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® Politiškos Žinios. ®

IŠ RUSIJOS PADANGĖS.
Pabaigus smulkmeniškus 

tardymus reikale ministerio 
Stolypino užmušimo paga
liau persitikrinta, kad jo 
užmušėjas Bogrovas tikrai 
nebuvo turėjęs tame darbe 
bendrininkų, ir veikęs sau 
vienų vienas.

Muravjovo savažudystė 
neturėjus su tuo reikalu jo
kio sanryšio. Gi kas link 
paties Bogrovo, tai dalykas 
stovėjęs taip: revoliucionie
riai buvo išgirdę, kad Bo
grovas esąs prisirašęs prie 
ochranos (apsaugos) sky
riaus ir jam už tai grasinę. 
Tuo tarpu Bogrovas nebu
vo prisirašęs, bet ir išsitei
sinti nebūta jam kaip. Ta
da jis vienas nusprendęs 
nužudyti Stolypiną, kad tuo 
budu nuo savęs nuplovus so- 
cialistų-revoliucionierių nu
žiūrėjimą.

Taigi vyriausybė bylą del 
Stolypino užmušimo nu
sprendė pabaigti ir toliau 
jos nevesti, tuo labiau, kad 
patsai Bogrovas yra nužu
dytas.

“Novoje Vremia” prane
ša iš Taškento, kur prasidė
jo sapiorų sukilėlių teismas: 
Teisia išviso 228 sapiorus, 
iš kurių 125 žmonės pirmo
jo batalijono, 103 antrojo 
batalijono. Iš jų 213 kalti
nami §75-tuoju ir §110 ant
rosios dalies 22-sios knygos, 
kad norėję, bendrai susita
rę, užmušti visus netinka
mus jiems oficierius ir pri
versti vyresnybę išpildyti 
šiuos jų reikalavimus: duo
ti geresnį maistą, sumažinti 
kareiviavimo laiką, suma
žinti darbą, pakeisti oficie- 
rių garbinimą ir tt. 17 ka
reivių, tame skaičiuje buvu- 
sis studentas Edmundas 
Hesen, kaltinami, kad buvę 
vyriausiais kurstytojais ir 
maišto sumanytojais. Liu
dininkų esą pašaukta dau
giau, kaip 150 žmonių. Iš 
Pašalinių žmonių teismo sa- 
lėn inleisti tiktai laikraščio 
“Turkest. Viedomosti” re
daktorius ir “Novoje Vre
mia” korespondentas. Vy
riausias kaltintojas genero
las Klimaševskis. Byla 
truksianti kokias dvi savai
tes.

Mokyklų surašinėjimas, 
kursai buvo padarytas visoj 
Rusijoj sausio 18 d. 1911 m. 
davė tokias žinias: pradinių 
mokyklų Rusijoj esama 100 
tūkstančių (tan skaitliun 
neįeina žydų ir mahometa- 
nų mokyklos). Be to 37 
tūkstančiai mokyklų butą 
cerkvės žinyboje. Tose 
mokyklose mokintojavę 37 
tūkstančiai moteriškių ir 70 
tūkstančių vyriškių mokin
tojų.

Surašinėjimo dieną tose 
mokyklose. buvę 6 milijonai 
vaikų (4 milijonai bernai
čių ir 2 mil. mergaičių). Tų 
mokyklų užlaikymas atsiei
nąs po 90 milijonų rublių 
kas metai.

Pastaraisiais laikais rusų 
visuomenėje vis dažniau ir 
dažniau kįla balsai deki 
tvarkos puolimo stačiatikių 
cerkvėje. Daug rašoma, 
kad reikia sušaukti visuoti
nas cerkvės susirinkimas, 
kuris aptartų daugybę įvai
rių jau nuo senai kilusių 
klausimų ir įvestų geresnę 
cerkvėje tvarką. Stačiati
kių cerkvės vyriausybė 
tiems balsams nusileido ir 
nutarė neužilgo tą susirin
kimą sušaukti. Nesenai su
sidarė komitetas, kuris iš
dirbsiąs smulkią susirinki
mo programą ir paruošiąs 
jam visą eilę sumanymų.

Pirmomis dienomis rug
pjūčio Rusijoj pasimiręs ru
sų visuomenės veikėjas N. 
Anenskis. Velionis buvo 
vienas iš žymiausių rusų 
publicistų. Dar nuo 50-tų 
metų jis aktiviai dalyvavo 
politiniame Rusijos judėji
me. Daugelį kartų prisiėjo 
velioniui nukentėti, pasėdė
ti kalėjime, net ir garsią 
Petropavlovo tvirtovę pa
matyti. Bet lig pat savo 
mirties jis narsiai stovėjo 
rusų visuomenės priešakyj, 
nuolat buvo jis vadovu ir 
jos dvasia. Taip kad Anen- 
skiui mirus rusų visuome
nė neteko vieno iš geriausių 
savo sūnų, neteko geriausio, 
prakilniausio pavyzdžio.

Paskiau gauta žinia, kad 
sukilusiųjų Turkestano sa
piorų byla Taškento karo 
teisme jau pasibaigus. Ka
ro teismas pasmerkė: 15 
žmonių mirtin, 112 — kator- 
gon, 79 — areštantų rotos- 
na, 15 baudžiama j an batali- 
jonan, 7 — išteisino.

Be to tomis dienomis pri
vatiniu keliu Londone ap- 
laikyta žinia, jogei Rusijos 
Juodosios jūrės karo laivy
nas sukėlęs maištus ir ap- 
šaudęs Sevastopolio uostus. 
Iš uostų atsakyta taippat 
kanuolėmis ir vienas maiš
tininkų laivas nugramzdin
ta. To maišto pasekmės 
nežinomos. > ■’’•■%.

Į SALONIKUS.
Į Salonikus, į tą raktą į 

europinę Turkiją, kurį Aus
trija jau senai trokšta pasi
savinti ir kur nelaisvėje gy
vena buvęs sultanas Abdul 
Ilamidas — skubinasi skait
lingas apsiginklavusių al
banų būrys. Tai Albanijos 
sukilėliai, kurie jau desėt- 
kus metų kovoja už savo ša-

4b-tas tautinis naminio karo veteranų suvažiavimas Los Angeles, "Gal. Pers
tatoma jų paroda.

lies autonomiją. Tais suki
lėliais vadovauja Bairam 
Daklan iš Kozpruto, kad 
tuomi tarpu dvasine albanų 
judėjimo galva yra Ismail 
Kemat bey buvęs atstovas 
pirmame Turkijos parla
mente. Jis esąs gudrus ir 
apsukrus agitatorius, nors 
apšvietimo mažai turįs. 
Apie jį buvo kalbama, kad 
jis esąs tai Anglijos, tai vėl 
Italijos šnipu, tečiau jo in- 
tekmė tarpe albanų visvien 
esanti nepaprasta. Jis da
bar esąs viso to albanų ju
dėjimo vyriausioji galva. 
Jam norisi matyti Albaniją 
neprigulminga ir tam tiks
lui jis tenai rengiąs nuolati
nes revoliucijas.

Kuomet turkai patyrė, 
kad albanai ginkluojasi ir 
renkasi į burius, mėgino 
juos numalšinti kokiuo nors 
švelniu budu ir delei to ne
apsaugojo siaurumos Kat- 
schanik, vienatinio sujungi- 
gimo Albanijos su Makedo
nija.

Dabar tik turkai ingavę 
protą ir ėmę suprasti, kad 
albanai taikinties nenori ir 
jiems reikia duoti viskas, ko 
tik jie reikalauja, nes kitaip 
eina karan. Turkai Saloni- 
ke nors turi penkis batali
jomis kariuomenės, bet ši 
esanti sudemoralizuota, 
daugiau linkus į plėšimus 
nei į kareivijos privalumus. 
Turi kelias kanuoles ir šiek- 
tiek amunicijos.

Gi albanai Ueskube paėmę 
visą arsenalą, kuriame at
radę daug šautuvų, šovinių 

ir kitokios pakaktinai amu
nicijos.

Albanų didžiausias noras 
— pagriebti į savo rankas 
buvusį sultaną Abdul Ha- 
midą, kurį albanai labai my
lėję, ir jam pagelbės paga
liau užimti visą Turkiją.

Taip dalykams stovint, 
Turkijos vyriausybė nu- 
prendžius Abdul Hamidą iš 
Salonikų pargabenti atgal 
Konstantinopoįin ir užda
ryti į puikius ramus ties 
Bosforu gulinčius. 4)

Bet pirm to dar prieš al
banus pasiųstą kariuomenė, 
kuriai įsakyta.Juos sulaiky
ti toje nepaprastoje kelio
nėje.

- -----yr?------- •- .
PRASTAI EINASI TUR

KIJAI. f
Turkijoje gimė suirutės. 

Ministerių kabinetas rezig
navo ir tuojaus paskirta 
naujas. Ir, rodosi, šis nau
jas kabinėtas jau pradėsiąs 
solidarį darbą, koks šiais 
laikais Turkijai yra reika
lingas. Tuo tarpu išnaujo 
prasidėjo ministerių atsi
statydinimai. Pirmiausiai 
rezignavo viešųjų darbų mi
nisteris Tewfik bey, o pas
kui aną vidurinių reikalų 
ministeris Dama d Scherif. 
Nesutikimai kabinete paei
na iš to, kad didis veziras 
Mukhtar ir teisdarystės mi
nisteris Hilrni stengiasi ka
binetą palaikyti neutralėj 
rolėj, kad tuo tarpu karo 
ministeris Nąsim noris ka
binete matyti valdiškąją 
partiją. Kuomet ministe

rial tuo budu kelia vaidus, 
nepaklusni armija užpuldi
nėja pasieniais krikščionis 
ir juos skerdžia. Su tokia 
tvarka bus sunku Turkijai 
išgyventi.

O ką mano kitos valsty
bės apie Turkiją"?

Austrija Balkanų tautų 
nepriklausomybėje supran
ta paimti Salonikus ir Nau
ją Bazarą ir dabar ton pu
sėn siunčia kariuomenę. 
Vokietija nori kontroliuoti 
visus geležinkelius Mažojoj 
Azijoj. Rusija su viskuom 
sutinka, by tik jai tektų 
Dardaneliai. Italija nori 
Tripolio ir kelių salučių 
Graikijos pakraščiais. Grai
kija nori salų Kritos ir Sa
mos. Anglija gi norėtų salos 
Samos ir visų kitų salų ir 
salučių Egejos jurėje, taip
pat laisvai plaukioti Dar- 
daneliais. Francijai taip
pat norėtųsi šį-tą pelnyti.

Tuos visus pienus nesenai 
apskelbė Austrijos vyriau
sybė ir štai tame reikale da
bar vedama tarybos prisi
dengiant tuo, kad visai eu
ropinei Turkijai busianti 
suteikta autonomija. Tik 
norima dabar išgalvoti, ko- 
kiuo budu butų galima tasai 
svarbus daiktas pradėti.

Turkija apie tai išgirdus 
tuojaus paskelbė, kad tegu 
viešpatystės nesikėsina ant 
jos savasties, busią geriau, 
o kas link autonomijų atski
roms tautelėms, tai irgi esąs 
Turkijos vidurinis reikalas, 
kurian negali maišyties pa
šaliečiai.

' Tečiau Europos varnai to 
varnos apreiškimo ne labai 
nusigąsta ir mano savo at
siekti.

NESUTIKIMAI UŽ PA
NAMOS KANALĄ.

Anglijoj' valdiškai ap
skelbta, kad Anglijos vy
riausybė pasiųs formalį rei
kalavimą Suvienytoms Am. 
Valstijoms, idant Panamos 
kanalo reikalas butų paves
tas tarptautiniam Haagos 
teismui. Anglija reikalavo, 
idant Panamos kanalu vi
siems plaukiojantiems lai
vams butų suteikta vieno
dos privilegijos, kad tuo 
tarpu Suvienytų Valstijų 
kongresas amerikoniškus 
laivus, plaukiojančius Pa
namos kanalu, paliuosavo 
nuo mokesčių, gi svetimų 
viešpatysčių laivams uždėta 
specialinės mokestįs.

Suvienytos Valstijos tei
sinasi, kad Panamos kana
las priklausąs absoliutiškai 
joms, nes jos teritorijoje ji
sai kasamas ir už locnus pi
nigus, tatai jos ką norin
čios, tai ir darančios su ka
nalu. Bet ant nelaimės tą 
argumentą sumuša taip va
dinama Hay-Pauncefoto su
tartis iš 1908 metų. Sulyg
tos sutarties turėtų turėti 
vienodas privilegijas viso 
pasaulio Panamos kanalu 
plaukiojanti laivai, kadangi 
bile koki nors privilegija 
nekurtoms viešpatystėms, 
labai daug kenktų pirkly- 
bai. Tatai tam tikslui iš- 
anksto ir buvo padaryta su
tartis, bet amerikonai tą su
tartį galutinai sulaužė, pa- 
liuosuodami savo šalies vi
sus laivus nuo visokių mo
kesčių.

Angliją tame reikale re
miančios ir kitos Europos 
valstybės ir net Japonija, 
taigi Suvienytoms Valsti
joms prisieis Haagos tribu- 
nalan siųsti savo apgynėjus.

MEKSIKE REVOLIUCIO 
NISTAI DARBUOJASI.
Iš El Paso, Tex., rašo, 

kad 400 Meksikos revoliu- 
cionistų andai be jokio pa
sipriešinimo užėmę miestą 
Ojenagą. Federalinė ka
riuomenė su savo vadu, ge
nerolu Sanchez, pasitrau
kus į kalnus, gi likusieji 
mieste kareiviai sukilėliams 
nesipriešinę. Sukilėliai už
imtame mieste radę daug 
valgio, ginklų ir amunici
jos. Pasienio sargyba, iš
girdus sukilėlių besiartini- 
mą, mečius ginklus upėn ir 
persikrausčius Suvienytų 
Valstijų pusėn, į Texas.

Paskui kitas revoliucio- 
nistų būrys užpuolęs ant 
Cananea distrikto, pertrau
kęs visas susinešimo vielas 
tarp Cananea ir Naco ir su
deginės tris geležinkelio til
tus. Revoliucionierių būrys 
susidedąs iš 125 žmonių ir 
turintis kiekvienas arklius. 
Laukiama pulkininko Cam
pa su revoliucionistų sky

riumi, kurie, susijungę su 
pirmutiniais, mano užpulti 
miestą Cananea. Revoliu- 
cionistai turinti mažai val
gio, bet pakaktinai arklių ir 
amunicijos.

Miesto Cuernavaca gy
ventojai, senai prisibijanti 
sukilėlių užpuolimo, andai 
dar labiau’ persigandę, kuo
met 400 zapatistų užpuolė 
netoli miesto apšvietimo 
įstaigą. Zapatistai perkir
tę ’ elektros vielas, bet' pas
kui nuvyti šalin fedaralinės 
kariuomenės.

Meksike iš visų pusių 
pranešama, kad tenai ne
greit ramybė įvyksianti, juo 
labiau, kad pastaraisiais lai
kais daugumas revoliucio
nistų pavirtę tikrais plėši
kais, kurie žudą pasitaikius 
progai ne tik vyriškius, bet 
moteris ir vaikus.

PANAMOS KANALO 
REIKALE.

Washingtone andai iš 
Anglijos aplaikyta žinia, 
kad Anglija visai nei nema
nanti Panamos kanalo rei
kalo pavesti peržiūrėjimui 
tarptautiniam Haagos teis
mui ir pirmiau apie tai pra- 
siplatunusios žinios esą vi
sai neteisingos.

Suvienytų Valstijų vy
riausybė ligšiol iš Anglijos 
neaplaikus nei pusės žodžio 
kanalo reikale ir, manoma, 
Anglija tą klausimą palik
sianti patogesniam laikui.

Tečiau Anglijos vyriausy
bės pasielgimas gimdo ne
ramybę Suvienytose Valsti
jose, juo labiau, kad An
glijos laikraštija perdaug 
užgaunanti amerikėnus.

Amerikinis taip vadina
mas Panamos kanalo bilius, 
kurį kongresas nesenai pri
ėmė, o prezidentas Taft pa
tvirtino, amerikiniams gar
laiviams užtikrina laisvą 
plaukiojimą kanalu. Angli
jos laikraštija tokį ameri- 
kėnų pasielgimą skaito ne
teisingu, kadangi tasai ame- 
rikėnų sulyg kanalo monopo 
lis grasiąs Anglijos ir visos 
Europos reikalams.

