidegė lie
tuvio Kazimiero Urbaičio 
krautuvė. Apdegė daug viso
kių prekių, kurių vertę ap
skaitoma į $700. Patsai sa
vininkas begesindamas ug
nį nusvilo visus savo plau
kus. Tikroji ugnies priežas
tis nėra žinoma, turbut bus 
užsidegę per neatsargų deg
tukų vartojimą.

Prie ugnies buvęs.

Liepos ketvirta diena.
Šiais metais Chicago gali 

pasigirti, kad sulyginamai 
visai mažai toje dienoje ne
laimingų atsitikimų, tebuvo. 
Pirmas tai to miesto histo- 
rijoje toksai ramus atsiti
kimas. Seniaus delei tos iš-

čjo gatve, nešdama ant ran
kų vienų metų anūkę. Kūdi
kis išliko gyvas, senukė-gi 
mirė. Užmušėją tuojaus su
areštavo. Jokių paaiškini
mų nušovimo priežasties ne
duoda. Policija taria, kad 
tyčia ją nušovė.

Senutė gyveno pas Juoza
pą Mišką. Vakare, paėmus 
jo mažą kūdikį, išėjo pasi
vaikščioti. Prie Honore gat
vės pamatė minėtąjį Strine, 
bėgantį fu revolveriu prie 
jos. Sustojo iš baimės dre
bėdama. Strine keturis kar
tus iššovė, iš kurių trįs ku- 
lipkos pataikė, viena pro ša
lį pralėkė. Šuvių baišias su 
judino žmones ir užpuolikas 
nespėjo pabėgti. . .

; 3.-...;'... „u :•

Mergaitėsgaileširdin<)um,as.
Pereitą mėnesį koksai tai 

neatsargus motorciklįstas 
pervažiavo aštuonių metų 
mergaitę. Mergaitė sunkiai 
liko sužeista; iųbtorčiklis- 
tas-gi pabėgo.

Nuo to atsitikimo mergai
tė sirgo kaskart labyn ir pa
galios reikėjo jai atsiskir
ti su šiuomi pasauliu. Prieš 
mirsiant jos širdis buvo pri- 
sipildžius prakilnių jausmų 
ir gaileširdingumo. Ji visiš
kai neišmėtinėjo savo mir
ties priežasčiai, dar sunkio
je ligoje pati atsiklaupė, su
kalbėjo poterius už motorci- 
klistą ir širdyje dovanojo jo 
neatsargumą. Jaigu tai butų 
regėjęs patsai suvažinėto- 
jas, nebūtų galėjęs susilai
kyti nuo ašarų iš tokios mer
gaitės gaileširdingumo. Gal 
tos mažutėlės malda pada
rys ateityje jį atsargesniu.

kias mokyklas,* kurioms lė
šas duoda moterių kliubas 
ir džiovininkų gelbėjimui 
draugija.

Vaikai į tas mokyklas su
sirenka aštuntą valandą iš
ryto, tik ne Į namą, bet liuo- 
soje vietoje prie tyraus oro, 
kur suolai jiems ištaisyti. 
Mokslas taip Išdalintas, kad 
vaikams visai nenusibosta. 
Turi visokių žaislių. Mote
rių draugiją duoda jiems 
pusryčius^ pietus ir vakarie
nę ir dar tarpu tų du kartu 
pasistiprinti. Lekcijos pasi
baigia penktą valandą po 
pietų.

. Kvaili laikai.
— Ar tiesk, kumute, kad 

tavo vyras pasmerktas kalė
jimai! už padegimą savo loc- 
uo namo?

— Ko gi nori, mano bran
gi, dabar ; užstoję tokie 
kvaili laikai, kad žmogui 
draudžiama .sulyg savo no
ro pasielgti su nuosavybe 
kaip patinka.

X

Meiliški laiškai.
—Delko šiandie kamba

ryj taip karšta?
—Nežinau, bet man ma

tosi, kad nuo senovės gar
bintojų laiškų, kuriuos tik 
ką sudeginau.

fSipkortes ir Pinigų Siuntimas1'

Polieijos viršininko rapor
tas.

Nesenai Chicagos polici
jos viršininkas išdavė iš pe
reiti! metų raportą, iš ko pa
sirodo, kad pereitai s .metais 
viso suareštuota buvo 84. 
838 asmenįs. Iš tų suviršum 
20.000 užrašyti kaipo darbi 
ninkai. Didesnė pusė buvo

kilmės išreiškimo vartoda
vo visokių dinamitinių prie
taisų, kas daug nelaimių at
nešdavo.

Pereitais metais toje die
noje vieną užmušė, 24 sužei
dė; 1910 metais 2 užmušė, 
27 sužeidė; 1909 metais 1 už
mušė, 117 sužeidė, o 1908 m. 
net 12 užmušė. Gaisrų anais 
metais būdavo suviršum

teisiama už peržengimą 
miesto kodekso.'Apie 5.000 
už plėšimus. 82 areštuota už 
žmogžudystes. Bigamistų e- 
sama 18 pavardžių.

šimtas. Vis tai tuščių niek
niekių aukos.. Šiais metais 
niekas mirties neregėjo, o 
sužeidė tik 6 asmenis, bet ir 
tai tik lengvai. Galima tikė-

Iš tos raporto dalies pa- tis, kad ateityje tie neišmin-
sirodo, kaip tai žmonės ne
moka liuosybe naudoties. 
Amerika juk tai laisvoji ša
lis. Ištiktųjų čionai viskas 
liuosiau leidžiama ir dau
giau žmogus gali ką veikti, 
negu kitose šalyse. Reikia 
tik neišeiti iš žmogiškumo 
ribų, o gyvėsi sau ramiai. 
O juk nežmoniškumo ribas 
tik niekas negali norėti per
žengti. Vienok, matyt, žmo
nės reikalauja stipresnio 
jungo, kad taip apgailėtinai 
liuosybe naudojasi.

Vilkas avies kailyje.
Tikru vilku avies kailyje

tingi apsireiškimai visai iš
nyks.

Naudingas.
Kokiems dalykams naudo

ja savo turtus senas kava
lierius, Gordon Strong, ga
lėtų ne vienas milijonų val
dytojas naudoti, ir užsipel
nytų tinkamą garbę.

Gordon Strong yra tur
tingas žmogus. Dar nevedęs, 
o vaikus didžiai myli. Dėlto 
paėmė sau keturis mažu
čius ir nori jiems duoti tą, 
ko savo namuose jie jokiu 
budu nebūtų gavę. Tie vai
kai našlaičiai. Nusamdė pri-

Užmušė ir sužeidė.
Policistas William Wil

liams anądien ant vietos nu
šovė Earlą Farrell ir pavo
jingai sužeidė jo brolį Ed- 
vardą Farrell.

Toksai atsitikimas buvo 
ant kampo Halsted ir 31 ga
tvių, kuomet minėtasai po
licistas suareštavo du kiše
niniu vagiliu. Suareštavęs 
jisai du vagiliu, jau vedė pa- 
prastojon vieton, kaip stai
ga penki vyrai jį užpuolė, 
atėmė lazdą, žvaigždę ir 
parsimetę, spardė kojomis. 
Delei savo gyvasties apgy
nimo policistas du kartu iš
šovė; vieną tad iš užpuolikų 
užmušė, antrą sužeidė.

Policistas stotyje apipa
sakojo visą atsitikimą, ką 
ir praeiviai patvirtino. Už
puolikų, mat, norėta atliūo- 
suoti suareštuotus.

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 namų 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, Ill.

Dabartinės šipkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti Europon 
yra sekančios:

Į krajų. Čia paduodame kainą kelio per vandenj: Iš krajaus.
$36.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per New Yorką eina 9 d. $43.1)0 ;
33.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per Philad’a eina 12 d.
41.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Exp. eina 7 d.
36.00
33.00
35.00
37.00
35.00
35.00 Canadian Northern Antv. arba Rotterdam per Montreal eina 8 d. 41.00
40.00
35.00
35.00
33.00
33.00

North German Lloyd iš Bremen per New Yorką, regul. eina 9 d.
North German Lloyd iš Bremen per Baltimore, eina 12 d.
Red Star Line iš Ant verpen per New Yorką, eina 8 d.
Holland American Line iš Rotterdam per New Yorką, eina 9 d.
Russian American Line Libava per New Yorką, eina 10 d.

43.00 
45.50 
43.00 
43.00 
43.00 
40.50 
45.00

Cunard Line iš Hamburgo per New York eina 7 dienas
White Star Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 
American Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 
Anchor Line iš Aritv. arba Rotterdam per New Yorką, eina 9 d.
White Star Dominion iš Hamburg per Montreal, eina 8 dienas 

Apart šitų kainu kiekvienas atvažiuojantis, kuris neturi Amerikonišku Citizens 
popieru, turi mokėti 54.00 Head Tax.

Apart šitų linijų mes turime ir daug kitų j visas dalis svieto, jeigu reikalas 
parašyk iš kur i j kur nori važiuoti, o mes kainas paduosime koteisingiausiai.

Kainos Europos Geležinkelių: 
ir Tilžės 
$5.20 
$4.85 
$6.95 
$6.90

Tarp 
Bremen 
Hamburg 
Antverpen 
Rotterdam

Eydkunų.
$5.25
$5.00
$7.10
$7.05

RUBLIU KAINOS

pasirodė koksai tai Harry 
Fr ank, kuris tankiai turėda-

žiurėtoją, kuri prižiūri juos. 
Senas kavalierius gyvena

vo “Geni” teatrėlyje paskai- ant ežero kranto, paikuose 
tas apie niekšiškumą gyvo- namuose. Žada jisai vai-
mis prekėmis pirkliauti. Aną 
subatą-gi jį suareštavo už 
tai, kad tokiu pirkliąvimu 
patsai užsiiminėdavo. Tasai 
žmogus, nuduodamas esąs 
geriausiu, išvedė dvidešim
ties metų mergelę Mariją 
Cuba ir inteikė paleistuvys
tės namams.