Kuomet Anglijos laikraš
tija pabaigs tuos užsipuoli
mus ant amerikėnų, Angli
jos vyriausybė diplomatiniu 
keliu susinės su Washing- 
tonu ir tasai dalykas tarp
tautiniam teismui nebusiąs 
pavestas.

Anglijos vyriausybė lap
krity j susilauksianti naujo 
milžiniško karo laivo, kuris 
baigiamas dirbdinti. Bus 
didžiausias visame sviete 
laivas, taip vadinamas 
‘ ‘ o verdreadnought ’ ’.

Anglijoje arti Hartford 
sufragistės pertraukusios 14 
telegrafo vielų, delei ko il
gesniam laikui buvo per
traukta komunikacija. Be 
to jos ant stulpų palikusios 
poperas su parašu: “balsa
vimo moterims”.
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g Žinios iš Lietuvos

JURBARKAS, U 
Kaimo gub.

Gražus ir švarus tas mies 
telis ant Nemuno kranto ne 
toli Prūsų sienos. Tai lie • 
tuviškiausias miestelis mu
są krašte. Gatvėse vism 
daugiausia užgirsi lietuvio 
kalbą ir sąkrovų iškabos 
daugiausia parašytos, nors 
ir . ne visur tikra, bet visgi 
lietuvių kalba.

Pas mus, ačiū Dievui, ne
stinga ir lietuvių inteligen
tų bei inteligenčių: kunigų, 
mokytojų (skaitau ir apliin 
kinins), studentų ir moki
nių. Musų kunigėliai nepa
sižymi bendromis Lietuvos 
kunigėlių ydomis, kaip an
tai: nekeikia bedievių pir
meivių ir jų laikraščių ir 
apskritai stengiasi nesileis
ti į svietiškąją politiką, taip 
kad. apart gero, nieko apie 
juos negalima sakyti. Ne
galiu nepatėmyt vieno ma
lonaus dalyko. Turime g. 
Pociaus chorą, apie kurį 
girdėjo netik kauniečiai, bet 
ir suvalkiečiai, kuriems g. 
Pocius padainavo per Sena- 
pilės ūkio parodą. Malonu 
šventadieny nueiti puikion 
murinėn (dar naujon) go
tiško styliaus J urbarko 
bažnyčion ir paklausyt gra
žaus choro.

Jurbarko yra kelių drau
gijų skyriai ir dvi vartotojų 
sankrovi, bet visa pramoni- 
ja vis dar pavienių žmonių 
rankose, kurių Jurbarke ga- 
lės-begalės.

Yra čia 4-klesė miesto 
mokykla ir nuo rudens bus 
mergaičių pensijonas. Mo
kosi daugiausia lietuviai 
Apie mokinių išsilavinimo 
stovį sunku kol kas spręsti, 
gailma tik patėmyti, jog 
kai-kurie anot jų pačių žo
džių, “gerai prilaiko blaivy
bę”. Nekartą ii’ po pusiau
nakčio galima sutikti moks
leivių, galvoje kurių gero
kai “Mataušis ūžia” nuo 

‘ ro j aus skystimėlio’
Nors Jurbarke ir nemažai 

inteligentų, bet retai, retai 
jurbarkiečiams tenka pama
tyti lietuviškas vakaras. O 
jaigu ir pamato, tai ačiū 
vietiniams studentams, ku
rie kas vasarą po vieną ar 
po kelis vakarus su
ruošia. Šiemet vakaras 
buvo 8 dieną liepos. 
Vaidino “Švarkas ir mili
nė”. Ačiū režisoriaus p. 
Glinskio rūpesniui, vaidini
mas pasisekė gana gerai,' tik 
visą įspūdį gadino kelių ar
tistų nesąžiningas lietuvių 
kalbos darkymas., Toki išsi
tarimai, kaip “ką tu reiš- 
kai?” (ką tai reiškia), “po 
pražura kamysoris” (po 
priežiūra kamisoriaus) vi
sai ne retenybė. Vertėjo 
įrengėjams-studentams ne
pasigailėti valandžiukės lai
ko ir išmokyt kelis artistus 
gerai tarti reikalingus žo
džius...

Vaidinimas pabaigtas — 
publika užganėdinta ir lau
kia “koncerto skyriaus”. 
Pakilo uždanga, ir nuo sce
nos, kaip iš maišo, pasipylė 
rusiškos dainos. Nustebo 
publika. Nejaugi taip gra
žios lietuviškos dainelės, 
kuriomis taip gėrisi net sve
timtaučiai, nerado sau vic 
tos lietuviškame vakare: 
Gėda studentams aiškintis 
buk “nesą “gerų” lietuvis- 
kų dainelių”... Pagalios bu 
vo šokiai, jei galima t..

tumdymasi taip pavadin- 
i... Vilkolokas.

PAPILYS, -
Ežerėnų apskr.

Papilio miestelyje yra 
nokykla, bet joje lietuvių 
dalbos nemokina. Seniau, 
penktais-šeštais metais mo
kė lietuvių kalbos, bet pas
kui pradėjo vis mažiau ir 
mažiau mokyti ir pernai vi
sai nebemokė. Taigi laikas 
butų papiliečiams pasirū
pinti, kad nors šiemet mo
kytu. Mokslas jau greitai 
prasidės, tai pasirūpinkite, 
papiliečiai, nesnauskite.

Vaidilos Ainis.

PRAVOSLAVAI VIRTO 
KATALIKAIS:

Suvalkų gub.: 1905 met. 
12.018 žm., 1906 m. 1.243 
žm., 1907 m. 521 žm., 1908 
m. 4$1 žm., 190 m. 125 žm.; 
viso 14.308 žmonių.

Vilniaus gub.: 1905 met. 
16.286 žm., 1906 m. 6.862 
žm.', 1907 m. 2.332 žm., 1908 
m. 944 žm., 1906 m. 276 žm.; 
viso 26.700 žmonių.

Kauno gub.; 1905 m. 2.288 
žm., 1906 m. 1.245 žm., 1907 
m. 484 žm., 1908 m. 294 žm.,* 
1909 m. 175 žm.; viso 4.486 
žm.

Taigi Lietuvoje virto ka
talikais viso — 45.494 žmo
nės. Pastebiama, kad kas
inėtai virstančių kataliky- 
bėn skaičius mažėja. Tai 
galima aiškinti tuo, jog vir
to katalikybėn daugiausia 
vadinamieji uniotai, kurie 
ir pirmiau slapta išpažino 
katalikų tikybą, o tik del 
prievartos viešai skaitėsi 
pravoslavais.

ROKIŠKIS, 
Zarasų apskr.

Netoli Rokiškio dvarinin
kas gr. Komarauskis, kaip 
jau tikrai žinoma, pardavė 
visą savo mišką su žeme iš 
po to miško.

Nupirko žydas drauge su 
Maškėnų ir Daukupėnų so
džių kaimiečiais. Žydas at
siims sau mišką, o žemę no
ri pavesti valstiečiams.

Kaip matyt, musų ponai 
baigia naikinti miškus. Pri
stigęs malkų, Komarauskas 
žada kūrenti durpėmis. Bet 
kuo kūrens musų sodiečiai- 
vargšai, pristigę žabų?

Pardavęs mišką, K. turė
jo pašalinti ir miško sargus. 
Vienas jaunas žmogus, kurs 
da gali tarnauti, pristojo 
pas žydą, o kitas senelis, 
tarnavęs grapui su viršum 
40 metų, liko be jokios pa
gelbės. Grapas užmokėjo 
Tvirkučiui (tam seneliui) 
metinę algą 47 rublius. Se
nelis prašė grapo pavesti 
jam iki gyvos galvos bent 
porą dešimtinių žemės, ku
rią kada tai žadėjęs, bet 
grapas už tai užsirūstino, 
liepė tarnui palydėti už pa
karpos senelį pro duris ir 
pagrasino, kad daugiau se
nelis nebegrįžtų.

Taip grapas atlygino tam 
seneliui už 40 m. tarnystę.

Žydas gi, kaip girdėt, ža
dąs to senelio pasigailėti: 
žadąs duoti tam seneliui 2 
dešimtini. Akyžada.

ZYPLIAI,
Suvalkų gub.

Keletas mėnesių ' atgal, 
■/eik visi musų laikraščiai 
paskelbė žinutę, paimdami 
š lenkų dienraščio “Kur. 

Lit.”, kad T. Potockis par- 
duodąs savo dvarą su visais 
miškais GarJįųo kokiam tai 
žydui už i,TOO.pOO:; Tublių. 
Man nesenaį'prisiejo būti 
Zyjfliuos, it galių pranešti, 
kad iki šiol ta^ai dvaras te
bėra nenupirktas. Nors 
dvarų administfat.ija šį da
lyką laiko paslaptyje, bet 
man besikalbant apie tai su 
vietos žmonėmis, patyriau 
nuo jų, kad kupčiai tikrai 
čia buvo, važinėjo po lau
kus; vienur-kitur kasinėjo 
žemę, apžiurėjo girias, ir 
kur ant pienų ir mapų buvo 
puikus miškai, šiandien jau 
daugelyje vietų rado tik 
kelmynus, o medžiai iš tų 
vietų Nemunu jau senai iš
plaukė į užsienį. Todėl kup
riai, anot žmonių pasakos, 
pasiūlę grafui T. P. tik pu
sę -augščiau minėtos kainos 
— išvažiavo.

Dabartiniu laiku kelinti 
metai šis dvaras atiduotas 
nuomon vokiečiui Fricui, ir 
apart to, keli šimtai margų- 
vietiniams žmonėms. Tu
riu pažymėti, jogei šios apy
linkės bežemiai ir mažaže
miai, grafui Potockiui yra 
didžiai dėkingi, kad gauna 
gana geromis ir lengvomis 
sąlygomis nuomuoti po ga
balėlį neblogos žemės. Ma
no paties švogeris St. Pus
kunigis, turi paėmęs ant 12 
metų 4 margus gan geros 
derlingos žemės, ir moka 
metams tik po 3 rublius 
nuo margo (12 r. metams). 
Mokestis į du kartu; pava
sarį pusę ir rudenį antrąją, 
pusę. Šias dienas į Zyplius 
ir vėl atvažiavo kokie -tai 
ponai-mekleriai derėti šį 
dvarą. Vietiniai žmonelės, 
kaip matyti, yra lyg susirū
pinę, kad su pardavimu ne
persikeistų santykiai.

Pranas Kriaučunas.

DEL RODŪNIOS LIETU 
VIŲ NUOSKAUDOS.

Po tiek bažnyčios raušių 
ir muštynių roduniečiai su
silaukė, pagaliaus, bažnyti
nės bausmės: Rodunioš pa
rapijai paskelbtas interdik
tas. Tai pirmas atsitiki
mas, kuomet Vilniaus val
dytojas, kun. Michalkevi
čius, baudžia lenkų riauši
ninkus. Iki šiol lenkų eks
cesai prieš lietuvius Vil
niaus vyskupijos bažnyčiose 
buvo toleruojami, bažnyčios 
riaušininkams čia nebuvo jo 
kios drausmės. Jie juto, 
kad už savo piktus del len
kystės darbus jų kunigai 
nepabaus, nebent jei Die
vas. “Od księžy nam kary 
nie będzie, chyba od Boga” 
štai roduniečio riaušininko 
karakteristiškas išsitarimas. 
Ir ištikrųjų, jaigu Vilniaus 
vyskupijos bažnyčiose butų 
drausmės, jaigu kunigų val
džia dabotų daugiau bažny
čios, o ne lenkybės reikalo, 
to pikto Rodūnios bažnyčio
je mes nebūtume susilaukę. 
Bažnyčios riaušininkai, taip 
kaip dabar, reikėjo pabausti 
pat pradžioje, prieš dvejus 
metus. Bet kun. Michalke
vičius, matyt, keliamose 
bažnyčioje riaušėse lenky
bės vardu didžio blogumo 
nematė: nei vieno riaušinin
ko nebuvo pabandęs. Bet 
gal dabar, paskelbus Rodu- 
niai interdiktą, ne vienas 
manys, kad štai Vilniaus 
vyskupijos valdžia jau eina 
katalikišku drausmės keliu: 
ėmė bausti bažnyčios prasi
kaltėlius. Taip galima ma
nyti tik nežinant tų aplin
kybių, kuriomis buvo pa-

skelbtais roduniečiams in 
terdiktas. Tūlam gal pasi 
rodyti^nkaeE<ši bausmė pa
skirta trodutiiečiams už jų 
iiaušešįiuž(;jų lietuvių krau
jo praliejimą Rodūnios 
bažnyčioje r .liepos mėnesio 
16 d. e'Bet labai apsiriktų. 
Kun. Michalkevičiaus siųs
toji komisija ištirti riaušių 
tardymo nedarė, tik iš anks
to apskelbė, kad čia didelio 
riaušininkų nusidėjimo ne
buvę. Todėl ir baustinais 
jų, tnatyti,: nepripažino. Ro
duniečiai pabausti interdik
tu ne už mušimą lietuvių 
bažnyčioje liepos mėn. 16 d., 
bet už jų nepaklusnumą 
kun. valdytoj aus pasiunti
niui, rugpjūčio 4 d. paskel
busiam pamaldų tvarką Ro
dūnios bažnyčioje. Valdy
tojaus pasiuntinis, kun. Ma- 
ciejevičius, skelbdamas Ro
dūnios bažnyčioje pamoks
lą, yra aiškiai roduniečiams 
pasakęs: jaigu jie sutiksią 
priimti bažnyčioje vyskupi
jos nustatytą tvarką ir ne- 
bekelsią Šiaušių, tai viskas 
pasiliksią taip, kaip nieko 
nebūtų buvę. Tam apgal
voti kun. Macejevičius da
vė ištisą valandą laiko. Bet 
kaip roduniečiai, tariamieji 
lenkai, nesutiko priimti tos 
pamaldų tvarkos, tai tuo
met tik kun. * Maciejevičius 
buvo jau priverstas pa
skelbti jiems interdiktą už 
jų nepaklusnumą bažnyčios 
valdžiai. ' ;

Vyskupijos valdytojas 
teisingai pabaudė rodunie- 
čius už jų pasipriešinimą jo 
valdžiai, bet jis neteisingai 
pasielgė, nustatydamas Ro
dūnios bažnyčioje pamaldų 
tvarką: ’į skirstydamas len
kams ir lietuviams pamal
das, jis nuskaudė lietuvius 
lenkų hiOldai. Rodūnios 
parapijos beveik pusė na
mie kalba lietuviškai. No
rinčių bažnyčioje lietuviškų 
pamaldų ir pamokslų pasi
rašė 2856. Išviso gi Rodū
nios parapijoje yra 9000 su 
viršumi žmonių. Reikalau
jančių lietuvių kalba pamal
dų išeina beveik trečia da
lis be trupučio. Del šito 
skaičiaus Rodūnios parapi
ja turi būti priskaityta prie 
antrojo mišriųjų parapijų 
skyriaus. Kun. Michalke
vičiaus cirkulere No. 2606 
parašyta, kad prie antrojo 
skyriaus pridera tos “para
pijos, kuriose vienos ar ant- 
ros’tautos mažuma yra maž
daug trečioji dalis visų pa- 
rapijonių”. Taigi su] y g ši
to cirkulero lietuviams Ro
dūnios bažnyčioje išpuola 
pamaldų kas trečias sekma
dienis arba šventadienis. 
Tuo tarpu vyskupijos val
dytojas priešingai savo cir- 
kulerui Rodūnios parapiją 
priskaitė prie trečiojo sky
riaus, kur mažuma yra maž
daug ketvirta dalis. Ir vie
toje kas trečios šventės lie
tuviams. paskyrė pamaldų 
išviso tįk 8 .dienas per me
tus. Iš to, pasirodo, kad 
kun. J^ichąįkevičius pats 
laužo savo Išleistą cirkulę- 
rą, kada jį jįeikia taikinti į 
lietuviu^. Kas gi belieka 
Rodūnios lietuviams daryti, 
jei nepasiskųsti augščiau- 
siajai bažnyčios valdžiai del 
kun. administratoriaus da
romų lietuviams neteisybių.

Be to, vyskupijos valdy
tojo delegatas kun. Macie
jevičius, sakydamas Rodu- 
nioje, prieš paskelbiant in
terdiktą, pamokslą, moko 
riaušininkus, kaip jie galė
tų, nekeldami trukšmo, neį
sileisti bažnyčion lietuvių 
kalbos. “Girdi, kas kita bu

si nenori lietuvių kalbos 
bažnyčioje. Tada visas klau
simas išnyktų savaime. Rei
kia pasirūpinti, kad lietu
viai patįs atsisakytų nuo 
savo kalbos. Mes neabejo
jame, kad tas kun. Macieje- 
vičiaus lenkuo  j autiem s ro
duniečiams patarimas nenu
eis vėjais: bus daroma visa, 
kad tik lietuviams išnyktų 
lietuviškų pamaldų noras. 
Čia tariamieji lenkai suvar
tos visus jau žinomus įran
kius. Roduniečiai lietuviai, 
galima tikėties, bus pravar
džiuojami stabmeldžiais, 
bus bauginami pravoslavija, 
baudžiava, kumščiu, jei tik 
pasiliks prie savo noro. Bus 
gal jiems žadama ir miškų, 
ir pievų, jei atsisakytų nuo 
lietuviškų pamaldų. Paga
liaus, pasirodys kalti, kad 
Rodūnios bažnyčia uždary
ta, ne kas kitas, kaip tik 
lietuviai, kam jie panorėjo 
savo gimtąją kalba bažny
čioje pamaldų. Jau dabar 
roduniečiams lietuviams 
prikišama, kad jie savo kal
ba ardą parapijos vienybę, 
įvedą bažnyčion netvarką. 
Vilniaus lenkų spauda ro- 
duniečius riaušininkus, tuo 
tarpu, ima savo globon ir 
daro nekaltai del lenkybės 
nukentėjusiais kankiniais. 
“Kur. Lit.” išanksto jau 
skelbia, kad lenkai rodunie
čiai ir pabausti, vistiek lai
kysiąs! savo, ir lietuvių 
kalbos bažnyčion neįsileisią.

Ir tikrai prie šito vysku
pijos valdytojo laukti lietu
viams teisybės nėra ko. 
Šiandien Vilniaus vyskupi
ją valdo faktinai ne kun. 
Michalkevičius, bet lenkai 
endekai. Tai geriausia iliu
stracija .pamaldų paskirsty
mas Rodūnios lenkams ir 
lietuviams: Iš pradžios,
tuojau po sąrašo, kaip 
mums žinoma, kun. Michal
kevičius, vaduodamos savo 
cirkuleru, Rodūnios parapi
ją buvo priskyręs prie an
trojo skyriaus, bet paskui, 
nusileizdamas lenkams, su
laužė savo cirkulerą ir Ro
dūnios parapiją priskaitė 
prie trečio skyriaus. Taigi 
Vilniaus vyskupijos lietu
viams dabar ant Vilniaus

tų, jei pasirodytų, kad vi-

—Macauley in New York World.

Štai iš ko pastatytas New Yorkas.

kaip vienas ginti savo tei
sių. Labiausia tos stipry
bės ir vienybės dabar reikia 
Vilniaus vyskupijos lietu
viams kunigams. Kitas iš 
jų šiandien taip inbaugin- 
tas, taip lenkų terorizuotas, 
kad ištolo jau bijo susitikti 
su atvažiavusiu jo parapi- 
jon lietuviu; kad nebūtų in- 
tariamas litvomanu, apsiso- 
dina save tarnais lenkais ir 
kantriai sau kenčia visokius 
lenkininkų pažeminimus. 
Mums lietuviams bijoti nė
ra ko; musų pusėje teisybė, 
o už teisybę reikia kovoti, 
nors kartais kažin kaip reik
tų ir nukentėti, ir būti pa
baustam. J. K. -

kunigų vyriausybės negali
ma atsidėti. Čia nieko kito 
jiems nebelieka, kaip tik, 
susispietus krūvon, susisti- 
prinus dvasia, stoti visiems

Skolinimo siurbėlių aukos.

Philadelphijoj policija, 
reginiai sekdama Chicagą, 
pradėjo persekioti pinigų 
skolintojus, kurie skolinin
kus iščiulpdavo iki paskuti
niam lašui. Rugpjūčio mė
nesio skolininkams per po
liciją sugrąžinta 1.113 dol. 
Nuo pradžios gegužio mėn. 
sugrąžinta į 5.000 dol.

Skolintojais, kurie per 
laikraščius bėdinąją visuo
menę vilioja aukso žodžiais, 
yra visokios, daugiausiai 
žydų, “po-wn shops” (pan- 
šapės — kaip lietuviai sa
ko), paskolinančios pinigų 
už visokius daiktus ir al
gas. Kaip gudriai tie iš
naudotojai išsisukdavo^ val- 
dižos teisių, tai perilga his- 
torija. Bet lietuviai priva
lo nors apičiupai apie tai ži
noti, nes ir jų ne vienas pa
kliūva į tų vorų žabangus.

Paveizdan, motina, slėp
dama nuo savo vyro nori 
paskolinti savo dukterei 25 
dol. Nueina pas “tekiną” 
(taip vadinami “pown 
shops” skolintojai). Ten 
ji esti iškvošiama taip, kad 
skolintojas sužino visas iki 
vienai jos paslaptis ir pi
nigų skolinimo tikslą. Bet, 
vistiek, pinigų tuojaus ne
duoda, liepia ateiti po kelių 
dienų. Jis pasiunčia savo 
šnipą, tankiausiai kokią 
gražią mergą, ištirti, ar vis
kas tiesa, ką sužinojo. Ta
sai šnipas sužino, ar no
rintis paskolos yra užtiki- 
mas, kiek uždirba, ar pa
stovus darbe ir tt. ir tt. Jai
gu taip ištirtas jiems pasi
rodo “atsakantis”, tadr 
paskolina. Skolinantis 25 
dol. turi pasirašyti ant kor

tos, kad jis. kaltas tiek ir 
tiek už “merchandise” 
(daiktus); už 25 dol. pasko
linimą, paprastai, turi pasi
rašyti, kad kaltas 35 dol. 
arba 40 dol., kuriuos kas- 
savaitė atmokėdamas po 
tiek ir tiek dol. pilnai su- 
grąžįs skolą į du mėnesiu 
ar kiek laiko. Jis iš augš- 
to žino, kad skolininkas tą
jį kontraktą negalės išpil
dyti. Todėl išėjus termi
nui jis ateina skolos, o ne 
galint atiduoti, invairiau- 
siais bauginimais priverčia 
pasirašyti kitą kontraktą. 
Leiskime, skolos buvo išmo
kėta apie 30 dol., bet kad 
neišmokėta į laiką, tai sko
lintojas nauju kontraktu 
panaikina visą atmokėjimą 
ir pasiskolinęs vėl išnaujo 
tiek lieka skolingu, kaip 
pirmiaus. Jei šitoks būdas 
skolintojui nesiseka, tai jis 
randa kitokius budus: per 
teismą areštuoja rakandus 
arba algą. Jis taiko išnau
doti tokius, kurie nemoka 
rašyti, neapsišvietusius, 
nežinančius įstatymų, sle
piančiuosius su savo skola 
nuo savo šeimynos ir tt. To- 
kiuo budu “tekinas” vieton 
25 dol. surenka nuo skolin
tojo kelis šimtus dol. Chi
cago j e viena moteris tokiam 
“rekinui’ mokėjo apie 15 
metų skolą ir dar likosi kal
ta kelis syk tiek, kiek buvo 
skolinusi, nors per tą laiką 
išmokėjo suvirš 2 šimtu dol. 
už keliolikos dolerių pasko-

_________

Sumaningas vaikas.
Vienas sodžiaus mokyto

jas buvo priverstas nekurį 
laiką, nesant katechetui, 
mokyti vaikus religijos, bei 
ant nelaimės jokiuo bude 
negalėjo išaiškinti pavyz
džiais apie gerąjį piemenį 
Ir šiaip ir taip mėgino, bei 
visuomet nesisekė. Vaikai 
negalėjo suprasti.

Pagaliau puolė jam gal
von pavyzdis.

— Bet taip tas viskas na- 
turališkai — pasakoja vai
kams. — Įsidomėkite sau. 
kad jus esate mažomis ave
lėmis... Tai - kuomi gi aš 
tada bučiau?

Mokinys iš trečiojo sky
riaus atsistoja.

— Pasakyk, Poviluk, 
kuo aš bučiau?

— Didelis avinas — atsa- 
Iko mokinys.

2



<-V: > •• '

katalikas

Kalinių sukilimas.
Jackson, Mich, rugs. 3. 

Michigano valstijos peni- 
tenšerio kaliniai taip suju
do, kad kalėjimų atsiėjo ap
statyti milicija ir nušauti 
kiekvienų bandantį perlipti 
per sienų. Kalėjimo sar
gai ir miesto policija sukili
mų neįstengė suvaldyti. Ka- 

. liniai-krimihalistai reika
lauja pakėlimo algų nuo 10c. 
ant 15c. už 9val. dienos dar
bų, taipgi geresnio valgio ir 
prižiūrėjimo. Jie mat jau
čiasi per daug kapitalistiš
kos valdžios išnaudojami. 

.Kad aiškiaus išreiškus savo 
“priespaudą”, jų keliosde- 
šimtįs įsiveržę kalėjimo vir
tuvėn suvalgė viso kalėjimo 
valgį ir sudaužė visus ra
kandus, taipgi išlaužė lan
gų grotas ir šturmu bandė 
inveikti savo “priešus”, bet 

. kareivių kulkos juos paso
dino po kelias dienas pas
ninko ant duonos ir van
dens.

Mainierių sukilimas.
Charleston, W. Va, rugs.

3. Gubernatorius Glassock 
šiandien apskelbė kariškas 
teises Kanawha anglekasių 
straiko apielinkėse delei 
darbinikų sukilimo. Per 
24 valandas po invedimui 
apskelbimo milicija sukon- 
fiskavo 200.000 diržų amu
nicijos, 7 vėliausio išdarbio 
mašinines kanuoles, 1.500 
karabinų ir bušelį revolve
rių. Mat bijosi, kad tie gin
klai nepereitų į straikerių 
rankas. Kol kas visur ra- 

" mu, tečiaus apie Point ir 
Cabin Creek’es milicija, 
mainų sargyba, ir operato
riai pasirengę prie sukili
mo.

Gaisras padarė $2.250.000 
nuostolių.

Los Angeles, Cal., rugs. 
3. Čia sudegė pasilinksmi
nimo parkas. Gaisras gi
mė Casino viešbuty j, Ocean 
parke, ir padarė pustre
čio milijono dolerių nuosto
lio. Daug žmonių apdegė, 
o vienas nuskendo įšokęs į 
jūres besigelbėdamas nuo 
ugnies.

Rooseveltui sekasi.
Los Angeles, Cal., rugs.

2. Kalifornijos valstijoje 
kandidatų rinkimuose lai
mėjo nauja partija.. Taipgi 
nuspręsta, ka1 čia naujoji 
partija rudenie rinkimuose 
nesivadįs Progresivine par
tija, bet Republikonine.

Nebraskos valstija Roose- 
velto partijų pripažino tik
ra republikonų partija ir ji 
taip visur čia bus vadinama 
ir rašoma. Sako, kad Taf 
to šalininkams niekas dau- 
giaus neliko, kaip prisidėti 
prie demokratų.

Verm onto valstijoje lai
mėjo demokratai, nors iki 
šiol ši valstija buvo repu
blikonine. Roosevelto par
tija irgi čia turėjo didelę 
pasekmę.

Audru j eibės ir aukos.
Pittsburgh, Pa., rugs. 3. 

Čia ir dalį Pennsylvanijos 
valstijos atlankė didelė aud
ra. Audros nuostoliai pa
daryti skaitoma į du milijo
nus dolerių. Ikišiol patirta 
žuvus 40 žmonių. Potviniai 
visur nuplovė geležinkelius 
taip, kad nukentėjusiems 
reikalingus produktus veža
ma karavanais.

Salineville, O. beveik vi
siškai sunaikintas audros ir 
tvano. Bustai nunešti, 
elektros ir gazo intaisos su
naikinta. Nuostoliai, perei
na 200.000 dol.

Pennsylvanijos ir Balti- 
morės ir Ohio nekuriu gele
žinkelių linijos taip sunai
kintos, kad trukiai visai ne
vaikščioja.

Wheeling, W. Va, rugs. 
2, siautė baisi audra su de
besių pratrukimais. Ohio 
upė pilna pliuduriuoja invai 
rių-invairiausiomis griuve-i 
nomis bei skeveldromis. Iš 
upės taipgi ištraukta 8 žmo
nių kūnai.

Colliers, W. Va. miestelis 
visai nuplautas debesių pra- 
trukimu.

Burgettstowne žmonės 
ant Raccon upelio, 200 pė
dų pločio, krantų matė kaip 
vanduo nešė visų bustų, ant 
kurio stogo buvo N. Dowds 
ir jo pati su mažu kūdikiu 
ant rankų, šaukianti pagel- 
bos, kurios niekas neįstengė 
suteikti.

Daug žmonių vanduo nu
nešė ir prigirdė. C. White, 

į ūkininkas, išėjo pažiūrėti 
L arklių ir daugiaus nesugrį

žo.

gra-

Va, 
kad 
aiš-

Nenešios andarokų, pasle
piančių moteries kūno 

žumą.
Morgantown, W. 

rugs. 4. Sakydamos, 
“gamtos rankų darbas” aiš
kiausiai parodomas ankštų 
drabužių nešiojimu, 40 tur
čių (“society”) merginų 
nutarė nepriimti jokių kito
kių andarokų madų, kaip 
tik “hobble”. “Moteries 
aprėdalas turi ypatiškai tik
ti prie jos figūros”, tarė vie
na iš boikotuojančių naujas 
madas. “Nauji aprėdalai 
neturi individuališkumo ir 
yra visai prozaiški”.
Pramušti pakaušiai soči j a- 

listų prakalbose.
Minneapolis, Minn, rugs.

4. Policija ir detektyvai, 
pašaukti nustelbimui riau
šių, šiandien susigrūmė su 
500 žmonių minia, klausan
čias! gatvinių sbcijalistų 
prakalbų. Septyni likosi 
suareštuoti, o kiti, ne vie
nas, išsiskirstė praskeltomis 
galvomis. Soc. vadai norė
jo minių išskirstyti pirm po
licijos atvykimo, bet tas 
jiems nenusisekė.

Mėsa atpigsianti.
Omaha, Nebr. Milijonie

rius E. A. Cudahy, savinin
kas Cudahy mėsos kompani
jos, pasakė, kad mėsa, ypač 
jautiena, neužilgio labai žy
miai atpigsianti, nes šiuos- 
met Westuose buvo di
džiausi užderėjimai, kokių 
dar nekada nebūta. Gyvu
lių užlaikymas bus pigus, 
todėl ir mėsa bus pigi. 
Kiauliena atpigsianti tik 
pavasarį.

Pertankus garnys.
Kansas City, Mo. rugp. 

30. Seredos naktyj Chase 
sugrįžęs iš darbo rado nau
jų sūnų. “Fain” jis tarė. 
Ketverge parėjęs rado Mar
gųjų turint sūnų, žinoma, ir
gi margų. “Puikiai”, jis 
tarė. Pėtnyčioj parėjęs ra
do Pudlių turint du “sū
nūs”. Jis jau nieko nebe
sakė. Bet, kada subatoje 
parėjęs pamatė ant kiemo 
ožkų 
mis”, 
galas.

su trimis “dukteri- 
tai jau buvo liepto 
Jis pradėjo svarsty

ti, ką ras nedėlioj, jaigu jau 
visi turi sūnūs,, apart — jo. 
duters... “J£a, kaj ka, ka!” 
garnys nusikvatojo.

Lenkas užmušė Susiedą ir 
juokiasi.

Erie, Pa. Juozas Koz
lowski, 62 metų amžiaus 
lenkas farmerįs, susivaidi- 
nęs už tvorų ir gyvulius, ka
rabinu nušovė savo susiedų 
Jurgį Roberts. Žudikas 
pasodintas. Pasakodamas 
apie nužudymų jis juokiasi. 
Esant: “gal jie mane pa
kars1? Ha, ha! Mažiausiai 
mane tas rūpina, aš vistiek 
jau persenas”.

Višta su dviem širdim.
Gary, Ind. H. T. Parry, 

darinėdamas vištų rado jų 
turėjus dvi atskiras širdis. 
Širdis jis užkonservavęs ati
davė Fieldo muzėjui, kaipo 
stebėtinybę.