Teisėjas Himes už tokį 
darbelį uždėjo Frankui 
$1.000 pabaudos ir vienus

kams duoti geriausi išauk
lėjimą ir aukščiausį mokslą 
savo lėšomis.

— Tegul nors kas pasi
naudoja iš mano turtų, — 
sako Gordon Strong. — Juk 
į kapus turtų nepasiimsiu.

Nušovė senutę.
Aną dieną koksai tai 

John Strine, lietuvis nušo
vė Pr., Mišką, lietuvę, kuri

Du laivu susimušė.
Pereitą pėtnyčią didžiai 

susimušė du laivu Lincoln 
Park Box Co. linijos. Žmo
nių tarpe kilo didis nusi
gandimas ir sumišimas. 
Smarkiai sužeidė kokią tai 
22 metų merginą, Ona Stas
ka.

Garlaivis “Illinois” ren
gėsi jau išvažiuoti iš uosto, 
kuomet inėjo kitas laivas 
“Silver Spray”, kuris visu 
smarkumu atsimušė į pir
mąjį laivą. Ona Staska sto
vėjo ant pat laivo galo, tad 
atmetė ją tolyn, iš ko nusi
laužė koją bei kitose vieto
se diktokai susižeidė.

Netolies stovintis laivas 
priplaukė gelbėti ir, paėmęs 
kokią 50 žmonių, nuvežė į 
sausžemę vietą.

Ant tyro oro. > <
Šio mėnesio pradžioj liko 

įsteigtos naujos ant tyro oro 
mokyklos. Tos mokyklos yra 
skiriamos silpnesniems vai
kams, kuriems ypatingai 
džiovos pavojus gręsia. Įs
teigta dabar net penkias to-

Kasa sau duobę.
Daugumas iš musų kasa

me sau duobę su savo danti
mis, mažai atkreipdami aty- 
dos ant atsakančio kramty
mo maisto. Gromuliuojanti 
organai negali gromuliuotto- 
kio maisto į laiką ir apreiš
kia sirguliavimą, skausmą 
ir ant galo svarbią ligą. Per- 
greitas valgymas apgaus 
jus nuo linksmybės valgy
mo ir nuo pagelbos kokią 
maistas tini priduoti kunui. 
Imkite musų i patarimą ir 
atidėkite atsakantį laiką 
ant pavalgymo. Jeigu jums 
stokuoja apetito arba ran
dasi keblumai po valgiui, ne
pamirškite tuojaus vartoti 
Trinerio Amerikonišką Elik- 
sirą Kartojo Vyno. Ta gy
duolė padalyta iš grynor au- 
dono vyno ir karčių žolių 
ir privers gromuliuojančius 
organus veikti energiškai ir 
panaikys visus išgydomus 
keblumus. Išvalys žarnas ir 
nedaleis prietvaro, galvos 
svaigimo, vėmimo, išpūtimo 
Aptiekose ir pas Jos. Triner 
1333—1339 So. Ashland avė. 
Chicago, Ill.

Bublių
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

,624
25
26
27
28

S c
.52^

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

Bublių $ c Bublių e c
29 15.23 57 29.93
30 15.75 58 30.45
31 16.28 59 30.98
32 16.80 60 31.50
33 17.33 61 32.03
84 17.85 62 32.55
85 18.38 63 83.08
36 18.90 64 83.60
37 19.43 65 34.13
38 19.95 66 34.65
39 20.48 67 35.18
40 21.00 68 85.70
41 21.53 69 86.23
42 22.05 70 86.75

\43 22.58 71 87.28
44 23.10 72 37.80
45 23.63 78 88.33
46 24.15 74 38.85
47 24.68 75 39.38
48 25.20 76 89.90
49 25.73 77 40.43
50 26.25 78 40.95
51 26.78 79 41.48
52 27.30 80 42.00
53 27.83 81 42.53
54 28.35 82 43.05
55 28.88 88 43.58
56 29.40 84 44.10

Bublių $ C
85 44.63
86 45.15
87 '■ 45.68
88 46.20
89 46.73
90 47.25
91 47.78

^©2 48.30
93. . 48.85
94. jgz^9?38
95 W9.83
961 50.40
97 50.93
98 51.45
99 51.98

100 52.25
150 78.38
200 104.50
300 156.75
400 209.00
500 260.00
600 312.00
700 364.00
800 416.00
900 468.00

1000 519.50
2000 1039.00
3000 1558.50

Prie kiekvieno siuntinio reik pridėti 25 centus ant pačto kaštu.

43.00
41.00
41.00
41.00
41.00

Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo Rosijos konsulio, 
taip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per rubežių policijos netrukdomas.

Reikalaujanti šipkorčių į kitus miestus, rašykite mums j kur norite išva
žiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu su vaikais, paduokite mums visų vaikų metus, 
o mes atgal pačta prisiusime jums visų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau 
1-Jją kokią norėsite, prisiųsti mums pinigus per Money Orderį o mes jūsų 
šipkortes kogreičiausiai išsiųsime.

. Adresuokite mums visada šitaip:

J. M. Tananevičia
3249=53 S. Morgan St., Chicago, Ill.
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