Vyrai! čia jums pavyzdis.
Mieste Mitchell, S. D, tū

las Vance Larmer laikomas 
pavyzdingiausiu vyru. Jo 
pati mat Susimylėjo su ko
kiu ten gražiu vyru. • Kuo
met Larmeris tai ypatiškai 
pastebėjo, vieton keršto, 
kaip paprastai daroma, jis 
jai aprašė savo rezidencijų 
ir prie to dar davė 1000 do
lerių ir liepė išsinešdinti su 
savo numylėtiniu; kų tiedu 
ir padarė.

Elgin automobilių lenk
tynės.

Pereitų savaitę Elgin, Ill, 
automobilių lenktynėse lai
mėjo De Paima, “Merce
des” automobiliu j. Tautiš
kų Trofėjų, 254 mylias, jis 
laimėjo apvažiuodamas į 3 
vai. 43 min. 26 sek, daryda
mas po 68.4 mylių į valan
dų. “Visiems laisvų” tro
fėjų, 306 mylės, jis laimėjo 
apvažiuodamas į 4 vai. 28 
min. 36 sek, po 70 mylių į 
vai.

Saužudystės Amerikoje.
Sulyg Prudential Life In

surance Co. surinktų žinių, 
Amerikoje pereitais metais 
nusižudė 15.000 žmonių. 
Saužudystės pasidaugino 
mažuose miesteliuose, kuo
met didesniuose susimažino. 
Vyrų nusižudė didesnis 
skaičius, kaip moterių. 
Anot gydytojų laikraščio,— 
moteris mat nėra tiek drų- 
sios kaip vyrai.

Plaka kalinius taip kaip 
Maskolijoj.

Jackson, Mich, rugs. 5. 
Valstijos kalėjime sukilu
sius kalinius baudžia kuo- 
žiauriausiu budu. Apie 40 
kalinių nuplakė taip, kad 
tie negalėjo pastovėti ant 
kojų, reikėjo nunešti ligon- 
butin. Nuplaktiems atsi
peikėjus, jie likosi prikalin- 
ti kniupšti prie aslos. Ka
liniai buvo ir kitokiais bu
dais kankinami, pav. pako
rimu už rankų.

Kalėjimo viršininkas vė
liaus užgynė tų esant gry
nu melu, tečiaus Chicago 
Tribune redaktorius sako, 
kad tas tiesa, nes jų kores
pondentas, tai pranešęs, yra 
pilnai ištikimu žmogumi, 
nekuomet laikraštį nesuvy- 
lusiu.

Numirė žymus generolas.
Milwaukee, Wis.^ rugsėjo 

5. Apopleksijos užgautas 
numirė leitenantas genero
las Arthur Mae Arthur, 
kuomet kalbėjo senų karei
viu susirinkime, su kuriais 
jis dalyvavo civiliškame S. 
Valst. kare. Jis yra bu-

vęs Filipinaose “‘gubernato
riumi. »<T; ' fįj- t

Wilsonas apie immigraciją.
Seagirt, N. J, rugs. 5. 

Gub. Wilsonu atlankė dvi 
italų delegaciji/i viena iš 
Brooklyn©, antra? iš Jersey 
City. Wilsonas išreiškė sa
vo užganėdiiiimųidš atsilan
kiusių; paskui nurodė, kad 
žmonės jo parašytų knygų 
apie ateivius nesuprantu ir 
neteisingai aprašų. Jis esąs 
prielankus ateivystei, nes 
ateiviai-liuosnoriai atsinešu 
savo širdyse augščiausius sa
vo tautystės jausmus, ku
riais pakelių šių šalį. Be 
to ši šalis nebūtų taip paki
lusi. “Kas link manęs”, 
jis toliaus kalbėjo, “aš ne
kuomet nesijaučiau prie
šingas gerai immigracijai, o 
gera aš suprantu laisvano- 
ringų immigraciją. Žmonės 
atkeliaujanti iš kalno pa
mylėję arba pageidaujanti 
Amerikos, kad čia apsigy
venti ir pasiduoti šios ša
lies sriovei, yra šiai šaliai 
visada pageidautini”.

Visgi, matyt, jis savo gal
voje nešiojasi ideų, kad atei- 
vystę reikia labiau suvar
žyti. Jei jis liktųsi prezi
dentu, butų nesulyginamai 
sunkiaus “nepageidauti
niems” ateiviams, ty. to
kiems, kurie nemano čia ap
sigyventi, paregėti Ameri
kos “aukso kalnus”.

Kas šiemet bus išrinktas 
prezidentu?

Senatorius Chauncey M. 
Depew, dabar viešįs Londo
ne, Tafto šalininkas, sako, 
kad prezidentu bus išrink
tas Wilsonas arba Roosevel- 
tas; Taftas pralaimės. Jis 
mano, kad bus, išrinktu Wil
sonas, nes Vermonto valsti
joje laimėj O; dęifiokratai. Se
nas priežodis, kad už kų ei
na Vermontas, už tų visi ei
na. Jaigu kita kokia vals
tija butų pasirodžiusi de
mokratiška, butų mažai 
kliautis, bet Vermontas bu
vo republikonų galės uola. 
Rooseveltas suima didesnę 
dalį republikonų balsų, to
dėl kova eis tik tarp Wil
sono ir Roosevelto, o Taf
tas liks užpakalyje. Repu
blikonų gale tokiu budu pa
sidalino tarpe dviejų kan
didatų, kuomet demokratai 
eina iš vieno. Demokratų 
kandidatas liksis pergalėto
ju.
Paleistuvysčių lizdai Ham- 

monde, Ind.
Besidarbuojant panelei 

Virginijai Brook's prašalini- 
mui iš Hammondo paleistu- 
vybių, likosi susekta nein- 
tikėtini dalykai. Pastaruo
ju laiku likosi suimta kokia 
paleistuvė Frankie Ford iš 
Foss paleistuvybių saliuno, 
ištyrimui tūlo Messmakerio 
urnos mirties, atsitikusios 
Fosso saliune. Ji prirodč, 
kad tame saliune nuodinta 
žmonės, kad 'pasišavinti jų 
pinigus, kuriais ]5hskui da
lytasi su policija. / Apie žu
dynes toje palei^uvė taip 
šaltai pasakojo, kaip apie 
išsigėrimų stiklo ‘’degtinės. 
Tame paleistkivybių name 
likosi nužudyta: Marčius L. 
Snnnanstine, Ch.-'Messma- 
ker, Rob. Clayton,'ir paleis
tuvė Esther Harrison. Be- 
abejonės ten žudyhių skai
čius yra daug didesnis. Son- 
nanstine turėjo pas save 90 
dol.; likosi nunuodintas 
morfiną.
Stengiasi McNamaras pa- 

liuosuoti.
Los Angeles, Cal., rugs. 

6. • L. Stefens, F, Older ir

PRESIDENT TAFT IN COLUMBUS,
‘—r
Perstatoma prezidentas 

Taft, važiuojantis su savo 
štabu ir moteris, nekoki Ca
roline Beers, kuri save pa
vadino ponia Taft ir griež
tai norėjo matyti preziden
tų, jam viešint Columbus, 
O. Pas suareštuotų atrasta 
keli peiliai.

kiti irižymųs reformatoriai 
padavė gubernatoriui 
Johusonui peticijų, kad Mc- 
Nariiaras paleistų iš kalėji
mo. Gubernatorius prašy
mų žada išpildyti, jaigu bus 
užtektini davadai.

Liuosybės Dienos apvaikš- 
čiojimo aukos sumažėjo.
Journal of America Medi

cal Association paduoda 
skaitlines Liuosybės Dienos 
beprotiško šventimo aukų 
nuo 1903 metų iki 1912 me
tų. Per tų laikų sužeistų 
užmuštų ir mirusių delei 
Liuosybės Dienos šventės 
1 ‘ apvaikščio jimų’ ’ buvo: 
40.117 asmenų.’ Tame skait
liu j e užmušta: 776 žmonės,’ 
mirė titanun (žandų už vė
rinio liga, paeinančia nuo 
susižeidimo sprogstančiomis 
mcdžiagoųris) 984 žm. Viso 
LZ60r. žmonių. Sužeista 
38.357’ 1903 metuose tita-
num mirė: 406. Užmušta: 
466. Sužeista 3.983. 1911 
metuose mirė nuo titano 10. 
Užmušta 57. Sužeista 1.546. 
1912 metuose mirė nuo tita
no 6. Užmušta 41. Sužeis
ta 947. Taigi matome, kad 
Amerika žymiai suprotėjo 
pastaraisiais dvejais metais.

Pennsylvanijos valstija 
visuomet turėjo daugiausiai 
tos dienos ap vaikščiojimo 
aukų; šiuosmet viso 265. 
Antroj vietoj New Yorko 
valstija, nes 115. Trečioj 
vietoj Illinojus, nes 39.

Iš 947 asmenų, šiuosmet 
4-tą liepos sužeistų, 8-visai 
apjako; 21 neteko po vienų 
akį; 13 nutraukta kojos ar
ba rankos, o 43 neteko pirš
tų.

TAIP, JIE STOJA UŽ 
WILSONĄ.

Už Wilsono kandidatys- 
tės į prezidentus randasi di
delės jėgos. Tų jėgų nepa
prastumas yra tame, kad 
jos veikia be mažiausio 
trukšmo, tarytum žemėje 
pasislėpusios. Tų jėgų šal
tinis labai akylai paslėptas.

Galite būti tikrais, kad 
tos už Wilsono stovinčios 
jėgos yra labai stiprios ir 
galingos. Jomis yra didžių
jų trustų ir sukuoptų pini
ginių reikalų piniginės ga
lybės.

Dėlto tai William Ho
ward Taft, republikonų 
kandidatas į prezidentus, 
teismo jėgomis stengiasi su-

aw 'Mk* CARQLIN E. 6CC re

naikinti tais milžines turtų 
kombinacijas, kad šalies 
prameni j ai suteikus lygias 
lenktvniavimo progas.

Toje šaukianti nuodėmė, 
gimusi iš milžinių jėgų 
graibymo žmonių turto į 
kelių žmonių rankas, ga
lima matyti kiekvienos die
nos darbe, tranzakcijoje. 
Pa veizdan, konraktorius 
kreipiasi bankon paskolos 
savo darbo atlikimui. Ne
tikėtai bankos perdėtinis 
užklausia, kur jis perkąs ki
tas medžiagas. Jei patirta, 
kad jis perka ne nuo trus- 
to, banka atsisako duoti 
paskolų.

Privalote žinoti, kad di
džiuliai trustai valdo ir 
daugelio kitokių verteivy- 
bių reikalus, ne vien bankų. 
Didelės geležų kompanijos 
direktorius, paveizdan, yra 
taipgi direktoriumi ir dau
gelio kitų kompanijų pris
tatančių visokių medžiagų 
vartoti prie geležinių kons
trukcijų. Norintis todėl ne
nustoti savo užsiėmimo pri
verstas taikinties su visais 
tokio magnato, trusto savi
ninko, reikalavimais. Leng
va tat suprasti, kad taipos 
keli trustų valdovai į savo 
rankas paglemžę laikosi vi
sos šalies pramonijos judė
jimų.

Prezidentas Taft, laike 
savo prezidentavimo, varto
jo visas svarbiausias val
džios jėgas tų milžinių kom
binacijų suardymui. Jų 
galvos pajutę besiartinantį 
galų stengėsi visų savo ga
lybę taip pakreipti, kad 
pirm griuvimo savo rankos- 
na suėmus tiek piniginės 
galės, kiek tik įstengiama.

Bet prezidentas Taftas, 
be poilsio, be atvangos, ne
paisydamas jokių piniguo
čių prieštaravimų ir intri
gų, dirbo invykdinimui 
prieštrustinių teisių, taip 
vadinamo Shermano Akto.

Jus, be abejonės, supran
tate žmonių būdų lygiai 
kaip ir kiti. Taigi kų jus 
manote tie ponai, suglemžu- 
sieji šalies pinigines jėgas, 
mano daryti? Ugi priešin
tis, atsakysite. Turite tie
sų. Jie tų ir daro.

Bet jie nesipriešina atvi
rai. O, ne. Jie veikia slap
tai, kiek tik jų gale tęsa. 
Didžiulių trustų ir korpora
cijų atskiri asmenįs Suvie
nytose Valstijose turi daug 
laikraščių. Jus Amerikoje 
nerasite Tafto nuosavybėje 
nei vienų laikraštį. Jie gal
vas guldo už Wilsonu delei1 atkaklus,

jums suprantamos priežas
ties. Kuomet tik išgirsite 
kokį intekmingų turčių, bu
vusį pirmiaus republikonų, 
stojantį už Wilsonu, galite 
numanyti priežastį.

Reikia tečiaus suprasti, 
kad ne kiekviena pramoni
nė kombinacija arba są
junga yra neįstatymišku 
trustu. Daug sąjungų su
tverta sumažinimui nereika
lingų išlaidų, kad taip at
piginus savo išdirbinius. 
Tokios sąjungos yra įstaty
miškomis ir pageidaujamo
mis. Tokias sąjungas val
danti eina už Taftų.

Wilsonas savo kandida
tūros priėmimo kalboje Taf
tų labai išaugštino už pasis
tengimų šios šalies vertei
voms inteikti žmoniški] 
lenktyniavimųsi pramonijo- 
je supratimų. Visi dori 
verteivos tų nuopelnų Taf- 
tui pripažįsta. Trustų vir
šininkai gi dabar pasilsi po 
veltai kovai su Taftų, atsi
duodami vilčiai sulaukti 
auksinių laikų išrinkus Wil
sonu.

Ateiviams, atėjusiems 
šion šalin papildyti savimi 
šios šalies judėjimų scenas, 
toki, iš trustų magnatų pu
sės, stengimaisi pastatyti 
Wilsonu prezidentu turi bū
ti jiems geru pamokslu, 
Ateiviai lygiai kaip ir čia- 
gimiai geidžia sau lygių su 
kitais progų į pasisekimų, 
progų leidžiančių jiems at
siekti savo troškimus, kurių 
del jie atsibastė į šitų pa
svietį. Argi jie butų čia ke
liavę žinodami nerasianti 
progos prasisiekti? O pra- 
sisiekimas visai negalimas, 
kuomet trustai pasisavinę 
visas šalies gerybes uždaro 
vartus visiems mažesniems 
pramoninkams.

Prezidentas Taft stovi už 
suteikimų visiems gyveni
me lygių progų ir jis pasi- 
rupįs, kad jus jas turėtu
mėt, jaigu jus jam tai leisi
te, savo balsais palikdami jį 
tolesniam laikui prezidentu,

Suvienytų Valstijų pa- 

pareikalavęs pas Panamos 
prezidentų pašalinti iš tar
nystes policijos viršininkų 
už tai, kad miesto Panama 
policija nuolatos brutaliai 
apsieinanti su amerikonais. 
Prezidentas Arosamen atsi
sakė tų reikalavimų išpildy
ti. Kaip matyti, amerikė- 
nai visur perdaug drąsus ir

3



| MOTERIŲ SKYRIUS. !
Kaip kūdikis yra 6 mėne

sių, tai jis būva linksmiau
sias ir, sveikiausias, jei-gis 
gauna nakčia pąyąįgytr - sy-.

vę prezidento Gomez laik
raščiams jj^įųstį visokius 
dergi mus,—»be4b* prezidentas 
atsakęs, kąd jjįs to padary

ki, o dieną 4 ar 5 sykius. M ti negalįs  ̂į Nesutikimai au-

(Pereitame “Kataliko” num. pasidaro klaida, — 
susimaišė šios komedijos špaltos taip, kad turime jas šia
me num. iš naujo talpinti pataisę. Taigi šiame num. 
eina tąsa iš 35 “Kat.” numerio).’ '

MAŽŲ KŪDIKIŲ IR VAI
KŲ PRIŽIUĘĖJIMAS.

Apie trečdalis kūdikių ir 
vaikų mirčių miestuose atsi
tinka liepos, rugpjūčio, d 
retkarčias ir rugsėjo mėne
siuose, kurie yra karščiau
si. ■

Kūdikius ir vaikus karš
tis labiausiai galabina del 
greito gedimo pieno ir mais
to. "Net motinos krūties 
pienas, jei jis yra peršilęs, 
gali kūdikiui suteikti vidu
rių skaudėjimus ar vasarinę 
ligą. Jei motina yra labai 
pėršilus, tai pirma negu kū
dikį žindžius, reikia iš krū
ties išspausti kokį šaukšte
lį, kitą pieno. Jei krūtis 
kūdikiui nebuvo duota per 
dvi ar daugiau valandi, tai 
pienas būtinai reikia iš krū
ties numelžti. O jei motina, 
būva labai išsigandusi, su
pykusi, ar šiaip kuo susirū
pinusi, tai krūtis kūdikiui 
yra duoti pavojinga; to
kiuose atsitikimuose reikia 
pienas išspausti ir laukan 
išlieti.

Tikras kūdikiui maistas 
— tai motinos krūtis. — 
Jautri motina tame dalyke 
nereikalauja patarimo. Jei 
tik ji yra vidutiniškai svei
ka, tai jos krūtis suteiks kū
dikiui užtektinai maisto iki 
pirmi danteliai pradės ras- 
ties, vadinas, iki šeštam 
mėnesiui. Duoti kūdikiui 
pirma to laiko ką nors, kitą, 
o ne motinos krūtį (žino
ma, jei motina yra sveika), 
išskyrus vandenį, kurio lai
kas nuo laiko galima duoti 
tik po labai nedaug ir tai 
ue tuojaus po žindymui, bu
tų nusidėjimas.

Daugelis kūdikių kas me
tai tiesiog užmušama papro
čiu nešties kūdikį prie val
gomojo stalo ir brukti jam 
burnelei! tai kaulą, tai mė
sos šmotelį, blynelį, agurką, 
ar vaisių ir kitus tolygius 
dalykus, kurių kūdikio pil
velis negali dar suvirškinti. 
Šitokiuo pasielgimu kūdi
kiai yra tiesiog žudomi, te
gul ne urnai, bet tikrai; 
kaip kokiais nuodais aptie- 
koje pirktais.

Jei kūdikis šitaip valgy
damas suserga ir numiršta, 
tai sakoma, kūdikis miręs 
nuo pilvaligės, cholerinos, 
gielės, mėšlungio, karštinės, 
uždegimo, sunkaus dantelių 
kabinosi ir daugelio kitokių 
ligų. Bet tikra kūdikio 
mirties priežastimi buvo jo 
apipenėjimas netinkamu 
maistu.

Palauk, kol kūdikiui dan
teliai prasikals, su kurių 
pagelba jis galės gerai mai
stą sukramtyti, o tąsyk tu
rėsi laiką išpalengvo ir po 
truputį jį pripratinti ir prie 
kitokio maisto.

Jei motinos krūtis pris
tinga pieno, arba jei jis pra
skysta, ar pavandeniuoja, 
arba jei motina serga džio
va ar kokia kita li
ga, tai tąsyk kūdikis 
reikia tuojaus nuj lin
kinti ir iš buteliuko valgy
dinti karvės pienu. Gauk 
sveiką, gerą ir šviežią pie
ną ir jį apšutink, bet neuž
virink.

Kūdikio maistui gero pie
no sutaisymas yra tokis: 
Paimk puodą su šaltu van
deniu, užkaisk jį ant kros
nies, indėjus į jį bonką su 
pienu ir laikyk kol vanduo 
užvirs; vandeniui puode už
virus, bonką su pienu išimk.

Toks pieno sutaisymo būdas 
yra vistiek, ką sterilizavi
mas arba pasteurinimas.

Jei pienas buvo saldus įr 
nepradėjęs rūgti, tai šitaip 
apšiltintas išlaikis 24 valan
das ir daugiaus įr nesiisi- 
traukš nei karščiausiomis 
vidurvasario dienomis. Su
prantamas dalykas, pienas 
reikia-laikyti gerai uždary
tame inde, arba bonkoje su 
tam tyčia pritaisytu kamš
čiu. Kokiam inde nelaiky
tum pieno, pirma negu į jį 
pieną pilsi, reikia jį ir už- 
kaništį gerai karštu vande
niu išmazgoti.

Jei turi ledudę, ar kitą 
šaltą vietą, kurion * pieną 
gali padėti, tai žiūrėk, idant 
pienas nesugižtų; jau ver
čiau pienui davus kokias še
šias valandas pastovėti ir 
prieš vartojimą kokią pusę 
pieno nuę viršaus nupilti. 
Likusį vėl augščiau paminė
tu būdu apšiltinti. Tą pa
darius^ indėk truputį grie
tinės, sakysime, vieną val
gomą šaukštuką grietinės į 
du ar tris šaukštus pieno.

Pieną, kiek galint, reikia 
taip sutaisyti, kad jis butų 
panašus į motinos pieną. Į 
kiekvieną puodelį pieno in- 
pilk atvirinto vandens ir 
pasaldinimui indėk užtekti
nai cukraus, idant pienas 
saldumu butų panašus į mo
tinos pieną. Jei toksai pie
no mišinys pasirodytų per- 
riebus esąs, tai kūdikis įė- 
męs jį tuojaus išvems su
trauktą į šmotus, arba bal
tais grumulėliais jis pereis 
per jo vidlirėlius. Tam at
sitikus reikia į miežinį dau
giau atvirinto vandens ir 
taikyti taip, kad kūdikio vi- 
durėliai tą maistą lengvai 
galėtų suvirškinti.

Kaip kūdikis esti kokio 
mėnesio, tai vietoje gryno 
vandens galima vartoti mie
žinių kruopų vandenį. Pa
imk du valgomus šaukštus 
miežinių kruopų ir keturis 
puodukus šalto vandens, pa
virink valandą ar ilgiau, kol 
nuvirs iki dviejų puodelių; 
perkošk per koštuvą, indėk 
truputį druskos ir pasal
dyk, kad butų tokis saldus 
kaip krūties pienas. Į vie
ną puodelį pasteurinto pie
no supilk du puodelius vi
rinto vandens ir pratink kū
dikį tuomi penėti.

Išpalengvo kaskartas vis 
pridėk daugiau pieno, o ma
žiau miežių vandens ir iki 
šeštam amžiaus mėnesiui 
kūdikis lengvai galės su
virškinti du trečdaliu pieno 
ir vieną trečdalį miežių van
dens.

Tai yra vienatinis ir ge
riausias kūdikio maistas, jei 
motina negali jo penėti sa
vo krūtimis; tokį maistą 
galima kūdikiui duoti kol 
neatsiras danteliai, arba net 
ir po nujunkymui. Po to 
galima duoti grynas pienas, 
bet nereikia užmiršti jį vi
suomet pasteurinti; tinka 
duoti duona su pienu, kep
tos bulvės su pienu, avižinė 
košelė, kurios vienok: nerei
kia perilgai virinti, bet vis
gi ne mažiau kaip dvi va
landas ir visuomet valgy
dinti pienu, pienas gi visuo
met reikia pasteurinti, bet 
ne virinti.

Neperšerk kūdikio. Iki 
4 ar 5 savaičių senumo už
tenka kūdikį penėti į 2 ar 
3 valandas Sykį, senesnį gi 
užtenka penėti ir rečiau.

Negerai ir nesveika vidu
riams, jei kūdikis yra val
gydinamas tankiai, ii* ant- 
syk duodama po daug, ypa
tingai reikia saugoties ku-„ 
dikį pervalgydinti vasaros 
metu dideliems karščiams 
užėjus. . '

Atmink, kad ką tik gimu-į 
šio kūdikio pilvelyj gali pa
tilpti viso kokie 2 ar 3 val
gomi šaukštai vandens, jei' 
ne mažiaus, todėl ir duoti 
jam galima ne daugiaus, 
kaip pasakyta augščiaus, 
ypatingai pirmąją 'jo gyve
nimo savaite.

Kūdikiui beaugant, žino
ma, reikia dauginti išpa
lengvo įr maistas; 4 savai
čių pabaigoje galima• jau 
duoti kokius 4 'ar 5 šaukš
tus antsyk. Vieni kūdikiai 
reikalauja maisto daugiau, 
kiti mažiau, bet pavojingiau 
yra kūdikiui davus daugiau, 
kaip mažiau, todėl verčiau 
jo neprišerk ir nepervalgy- 
dyk.

(Dar bus). •”

ganti. yjĮjfcl
-7-rrū—

Garlaivių, kompanija 
“Cunard” dįiįbįdįnanti nau
ją milžinišką^garlaivį var
du “ AųuįĮaųįii”, kuriame 
busią kelįąująptiems milijo
nieriams privatiniai rūmai, 
taip kad jįems nereikėsią 
maišyties su. “ žemesnio luo
mo’ ’ keliauninkais.

Antverpene straikuojanti 
dokų darbininkai andai no
rėję sudeginti garlaivį 
“Finland”, priklausantį 
Red-Star Line kompanijai; 
gaisras laiku apgesintas. 
Tai jau trečiu kartu strai- 
kininkai mėgino laivą už
degti. Toksai jų pasielgi
mas, žinoma,, jiems neatneš 
jokios laimės.

ŽYDAS statinėje. 
_______ / 

JUOKINGAS PERSTATYMAS 
VIENAME AKTE.

Iš Londono andai leidosi 
pėsčias keliauti aplinkui že
mę nekoksai Mark Hendon; 
savo kelionę turįs pabaigti 
į keturis metus, už ką jam 
prižadėta $5.000- dovanų.

Ant salos Kuba miestelyj 
Mariol andai buvę rinkimai 
vietinės mokyklų tarybos; 
per rinkinius imta peiliais 
badyties, nuo ko vienas ant 
vietos kritęs, du mirtinai 
sužeistu, o vienas kiek leng
viau.

Franci j oję anglekasyklo- 
ie “Clarence” andai plyšu
sius anglies dujos ir ant vie
tos užraugusios 40 darbinin
kų. Paskui gimęs kasyklo
se gaisras, kuris bus sunku 
užgesinti. Darbininkų su
anglėjusioj i lavonai išima
mi.

Pasitraukęs nuo sosto 
Morokko sultanas, Mulai 
Hafid, šiais laikais viešįs 
Paryžiuje ir be pasigailėji
mo barstąs pinigus. Fran- 
cija jam paskyrus metams 
algos $60.000, tai kam jis 
turįs pinigų gailėties.

Kanados premieres Bor
den andai apleidęs Angliją 
ir iškeliavęs namo. Jo to
ji kelionė Anglijon turė
jus tikslą surišti tvirtes
niais ryšiais Angliją su Ka
nada ir išvien veikti Angli
jos karo laivyno padidini
me.

Italija su Turkija tarybas 
kas link karo pabaigimo yra 
pertraukusi, kadangi turkai 
jokiuo būdu nesutinkanti 
pavesti italams Tripolį ir 
tai dar su labai menku at
lyginimu. O čia ve jau 
laukta galutino susitaiky
mo. '

Monachiume suvažiavę ir 
konferencijas laikanti Por
tugalijos ex-karalius Ma
nu elius ir Portugalijos sos
to pretendentas, Don Mi
guel de Braganza. Juodu 
tariasi, kokiuo būdu panai
kinus Portugalijoje respu
bliką ir atgavus sostą. Sun
ku sugauti paleistas žvirb
lis iš narvo.

Kasant Panamos kanalą 
pasitaiko visokie neprama
tomi nesmagumai. Andai 
viena savaite ties Culebra 
dusyk prakasto, kanalo 
krantas sugriuvęs iružter- 
šęs daug atlikto darbo. Ke
lių savaičių darbas nuėjęs 
niekais, nes viskas išnaujo 
prisieis valyti. Žemės in- 
griuta 1.200.000 ketvirtai
nių jardų. Kol kanalas bus 
iškastas, dar visako atsi
tiks.

Pereitoj savaitėj atsibuvę 
Šveicarijoje tenaitines ka
riuomenės nlahebrai, ku
riuose ėmęs dalyvumą ir 
Vokietijos kaizeris, kaipo 
pagarbos svetys. Kaizeris 
visur trukšmingai buvęs 
priimtas, kadangi demokra
tinėj šalyj buvęs pavirtęs 
demokratu, nuolankiai kal
bindamas oficierius, karei
vius ir civilinius žmones. 
Civilizuojasi Europos val
dovai.

Ryman praneša, kad ir 
Graikija ruošiasi karan su 
turkais. Imta mobilizuoti 
kariuomenė, Ant salos Sa
mos graikai . gyventojai 
glaudžiasi prie Turkijos. 
Balkanai netrukus atsiras 
baisiausioj ugnyj'' ir krau
juose.

Kubos laikraštija už įvai
rias intrigas ėmus smarkiai 
mazgoti nekuriuos svetimų 
valstybių pasiuntinius. 
Keli pasiuntiniai parėikala-

Kaip žinoma rezignavo 
Morokko ‘sultanas Mulai 
Hafid, o sostą iš franeuzų 
malonės užėmė Mulai Ju- 
suf. Bet šito sultano di
džiuma .Morokko giminių, 
ypač esančių Ispanijos glo
boje, visai nenori pripažin
ti savo valdovu. Tos gimi
nės pasirinko sau naują sul- 
taną, nekokį EI Hiba, kuris 
išleido manifestą skelbda
mas, joge! jam jo pirmtaku- 
nai suteikiu galę franeuzus 
išvyti iš Morokko. Dabar 
tos arabų giminės ginkluo
jasi ir franeuzams pliekia 
kailį. EI !Hiba turįs daug 
savos kariuomenės, pakakti
nai pinigų'ir traukiąs į Mo
rokko sostinę Fez. Prancū
zai “oficialiai” visur ara
bus pergali, bėt Paryžiaus 
masoneriškoji vyriausybė iš 
baimės kaista.; Su arabais 
nėra juokų, f

Musų tarnaitės.
— Klausyk, Agotėlė... ką 

tas reiškia, priešai musų 
langus jau valanda laiko 
vaikštinėja koksai tai spor- 
telis...

— Ir poniutė tiktai da
bar man apie tai pasako?...

. IŠ LENKIŠKO VERTĖ JURGIS T.

(Tąsa).
Marė. Todėl, geriau tamsta iš laiko ap- 

simislyk, nes jaigu rastų...
Šliomkė. Ui! Kam jam tuhi uzait? Te

gu jam neina! Ui vai, Maliu! Ta
vo tap gliazu, o tokiu vyho tuhi 
phastus. Tau vienu sėdėk iii to
kius ghazus bankus pančiakus peh 
deno mezgus. Ai vai mirk! Tokius 
bankus vęhtus pabučot... (bučiuoja 
jai ranką).

Marė (ištraukdama ranką). Šliomke! Ką 
tu mislini sau?!

Šliomkė (dainuodamas). >
Ui, kokius tam ponius ghazus, 
Kokiu jam hankutus mažus; 
Kap man tik pazuliu an jos, 
Man šihdis dega khaujos.

Nu, ih kokius tam piktumas, jai man 
biskela pasakius savo meilumos eicau 
su sau? Ny, tam MahtinUs nemoka 
phocentus. Ui, ponus Mabus, man 
vistiek, man šihdus gehus, maine mo-

■ nes, as nAiohu tam phocentus — ny, 
tik bile ponus Mabus man milot...

Marė. Žiūrėk tu jo! Jis čia su savo mei
le kabinėjasi... Geriaus eitum sau, 
nes kaip mano vyras pareis, tai už
muš ant vietos.

Šliomkė. Nu, kam jam užmuš? Jei jam 
užmuš, tai as jam pahodisu; as jam 
inkišu in kozą!

Marė. Geriausiai bus, jei tamsta kuo- 
greičiausiai išeisi, nes man tavęs gai
la, — jei pakliūtum į jo rankas, bu
tų sunku sveikam išsisukti.

Šliomkė. Ai vai, tokius ghazus zodzios! 
kad man tuhetų tokis aniolas, man 
phisektų an hebuchum. Man nesigai
lėtų jom neką: dailiai aphenktum in 
visokiu zveria škuliu, o valgit tai tik 
kugelus ih chamanaukus.

Marė. Eik šalin! Tu gerai žinai, kad aš 
ženota, o prie žėnotos moteries kabi- 

’ nėdamasis tiek pelnysi, kaip prieš vė 
ją pūsdamas.

Šliomkė. Ui, tegu tik biskela ghazus Ma- 
hus paklauso ih veno kiškelio au man 
akus pazuho ih biskelio... (bučiuoja 
pirštus) — ui, as atneš ghazos pehlos 
in pono Mahos ausela.

Marė. Aš nieko nuo tamstos nereikalau
ju. Geriaus eik laukan, kol turi svei
ką kailį. (Girdėti už scenos balsai). 
Aš sakiau, kad taip bus! Pareina 
mano vyras.

Šliomkė. Ai vai! Kam jam pakeik?
Marė. Geriaus skubink lįsk kur, jei myli 

Sorę su savo benkartais.
Šliomkė. Ai vai! Nu, gejbek! Kišk man 

kuh po skyle... (bėgioja).
Marė. Slėpkis! Slėpkis!
Šliomkė. Gehecht! Man begs! (Nori eit 

į kitą kambarį).
Marė. Ten negalima! Ten jis eis gulti.
Šiomkė. Ui, tai as lipsi an vihsos...
Marė. Ten bernas miega.
Šliomkė. Ai vai mik! Kuh mano lįst?
Marė.' Kad pirmai neklausei, tai dabar 

lįsk, kur tik tau patinka.
Šliomkė. Oi! Ak jam labai muša?
Marė. Kaip užsigėręs, tai gal iki smert 

užmušt.
Šliomkė. Oi vai! Kam iki smeht? (Pra

šo). Nu, Mahu, sakyk kuh mano lįst?
Marė. Kas man galvoj!
Šliomkė. Oi! Kam man ne to mazukus 

pelukus, kam gali list in mažo skilale...
Marė. Greičiau, nes jau visai arti!
Šliomkė. Givalt! Ponus Malins gelbėk!
Marė. Lįsk statinei!.
Šliomkė. Ui, tam statinus puhviuus.
Marė. Kad toks ponas, tai lauk, kol tau 

ragus uždės su lazda.
Šliomkė. Ui vai! Jau lendu, jau lendu... 

(lenda statinėn).
Marė. Užsidengk dugnu.
Šliomkė. Oi, man bus chaporec!
Marė. Nebijok, negrėbs galas.
Šliomkė. Man parapli! Ui vai! Mabus 

dok man pahasolius.
Marė (paduodama lietsargį). Te, ir tylėk.

SCENA VIII.
Marė, Motiejūnas, Martynas ir Juozas.

Marė. Ar jau pareini? Visai netikėtai! 
Aš nemaniau, kad tu taip greit parei
si. O jau ir^prisiputęs!

Martynas. Aliai Tau nepatinka, nes ne- 
. galėsi pasimatyt su tuo nedaverka! Jo 

laimė, kad aš čia jį neradau, nes bu
čiau sulaužęs visus kaulus, tani raka- 
liui! (Patyloms į Marę). Ar jis čia 
buvo?

Marė (tyloms). Jis čia yra.
Martynas. Kur?

(Marė parodo į statinę).
Martynas (tyloms). Puikiai. (Balsu). Na, 

Juozuk, imsimėsi už darbo.
Marė. Ha, ha, ha! Iš kur jums toks no

ras dirbti atsirado?
Martynas. Gavau užsakymą padaryti pen- 

kioliką statinių.
Marė. Kam ?
Martynas. Nori iš jų padaryti plaukiamą 

tiltą.
Marė. Ką?!
Martynas. Statines leis į vandenį, ant jų 

dės ilgus balkius, ant balkių lentas — 
na ir tiltas gatavas.

Marė. Statines leis į vandenį?
Martynas. Na, žinoma! O kur tu mislini, 

ar ant debesių tiltą darįs? Šiandien 
turi but viskas gatava.

Šliomkė (statinėje). Ai, vai!
Martynas (žiūrėdamas į statinę, kurioje 

yra Šliomkė). Prie šitos tai tik dug
ną pridrutinsiu ir bus viskas gatava. 
(Martynas^ pasiima kūjį ir kala prie 
statinės dugną. Su kiekvienu kūjo 
sudavinių Šliomkė aiktelia).

Martynas. Kas čia dabar do negerovė! (į 
Juozą). Ko tu ten aikčioji?

Juozas. Aš ne aikčioja. Tau tik taip iš
rodo. Žinai, girtam kas šalę skambi
na (nusičiausti).

Martynas (ir gi sčiausti). Afu! Kokis 
galas!

Juozas. Čia kas nors yra, nes man nosį 
riečia česnakų ir cibulių smarvė.

Martynas. Ištikro! Bet gal iš karinamos 
parsinešėm tą poką. (Kaldamas kū
ju). Gaila, kad tokią gerą statinę leis 
į vandenį.

Martynas (gieda ir kuju mušdamas į sta
tinę pritaria). 
Kodėl man neatsitinka /
Tas, kas man patinka: 
Kad galėčiau į statinę 
Užkalt visą minią 
Nenaudingų sutvėrimų?
Tad nebūt skriaudimų:
Diktą akmenį pririščiau, 
Vandenin inkiščiau — 
Ir jau butų po viskam! 
Trani-ta, tram-ta, tram-ta-tam!

Martynas. Na, tai jau ir pabaigta! Da
bar duokit mums vakarienės,. Mare! 
Kaip tik sutems, — statines į vandeni, 
Na, einam. (Nueina bustan).

SCENA IX.
Šliomkė (vienas sau, statinėje). Oi, vai! 

Givalt! Ko as padahysi, jau as ne
gyvas! Jie man užmušo su kujos! Oi 
vai! Ih dah kiš an vandenio! Pas 
mano viso hasto uzdaho an bačko! 
Givalt!... Ui, ponu Mahu!... ghazu ria
lui! Isthouk man is tam phakeiktu 
•backus! Oi!...

SCENA X.
Šliomkė ir Ickus.

Ickus (įeina dainuodamas).
Navrhon Chaim a grhozzer Tanzerh 
Hat zech gimach a rhoten španzerh 
Rhoten španzerh hat zech gimacht 
In hat gešlitelt hat zech neberhgebirht 
Nie gance hazene gevein ferhštirht 
Gecein ferhštirht. Ai vai!

Šliomkė. Icke! Oi, Icke!
Ickus (išsigandęs). Givalt! Velnus! Vus 

ist? Verh zrhait?
Šliomkė. Givalt, Icke! Tai man!
Ickus. Kas man? Kurh? As neką namatu. 
Šliomkė. Jach bin du in dy statines!
Ickus (patėmijęs). Zalme! A dy svare 

jurh! Gebai, ko lendi po tam stati
nes !

Šliomkė. ššš! Derh Bodnerh hat mich eu- 
gešlagcn — išthouk, ba man phigehsi!

Ickus (išgirdęs ateinančius), ššš! Derh 
Bodnerh kimt cu gain!

SCENA XI.
Ickus, Motiejūnas, Martynas ir Juozas, 

Martynas. O tu čia, peisočiau, ką veiki? 
Ickus. Nu, nekam! As zuhi ant statinos, 
Martynas. O ką tu turi prie jos?
Ickus. Nu, as nohi pihkt.
Martynas. Aš jos neparduodu. Ji eis į 

vandenį.
(Toliau bus).
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KATALIKAS B

Iš Lietuviškų Dirvų. |

• Rochester, N. Y. []
Farmeriai nusiskundžia 

ant mažų užderėjimų delei 
šalto pavasario ir sausumos 
sėjos mėnesyje. Nors da
bar ir tankiai lįja, bet po 
laikui. Dėlto čia nepapras
ti brangumai.

Darbai neblogai eina; fa
brikai dirba ištisų laikų. 
Kriaučių darbai eina neper
geriausiai, bet geram rub- 
siuviul visada galima rasti 
darbų. Kriaučiai, kurie vi
sur bandę dirbti, sako, kad 
Rochesteryje geriausia; ga
lima daugiau uždirbti ir ge
resnis darbas. Įsidirbę už
dirba po 20 dol. savaitėj ir 
daugiau. Lietuviai dau
giausiai dirba fabrikuose; 
daugiausiai, turbut dirba 
“akulioršapėj”, kur uždir
ba nuo 13 iki 16 dol. savai
tėje ištisus metus, už 9 vai. 
diendarbį.

Rochesteryje smagu apsi
gyventi, nes švarus miestas, 
gatvės medžiais išsodintos 
ir šiaip rami vieta. Iš did
miesčių atvažiavę by tik 
randa darbų, tai ir apsigy
vena.

Lietuvių nemažai turi nu
sipirkę gyvenimus, nes rau
dos gana brangios; beveik 
už raudų pinigus galima iš
simokėti už bustų, todėl ge
idaus apsimoka pirkti išmo- 
kesčiais gyvenimų, negu 
randas mokėti.

Skirpstinas.

prasti iš jų apiplėšymo, be- 
krintant, į duobės šonus.

Velionis buvo geras žmo
gus ir su visais sutikime 
gyveno, dėlto buvo myli
mas. Lietuvoj liko jo tė
vas, motina, 3 broliai ir se
suo.

Laidotuvės buvo su kuni- . rgu ir bažnytinėmis apeigo
mis. Palaidotas ant Tellu
rides visų tautų kapinių. 
Lai būva jam lengva žeme
lė...

Norinti platesnių žinių, 
lai kreipiasi prie: John Ber- 
notis, box 591, Smuggler, 
Colo.

Broliai lietuviai, saugoki
tės tokių pavojingij darbų!

J. Bernotis.

langų iškrito vaikinas P. 
Frenk... Jis užsigėręs
atsisėdo ant lango ir užsnū
dęs nusivertS. Tuojaus pa
šaukta gydytojas. Apžiu
rėjus, nuvežtą jį ligonbutin. 
Už poros savaičių jis pas
veiko, nes buvo tik susi
trenkęs.

Žinoma, žmonėms tuojaus 
panižo liežuviai ir jie pra
simanė, kad P. T. nustū
męs nuo lango. Tas,’vie
nok, visai ne tiesa, nes šis 
žmogus apie tokį pasielgi
mų nei sapne nesapnavo.

Harvey, Ill.
Darbai pusėtinai eina; iš 

kitur pribuvusiam darbų 
lengva gauti.

Lietuvių yra pusėtinas 
būrelis. Jie turi šv. Juoza
po dr-jų ir kliubų.

Rugsėjo 1-mų šv. Juoza
po dr-ja buvo pašventinime 
Chicago Heihgts bažnyčios, 
kur paskui buvo piknikas, 
ant kurio pasilinksminom ir 
smagiai ant žolės pasilsėjo
me, nors ir buvo labai karš
ta diena.

Ten buvęs.

St. Charles, III.
S. Kielės vaikas, 22 mė

nesių senumo, motinai iš
ėjus laukan pasigavo dėže
lę fosforinių degtukų ir ke
liems nukramtė galveles. 
Po porai valandų vaikas 
ėmė vemti ir inpuolė mie
gan. Motina nežinojo, kad 
degtukai yra baisiais nuo
dais, todėl į tai visai neat
kreipė atydos. Tik Kielei 
parėjus iš darbo patėmyta 
ant aslos kelis nukramtytus 
degtukus. Jis tuojaus su
prato, kame dalykas ir 
urnai pašaukė daktarų, bet 
jau buvo pervėlu... Fosfo
ras jau buvo perėjęs į krau
jų. Penkiasdešimts valan
dų po nusinuodinimui vai
kas miegojo, paskui paga
vo jį konvulsijos ir į pen
kias' valandas numirė.

Taigi motinos bukite at
sargios su degtukais, 
su tais, kur galima 
pabraukus užžiebti, 
yra mirtinais nuodais,
foras, iš kurio jie padaro
mi, su laiku nunuodina ir 
pačius darbininkus, kurie 
prie briežiukų dirba: jis su
pūdo jiems gyviems kaulus 
ir odų. Vaikui užtenka po
ra galvučių nuryti, kad nu- 
sinuodintų. O kadangi tie 
nuodai palengva veikia, tai 
neišmananti tėvai nepaste
bės, kol bus jau pervėlu. 
Turint vaikus, fosforinius 
degtukus geriausiai visai 
nevartoti, nes jie ne tik bai
sus nuodai, bet ir lengvai 
užsidega, užsidega net ir 
nuo saulės inkaitinimo.

Geriausiai vartoti švediš
kus degtukus, panašius 
kaip Lietuvoj vartoja, ku
rie užsižiebia tik į skrynu
tę ir labai mažai nuodingi.

V.

Donora, Pa.
Jau antra savaitė kaip šli

aukėme naujų vargoninin
kų. Tuojaus šviesiau pasi
darė bažnytėlėje! Į kelias 
dienas jis pramokino mažų 
mergaičių chorų, na ir jau 
gana gražiai pagieda. Tik 
gaila, kad merginos ir vyrai 
neina giedoti. Su laiku, ti
kimės, vargonininkui pasi
seks sutverti tokį chorų, 
kaip kitose bažnyčiose ran
dasi. Taipgi tikimėsi, kad 
šis vargonininkas geidaus 
darbuosis kaip pirmbuvęs, 
kad retkarčiais surengs ko
kius vakarėlius, nes 
donorėnai neturime, 
kas tuomi užsiimtų.

Darbai čia gerai
Parapijos reikalai prie šio 
klebono gerai pasitaisė. Jei 
ir toliaus taip bus, tai daug 
ką įsitaisįsime bažnyčioje 
ir skolų nemažai atmokėsi
me. Tik gaila, kad tarp 
lietuvių yra daug tokių, ku
rie visai nesilanko į bažny
čių. Kūmas.

mes 
kad

eina.

ypač 
visur

Jie
Fos-

Chicago, Ill.
‘ ‘ Bi r utės ’ ’ Dr-j a sutvėrė 

dramatiškų skyrių, užsi
imantį vien lošimu. “Bi
rutės” nariai, tame drama
tiškame skyriuje

Mb

Mb

pa- 
ga- 
isi-
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Severos Vaistai pagelbsti daugybei žmonių kas metas. z 
 v M

NESIKRIMSK!
Susikrimtimas yra tavo nervų 
silpnumo davadu. Protas nuo 
jo rudyja, jis kasa duobą tavo 
organizmui, trumpina gyvas
tį. Pamesk rūpinėsi, buk lin
ksmas, susistiprink nervus su 
pagelba seno, ištikimo nerv> 
stiprintojo, vadinamo

Jokis Galvos 
Skausmas

Severos
Gyvasties Balsamas

(Severa’s Balsam of Life)

fe 
fe

■’1

nežiūrint į tai, nuo ko jis pa
eina, negali ilgai atsilaikyti 
raminančiam nervus ir praša
linančiam skausmą veikimui

delei savo jungtinių ypatybių 
virškinti, atstatyti ir gamti
niu budu suliuosuoti

Severos 
Nervotonu 

(SEVERA’S NERVOTON)

Severos Plyckeliu nuo 
Galvos ir Neuralgijos 
Skausmo.
(Severa’s Wafers for Headache 

and Neuralgia)

Prašalina Kepenų Vangumą 
Stabdo Viduriu Suged mus 
Suteikia Palengvinimą Ui- 

kletej’muose
Padeda Virškinti Valgius

fe

fe 
fe

Jo stiprinančią veikmg patirsi 
visame organizme.

Kaina 81.00

Imk juos kaip tik pajausi gal
vos skaudėjimą.

12 plyckeliu 25c

ir tuo patltn prašalina viso
kius sugedimus skilvio, kepe
nų ir žarnų ir podraug apsau
goja nuo jų.

Kaina 75e.

Pardavinėjama visose aptiekose. Jei negali gauti Jų savo apielinkėi, rašyk pas

Severą Co. “D‘M»"’SJT

priguli, 
jau lavinasi vienų dramų. 
Roles mokinasi visi nauji, 
dar nebuvę ant scenos as- 
menįs, bet tečiaus neblogai 
sekasi, ypač nekurioms 
merginoms. Taigi “Biru
tė” dabar kas ketvergas tu
ri “Aušros” svetainėje net 
po dvi repeticijas. Per re
peticijas žadama daryti 
bandymai, kurie bus tinka
mi ant smarkių rolių, o ku
rie ant tokių kaip Šekspiro 
veikalai, kaip: King Lear, 
Amletas, Mekbetas arba Ju
lius Cezar. Laukiama įsi
rašant didesnio skaičiaus 
gerų artistų. Norinti prisi
rašyti ir su reikalais ateikit 
ketvergais į “Aušros” t 
arba kreipkitės pas: 
Mockus, 4042 Wabash

H
avė

Dar-

Telluride, Colo.
Čia, aukso kasyklose, ne

laimė ištiko lietuvį, Kazi
mierą Paprocką. Velionis 
gimė 1887 m. Pagrundos 
viensėdyj, Salado parap., 
Ažerėnų pav., Kauno rėd. 
Jis 22 metų ainž. atkeliavo 
Amerikon, kur gyveno Van- 
dagrift, Pa., Chicago, Ill. 
Pathfinder, Wyo., Denver, 
Colo, ir Creede, Colo. Iš 
čia pėsčias per kalnus nuėjo 
45 mylias į Telluride, Colo., 
kur apsigyvenęs dirbo 
Lewis Co. aukso mainose, 
beveik metus laiko, iki savo 
n ei a im i n ga i mirčiai,
bas jo buvo sunkus ir pa
vojingas, kurį kiti bijojo 
dirbti. Bet Paprockas bu
vo matęs vargo, galėjo pa
kęsti visokias sunkenybes. 
Mirtį jis patiko, kuomet kė
lėsi iš mainų pietų laike su 
kitu draugu, dirbę duobėje 
12 valandų, 15 d. rugpjūčio. 
Iškilus elevatorium jiems 
300 pėdų, tasai nutruko ir 
apsivožė ir nelaimingieji 
nukrito į duobę. Nusileidę 
gelbėtojai rado juodu negy
vus. Nupuolė jiedu, matyt, 
ne stačiau bet atsimušdami 
į sienas, nes jų čebatai ir 
rubai buvo nuo 
kyti ir kabojo 
esančių duobės 
mašina, kurių

jų nudras- 
ant rąstų, 
sienose; ir 
Paprockas 

turėjo, buvo užsikabinus už
sienos. Jų sužeidimai bii- 
yo baisus, kaip galima sa-

Worcester, Mass.
Pabaigoje 1910 m. odų 

dirbtuvėje Jurgiui Starai- 
čiui nutraukė ranką; nuplė
šė nuo peties. Jaunas vaiki
nas atkeliavo iš Lietuvos, 
padirbo 8 savaites ir patiko 
nelaimę, kuri visam jo gy
venimui atneš baisias pa
sekmes. Ligonbutyje jis iš
gulėjo 13 mėnesiu.

Kompanija jam davė 1000 
dol. ir darbą, bet jo brolis 
patarė neimti, nes iš tų pi
gai 500 dol. butų turėjęs už
mokėti ligonbučiui. 
pavedė

Bylą 
advokatui, kuris 

nežinia kiek iš kompanijos 
paėmė, bet tas vaikinas ga
vo 1.200 dol. Gavęs pini
gus jis 14 rugpjūčio išva
žiavo į Lietuvą.

Žinunas.

Amsterdam, N. Y.
Rugpjūčio 18 d. 9, vai. va

kare nuo antrų lubų per

VILNIAUS APYLIN
KĖSE.

Vilniaus apylinkės atsižy
mi savo gražumu. Be to 
kiekvienas pėdas, tai vis 
historijos pažymėta vieta. 
Atsiminkime nors lietuvių 
karus su rusais, vokiečiais, 
totoriais, lenkais.

Bet dailių Vilniaus apy
linkių miestiečiai nemėgsta 
lankyti. Nuvykęs ’Jalsės 
ežeran, Trakuosna, Užvin
giu, Antakalnio kalnuosna 
dažnai rasi tas vietas api- 
tuščias arba ir visai tuščias.

Bet to negalima pasakyti 
apie lietuvius-vilniečius... 
jie gana dažnai tas vietas 
lanko — tai kuopomis, tai 
pavieniui. Jei sulyginti 
Vilniaus lietuvių skaičių su 
Vilniaus kitataučiais, tai 
lietuvių ekskursantų butų 
bene didžiausis nuošimtis.

Štai Balsės ežeras I

Neišpasakytais ežero žaliu- 
mas! .Vanduo ‘ištikrųjų iš
rodo žalias, o labiausia kuo
met saulė šviečia,- kuomet 
jis pats esti, tyrulį’ ramus, 
vėjo nejudinatrihs, o jo gl
umo j e tada niatytį’aplinki

nių kalnų, miškų atspindys. 
Rodos nei nedtskfrsi, kur 
prasideda miškas, o kur bai
giasi vandens plotas. Ne
be reikalo kiti tų ežerų Ža
liuoju vadina!

O koks vandens tyrumas! 
Sakoma, kad to ežero gilu
ma siekianti 50 ir daugiau 
sieksnių. Išplauki ežero vi
duriu... nieko nematai, kaip, 
tiktai žaliųjų gelmių tamsų. 
Bet artinies prie kranto ar
ba pakliuvi kokion seklu- 
mon, tuojau dugne pradedi 
matyti gražių, gražių pieve
lę... tikras povandeninis ste
buklas! Turi būti tokiose 
pievelėse "ir pasakų vande
nės gyvendavo...

Gėriesi, o visviena neat
sigerėsi !

— Daug metų a (gal, 
sakoja žvejas, koki tai 
linga turtuolė norėjusi
tikrinti, ar ištikrųjų Balsės 
ežeras jungiasi su Galvos 
(Trakų) ežeru.

Ji liepusi pagautai lydekai 
įnerti pažiaunyse aukso žie
dų, ant žiedo gi buvo para
dyta : kas pagaus šią žuvį, 
teatneša ją man, šių vietų 
valdytojai.

Praėjo metai, praėjo ant
ri, trečiais metais pagavo tų 
pačių lydekų Galvos ežere 
tiktai jau žymiai išaugusių.

Žuvų gi čia daugybė. Taip 
ir švaistosi tarp krumų-žo- 
lės. Jos drąsios. Nei irklo, 
nei laivo nebijo. Žino, kad 
jų čionai niekas nepaims.

—. Daug čia žuvies, tęsia 
žvejas toliau, bet sunku ji 
išgaudyti. Gaudai tiktai 
pakraščiais ir tai viename 
ežero kampe. Kitur gi pa
taikysi gelmėn, tinklas už
kliūva ir jau sveiks dingęs.

— Vienų kartų užkabino
me ir ištraukėme ir ežero 
gelmių milžiniška ratą. Ki
ti sakė, kad tai esąs 
Napoleono .kanuolių ratas, 
kiti gi spėjo, kad jisai pri
gulįs lenkų sukilėliams.

Vienoj vietoj tinklas nuo- 
. latos ko tai kabinasi, spė- 
. jama, kad tai esą Napoleo- 
, no palaidoti turtai, o, rasi, 
ir lenkų sukilėlių. Buvęs 

. čionai tuose kalnuose mušis 

. taip lenkų-sukilėlių ir 
į “maskolių”. Sumušti len- 
. kai nurito savo turtą ir ka- 
; nuoles ežero dugnan.
, Priminiau žvejui buvusį 
. kadatais muši tarp lietuvių 
, ir kryžiuočių, pasakiau kaip 

tai lietuviai nustūmė kry
žiuočius nuo augšto kranto 
ir visus juos pa laidojo 
ro dugne. Tečiau mano 
sakotojas atsakė, kad to 
žinąs.

Nuėjome kokion rtai 
kužėn.

— O lietuviškai ar jo ne
mokini ?

— Lietuviškai? Kaip gi 
galima, atsako beveik užsi
rūstinusi.

Paeina ji kur tai iš Lie
tuvos gilumos. Jos duktė, 
matai, čionai atatekėjo, da
bar ir jos vaikus augina, sykite tose vietose, 
svetima kalba Dievų gar
binti mokina.

Ateina jos žentas ir jau 
tiktai vargiai iš jos vienų 
kitų lietuviškų žodį ištrau
kėme. Atsakinėjo nusimi
nus, dairydamos, tartum 
mes jai gėdų darėm, lietu
viškai kalbėdami.

Ir prisimena man, kaip 
tai daugely j Vilniaus apy
linkės bakužėlių-trobelių 
prie-pat miesto, rasi vieną 
kitų lietuviškai kalbantį. 
Tečiau jie vis iš kur tai to
liau atkeliavę, čia pamažėl 
savo kalbų užmiršta.

Ir manau sau, ar negali
ma butų tų pavienių žmo
nių suartinti su Vilniaus 
miesto susipratusiais lietu
viais?

Tas gi atlikti nebūtų per
sunkti. Pradžių tam dar
bui galėtume padaryti eks
kursijomis - pasilinksmini
mais...

Išlipome kitoj vietoj.

Palypėjome kalnam Ran
dame jaunimo būrelį. Su
pasi. Bet nei vieno dainos- 
dainelės balso. Jie čiapat 
iš kaimo. Kalba iškraipyta, 
lenkų kalba.

Ištikrųjų, jei norite dai
nų paklausyti, tai nesiklau- 

kur
“idėja Jagiellonska” pa
ėmė viršų. Viskas čionai, 
tartum, numirę. Taip bent 
yra Vilniaus apylinkėse.

Ir norėtųsi ko tai pa
klausti: kam, kokio nusidė
jimo delei šiems žmonėms 
gyvų dvasių nuslopinote, 
padarėte juos nebyliais?!

Kryžkelyje randame len
tų su rusišku parašu, kad 
ežere “Boltis” negalima 
esu maudytis, žuvų gaudyti 
ir tt.

“Boltis”, tai greičiausia 
yra iškreiptas lietuvių žo
dis “Baltis”. Dabar šis 
ežeras aplinkinių žmonių 
“Balsės” ežeru vadinamas, 
kitų vėl “Kryžiuočių”, dar 
kitų
rasi, teisingiausias yra to 
ežero vardas. Senovėje, 
kuomet da “skambėjo Bi
rutės daina”, tų ežerų galė
jo taip pavadinti todėl, kad 
aplink jo yra dideli kreidos 
sluogsniai — tikrai nenašus

Žaliuoju”. Baltis,

eže- 
pa- 
ne-

ba-
Mūsų (pasitiktų iš

eina valstietė. r
— Tegul bus pągarbin- 

tas..., sakau lietuviškai.
— Ant amžių...-atsako, 

tartum nustebusi, tartum 
susigėdusi, šypsodamos. ,

— Tai daug jau metų, 
kaip negirdėjau lietuviškai, 
atsako senutė.

Stebisi, žiuri,’ tur but, sa
vo akim ir ausim netiki.

— O iš kur esate? klau
sia mus.

— Iš Vilniaus.
— Ei, meluojate. Vilniu

je daug kartų esu buvusi 
lietuviškai tenai nekalba.

Taip ji mums ir neintike- 
jo, kad'esame iš Vilniaus.

Anūkas pradėjo verkti.
— Ciko, ei ko! ramina ii.

turtai. Vandens tyrumas, 
rasi, taipogi priguli nuo 
tos kreidos.

Indomus tai ežeras!
Petras

“L. Ž.”

Teisinga pažiūra.
Teorija, kad daugumo 

ligtj pradžia randasi grumu- 
liavimo organuose, kas sy
kis vis gauna daugiau pri
tarėjų ir paprastai gydymas 
prasideda nuo tos vietos. 
Tas darodo, kam mes tei
singai rekomendavome var
toti Trinerio' Amerikoniškų 
Kartaus Vyno Eliksirų vi
sose ligose, kurios praside
da nuo nustojimo apetito ir 
konstipacijos, arba kitokio 
vidurių suirimo. Dabar 
mes užganėdinti, kad to 
vaisto parduodama kas me
tai vis daugiau. Mes nori
me jį rekomenduoti tiems, 
kurie negali priimti tiek 
maisto, kiek jų kūnas rei
kalauja ir kurie negali tin
kamai jo sugrumuliuoti; 
taipgi tiems, kurie po val
gio kenčia nuo atsirūgimų 
ir pilvo skaudulių. Aptie
kose. Jos. Triner, J 333 — 
1339 So. Ashland av., Chi
cago, Ill.

Perstatoma New Yorko policijos komisionierius Waldo, pirmasis deputy ko 
misionierius McKay ir March, kuris stengiasi išaiškinti policijos leitenanto Be- 

ckero turtingumą.
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TREČIAS LAIKRAŠTININKŲ SUVAŽIAVIMAS.RUGSĖJIS, 1912 m.
12 K. Gvidono vysk.

P. Mauricijaus v.
S. Paaugs, šv Kryžiaus.
N. 16 sav. po Sekni. Nik. po Eutrop.
P. Kornelijaus ir Ciprij.
U. 5 žaizd. š. Pr.
S. Juozapo, Irenos p.

13 
n
15
16 
17
18

ia

Ant Rodūnios parapijos už
traukta Bažnyčios bausmė.

Pereitą sykį “Katalike” 
minėjome apie kraujo pra
liejimą Rodūnios parapijos, 
Vilniaus gubernijos, bažny
čioje, kur lenkai mušė lie
tuvius, kur nekaltų lietuvių 
krauju aptaškė bažnyčios 
sienas. Po tam lenkų įsiu
timui, Vilniaus vyskupijos 
valdytojas pasiuntė į Ro
dunią specialę iš trijų ku
nigų komisiją, kuriai liep
ta buvo ant vietos padaryti 
tardymus ir pasekmes per
statyti pačiam valdytojui. 
Tečiau pasiųstoji komisija 
nedariusi jokio tardymo ir 
sugrįžusi valdytojui pasa
kius, kad Rodunioj nebūta 
nieko blogo. Tasai visas 
skandalas tuo bildu norėta 
užgniaužti, žinoma, lenki
ninkus išteisinti, tik ant ne
laimės tą bjaurų atsitikimą 
plačiai aprašė lietuviški ir 
rusiški laikraščiai. Vysku
pijos vyresnybė prisibijoda
ma, idant tau dalykai! ne
įsimaišytų išnaujo svietiš
koji valdžia, ant Rodūnios 
parapijos, ypač riaušininkų 
ir mušeikų, užtraukė Baž
nyčios bausmę — interdik
tą.

Apie tai skaitome “Vii-

pa- 
pa- 
Po 
įli- 
Vi-

i ji-

“Rugpjūčio 4 dienoje, 
šeštadienyje, kun. Macieje
vičius, kun. Michalkevičiaus 
siunčiamas ir interdiktu ve
žinas išvažiavo į Rodunią. 
Rugpjūčio 5 d., nors diena 
buvo lynanti, Rodūnios baž
nyčioje buvo gana daug 
žmonių. Nuo ryto lig 
mokslo pamaldos buvo 
prasta tvarka laikomos, 
sumos pamokslo sakyti 
po kun. Maciejevičius. 
sa bažnyčia- sužiuro
Visi laukė, ką pasakys ne
pažįstamas kunigas, apie 
kurį, rasi, jau buvo girdėję, 
kad atvažiuos. Kun. Ma
ciejevičius pasakė gražų, 
apl inkybėms pritaikintą,
pamokslą. Kaip tik tai die
nai pasitaikė evangelija 
apie žinomąjį gražų artimo 
meilės pavyzdį, apie gailes
tingąjį samarietį, kuri pa
mokslininkas ir paėmė savo 
pamokslui. Išaiškinęs, ko
ki turi būti artimo meilė ir 
pereidamas prie buvusių Ro
dūnios bažnyčioje atsitiki- 

pasakė: “Tur būti, jau su
prantate, apie ką aš noriu 
jums pasakyti. Aš noriu 
jums pasakyti apie tai, kas 
atsitiko jūsų bažnyčioje lie
pos 16 dienoje per šv. P. 
Marijos atlaidus. Taigi Vil
niaus rusų ir lietuvių laik
raščiai paleido apie jumis 
bjaurias paskalas, kuriomis 
aš ne perdaug tetikiu, kad 
jus tąsę lietuvius bažnyčio
je už plaukų, mušę juos lig 
sukruvindami ir tt. Ką jus 
darote su lietuviais, ką 
jums kenkia, kad lietuviai 
pagieda bažnyčioje, jums iš 
ten išėjus? Jus skaudžiate 
lietuvius, neduodami jiems 
savo kalba pasimelsti. No
rinčių lietuvių kalba pamal
dų užsirašė daugiau, kaip 

2.800. Kad kurie ir supras
tų lenkiškai, jus negalite jų 
versti klausyti lenkiškų pa
mokslų, giedoti lenkiškas 
giesmes. Dar kad lietuviai 
butų kokie atėjūnai, darbi
ninkai kokie darbo ieškoda
mi atėję, butų suprantamas 
jųsų atkaklumas, o dabar 
jie čia nuo. amžių gyveną, 
kaip ir jus. Kas kita Imtų, 
jei pasidarytų, kad visi ne
nori lietuvių kalbos bažny
čioje. Tada visas klausi
mas išnyktų savaime. Aš 
žinau tokių parapijų, kame 
pirma prašė lietuvių kalbėt 
pamaldų, bet paskiau visi 
pasisakė nenorį. Visi keb
lumai tuojau išnyko. Rū
pinkitės, kad ir pas jumis 
taip butų. Kol to nėra, lie
tuvių kalba turės būti baž
nyčioje.”

Po to pamokslo kunigas 
Maciejevičius paskelbė, ko
kią tvarką vyskupijos val
dytojas liepęs jam įvesti 
Rodūnios bažnyčioje. Lie
tuviams, kurių ten esama 
arti trijų tūkstančių (taip 
bent lenkininkų manoma, 
tečiau jų ten esama dau
giau), ištisais metais baž
nyčioje leista turėti tik as
tuonias dienas, kuriomis vi
sos giesmės ir kitos pride
damosios pamaldos turi bū
ti lietuvių kalba laikomos. 
Be to lietuviams turi but 
leista kas sekmadienis sa
kyti lietuvi ii kalba pamoks
lus, o po mišparų pagiedoti 
lietuviškai. Gi visos šven
tos dienos palikta kaip bu
vus lenkams. Jei lenkai 
geruoju sutiksią priimti to
kią tvarką ir jei prižadėsią 
nebekliudyti sakyti lietu
viškai pamokslų, nebekelti 
bažnyčioje riaušių ir neda
ryti betvarkės, tai viskas 
pasiliksią, kaip kad nieko 

Tam visam isabutų nebuvę.
apgalvoti kun. Maciejevi
čius davė lenkams valandą 
laiko.

Praėjus valandai tečiau 
lenkai nesutiko priimti tą 
valdytojo pasiūlytą bažny
čiai tvarką ir kun. Macieje
vičius apskelbęs interdiktą.

Apie tai “Vilty j” rašo
ma taip:

“Kun. Maciejevičius, raš
tu nešinas, nuėjo į bažnyčią. 
Minia pasileido x paskui. 
Tuojau priėjo pilna bažny
čia. Kun. Maciejevičius.įli
po į sakyklą. “Daviau, — 
sakė jis — jums valandą 
pagalvoti ir atsakyti man. 
Jus nesutikote su bažnyčios 
vyriausybės įsakymu, nepa
klausėte, geruoju prašomi, 
pasirodėte atkaklus ir ne
paklusnus. Dabar belieka 
vien bausti jumis. Širdį 
suspaudęs, turiu jums ap
skelbti tai, ko -aš čia esu 
siųstas; turiu antdėti jums 
kanoninę bausmę”. Paė
męs raštą perskaitė tokio 
turinio interdiktą:

“Interdiktas antdedamas 
visai Rodūnios parapijai. 
Tol, kol bus interdiktas, 
bažnyčioje nebegalima bus 
laikyti jokių iškilmingų pa
maldų; mišias kunigas galės 
laikyti tik skaitytas, be 
vargonų, be varpų, be gie
dojimų, šventadieniais ne 
anksčiau, kaip 10 valandoje, 
kunigas atlaikys taippat 
skaitytas mišias, be jokių 
iškilmių; bažnyčioje negali
ma giedoti, galima tik paty
lomis melsties. Krikštai, 
išpažintis, šš. Sakramento 
administravimas bus, kaip 
paprastai. Laidojimai bus 
taippat aliekami be varpų, 
be giedojimo, tik kunigas 
galės, nuėjęs, patylomis ap
šlakstyti švęstu vandeniu 

duobę ir patylomis atskaity
ti bažnyčios maldas. Jung
tuvės (šliubai) bus be var
gonų, be giedojimų, tik prie 
dviejų žvakių. Be to, visoje 
vyskupijoje bus paskelbtas 
tam tikras rezervatas, vadi
nas, visoje Vilniaus vysku
pijoje paprasti kunigai ne
galės priimti išpažinties ir 
duot išrišimo kėlusiems baž
nyčioje riaušes, dariusiems 
netvarką ir muštynes. To
kie prasikaltėliai gaus eiti 
išpažinties prie paties vys
kupijos valdytojo arba tam 
tikro kunigo, jei tokį jis pa
skirs.

Visos tos bausmės bus 
tol, kol patįs Rodūnios pa- 
rapijonįs, atėję prie klebo
no, pradės prašyti nuimti 
bausmę ir pasirašys, kad 
sutinka priimti bažnyčios 
vyresnybės paskirtą tvarką 
ir nedaryti bažnyčioje su
mišimų.”

“Perskaitęs tokį inter
diktą, kun. Maciejevičius 
pasakė, kad mišparų jau tą 
dieną nebebusią.”

Nors sykį dvasiškoji vy
resnybė lenkininkus drįso 
pabausti. Bet klausimas, 
kam del tų riaušininkų ir 
mušeikų podraug baudžia
mi ir nekalti lietuviai?

H** ♦
Ministeris pranašauja pi

gumą.
Suvienytų Amerikos Val

stijų turguje jautienos kai
na pakilo taip, kad šios ša
lies historija nepažymi to
kio stebėtino brangumo. Už 
100 svarų (gyvo svarumo) 
mokama jau $10.40. Chi- 
cagos spekuliantai prana
šauja, kad neužilgo už 100 
svarų reikėsią mokėti 
$15.00, taippat ir kitokį mė- 

busianti brangesnė. Bet 
žemdirbystės sekretorius 
Wilson tvirtina priešingai. 
Jis sako, kad neužilgo ne
tik mėsa atpigsianti, bet ir 
kiti valgomi produktai.

Už mėsos pabrangimą 
Wil son kaltina paskutinių 
metų menką žemės derlių, 
ty. neužderėjimus, bet ka 
daugi šių metų pjūtis pra
manoma nepaprastai gau
sus, tatai ir mėsos kaina tu
rėsianti nupulti žiemos me
tu. Kukurūzais daugiau
sia šeriami jaučiai, bet kad 
kukurūzai pastaraisiais ke
liais metais prastai užderė
ję, už bušelį reikėdavę mo
kėti 70 centų, tatai ir jau
čių šėrimas visai neapsimo
kėdavęs. Mažiau butą nu
penėtų jaučių, mažiau mė
sos, tatai ir kaina nesvietiš
kai augštai padidinta. Gi 
šiemet — sulyg Wilsono ap
skaitymų — kukurūzų bu
sią surinkta arti 2.900 mili
jonų bušelių. Akyveizdoj 
tokio pašaro gausumo busią 
galima pigiai penėti galvi
jus ir jautienos kaina turė
sianti sumažėti.

Iš antros pusės tečiau 
p-nas Wilson visai nei ne
manąs, kad kuomet nors su
grįžtų senobinės žemos mė
sos kainos, kuomet Ameri
ka prieš visą svietą drąsiai 
galėjo pasigirti mėsos ap
stumu ir anos žemomis kai
nomis. Brangumo priežas
tis svarbiausiai guli tame,, 
kad nūdien liuosų ganyklų 
plotai pakeičiami ukėmis ii’ 
galvijams nėra kur gany
ties.

P-no Wilsono pranašavi
mai ir tvirtinimai tiesiog 
juokingi. Užderėjimai jo- 
kiuo budu nesumažįs mėsos 
kainos, kaip tos kainos nė
ra padidinę neužderėjimai. 
Argi Wilsonui nėra žinoma,

kad mėsos >jr kitų valgomų 
produktų kainas kelia trus- 
tai? Kol trustai Suvienyto
se Valstijose nebuvo įsigy
venę, tol irqvalgwni produk
tai buvo pigųsip Jiems atsi
radus, imta; iš- žmonių pas
kutiniai syvai j. čiulpti. Po
nas Wilson tai gerai žino, 
tik jam nėra smagu trustus 
įžeisti. Darbininkų luomas 
gi pašiepti tokiais savo 
“pranašavimais” yra leng
va.

Na,. matysime kaip žie
mos metu atpigs mėsa.

* *
Amerikoninė blaivybe 

mažinasi.
Suvienytų Valstijų gy

ventojai daugiau išgėrė deg
tinės ir romo, taippat dau
giau surukę cigaretų praė
jusiais fiskaliniais metais, 
pasibaigusiais birželio 30 d. 
š. m., nei kuomet nors pir
miau, nuo kada imta raši
nėti gėralų statistikos.

Štai ištraukos iš viduri
nių mokesčių kamisoriaus 
Pateli raporto:

“Whiskey” (amerikoni
nė degtinė) pereitais metais 
išgerta 133.377.458 galionai 
ir tiktai 1907 metais tos 
degtinės buvo daugiau iš
gerta.

Surūkyta 11.221.624.084 
cigaretų pereitais metais. 
Dviem milijardais daugiau 
surūkyta už fiskalinius 1910 
—1911 metus.

Sandeliuose randasi su
virs 263.786.070 galionų 
“whiskey” ir romo. Pa
našaus ištekliaus Suvieny
tose Valstijose dar nękuo- 
met nebūta. Tik vienoj 
Kentucky valstijoj sande
liuose randasi 158.000.000 
galionų ‘ ‘ whiskey’ ’.

Pereitais fiskaliniais me
tais išdirbta 188.000.000 ga
lionų degtinės ir romo, arba 
13.000.000 galionų daugiau 
už 1911 m.

Alaus tuo tarpu išgerta 
1912 metais tik 62.108.733 
bačkučių, ty. 1.108.000 bač
kutėmis mažiau už 1910— 
1911 m.

Viršuj minėtos skaitlines 
daug ką mums pasako. Juo 
labiau imama agituoti už 
blaivybę, tuo daugiau išge
riama svaiginamųjų gėralų. 
Rodosi, prohibicijinės agi
tacijos systemas daug savo 
daro, nes kuomet gyvento
jams prievarta draudžiama 
girtuokliauti, jie ima aršiau 
linkti girtybėm

Juk paprastai — už
draustas vaisius yra skanes
nis ir kur gėralų pardavinė
jimas nėra draudžiamas, te
nai mažiau tų nuodų išge
riama.

Šalis greitai papluks gir
tybėje, jei prohibieionistai 
nesiliaus su savo agitacijo
mis atskii-iose valstijose.

.v : *<.* *
Dinamitu kovojama.

• i 1
Atmintinas darbininkų 

straikas Lawi;ęiice’o audi- 
nyčiose paskui! save at vilks 
nepramatoųias, ir nelaukia
mas pasekmes.,

Po kelių mėnesių tardy
mų, kuriuos vedė distrikto 
prokuratorius,,(išėjo aikš
tėn, kad nekuriu fabrikų 
darbdaviai sutaisę suokalbį 
prieš darbininkus, idant 
juos apjuodinus viešosios 
opinijos akyse.

Sutaisę suokalbį būtent, 
kad su pagelba dinamito 
pametinėjimo ir namų oran 
sproginimo patraukti į dar
bininkus nužiūrėjimą, buk 
tai jie, darbininkai, esą tas 
piktadarybes atlikę, idant

tuo budu priverčius darbda
vius sutikti su jų pasiūly
tomis išlygomis.

Tatai savu laiku areštuo
ta du darbininkų vadu, ku
riems užmesta kurstymas 
streikininkų prie tų nedorų 
darbų. Tuodu žmogų dar 
ir šiandie yra laikomi kalė
jime, kuriuodu — rodosi — 
visiškai nekaltu.

Pagaliau distrikto proku
ratorius susekė, kad dina
mitines bombas esąs visur 
išmėtęs politikierius John 
J. Breen. Jis už tai pa
trauktas teisman ir nubaus
tas tik 500 dolerių. Darbi
ninkas už tai butų atsidū
ręs ilgiems metams kalėji
mai!, o tam budeliui teisme 
daroma užuojauta.

Prokuratorius ‘1 grand
jury” teisman už tą pat pa
traukęs dar kelis fabrikan
tus ir pareikalausiąs juos 
pasmerkti kalėjimai!.

Kapitalistų laikraščiai 
apie tuos dalykus nutyli.

* « *
Immigrantų matavimas.
Vienas ant Ellis Island 

immigracijos daktaras nese
nai savo valdybai pasiųlęs 
projektą, kad egzaminuo
jant (peržiūrint) immigran- 
tus imti atidžion žmogaus 
ūgio link svarumo propor
ciją, arba, pav. jei immi- 
grantas sveriąs 120 svarų, 
turįs but augštas 5 pėdas ir 
4 colius; kitaip toksai atei
vis gali but pripažintas už 
menkai išsivysčiusį ir grą
žinamas atgal. Tasai pro
jektas valdybos priimtas ir 
imta juomi naudoties.

Nesenai suteikta paliu
dijimas “undersized” vie
nam immigrantui, kuris bu
vęs gana augštas, bet ma
žai svėręs, taigi fiziškai ne
buvęs ganėtinai išsivystęs.

Tasai valdininkų išmistas 
labiausiai atsiliepia ant ita
lų ir kitų pietinės Europos 
gyventojų kailio, kurie prie 
mažo ūgio turinti nepropor
cionali svarumą. Jie ant 
Ellis Island sulaikomi, tyri
nėjami, matuojami, sveria- 

•> kad ne vienam ir 
gyvenimas apkarsta.

Be to daktarai daug tė- 
mijasi į immigrantų kojų 
kreivumą ir kojų padų ly
gumą. Jei aut kojų padų 
kas neturi paprastų indubi- 
inų, tokių neleidžia lipti ant 
sausžemio, nes tasai apsi
reiškimas priskaitoma natu- 
ralėms vdoms.

Tai laikai! Ateiviai pri
imami kaip rekrutai.

♦* *
Norima suskaityti ka

talikus.
Milwaukee, Wis. arcivys- 

kupo Messmero rezidencijo
je nesenai buvo atsilankę 
arcivyskupu Ireland if 
Glennon. Milwaukees laik
raštis “Evening Wiscons
in”, kuris turįs artimus san
tykius su sluogsniais, susi
telkusiais aplink arei vysku
po Messmero kanceleriją, 
rašo, kad tie trįs arcivys- 
kupai susirinkę tarėsi, ko- 
kiuo budu Suvienytose 
Amerikos Valstijose pada
rius tikrasis katalikų cen
zus arba surašąs.

Vienu tų šaltinių yra 
kasinėtai išleidžiamas Wit- 
ziuso “The Catolic Direc
tory”; tai privatinis užsiė
mimas, kuris paduoda sura
šą arcivyskupu, vyskupų, 
kunigų, parapijų, parapijo- 
nų, mokyklų, taippat tikin
čiųjų skaitlių, bet pastarų
jų nepaskirsto tautomis.

Antruoju šaltiniu yra fe- 
derales valdžios cenzus. Bet 
šisai turįs būti taip toli ne
tikras, bad prezidentas Taft 
paprašęs arcivyskupu Glen- 
nono pertikrinti visose vys
kupijose katalikų skaitlių ir 
tuo budu pataisyti federalį 
cenzų. Visupirmu norima 
visus katalikus paskirstyti 
tautomis ir sužinoti kiekvie
nos tautos skaitlingumą.

Tiek rašo minėtas laik
raštis. Ar kartais Ameri
koj bažnyčios valdyme ne
įvyks bent koki atmaina su
skaičius katalikus tautomis.

** *
D-ras Basanavičius pei

kiamas,
Didumu gal bus kiekvie

nam išgirsti, kas iš lietuvių 
drįstų peikti musų- tautos 
atgaivintoją, d-rą Joną Ba
sanavičių? O tečiau tokių 
tautinių renegatų esama ir 
Amerikoje. Šitai Basana
vičių peikia cicilikai “Ko
voje”. Nekoksai V. Paukš- 
:ys tą musų tautietį pava
dina didžiausiuoju sicialis- 
tų (suprask-cicilikų) prie
šu. (Mat, Basanavičius ci- 
cilikučių nevadina savo 
“draugais”). Jis, girdi, tą
sęs (o gal “tepęs”) amži

nu- priešu lenkų, su kuriais 
pradėjęs kovoti. Pagaliau 
jis net esąs priešingas net 
“tikram” mokslui, nes 
“Lietuvių Tautoje” nerašąs 
apie cicilikus, bet ten 
spauzdinąs pasakas apie lie
tuviškus levus.

Tikras iš to p. Paukščio 
mokslininkas, jei tokius sa
vo nonsensus drįsta skleisti 
svietai!. Vadinasi, cicili- 
xauti yra ir perdaug niekš
iškas daiktas, bet rinkti 

tautos palikimus, legendas 
— tai tikras niekis, už tai 
Basanavičius esąs “atžaga
reivis...”

Laimė dar, kad jumis, ci- 
cilikučiai, gamta nėra aprū
pinusi ragais.

* ' *
Grįžta senovė.

Rusijos stačiatikių sino
das išleido naują paaiškini
mą del šliubų katalikų su 
stačiatikiais. Tame paaiš
kinime reikalaujama, kad 
Jutų pildomas 1891 metų 
cirkuliaras. O šitas 1891 
metų cirkuliaras reikalau
ja: 1) kad užsakai butų 
skelbiami stačiatikių cerk
vėse ir 2) kad vieton išpa
žinties paliudijimą nuo sa
vo kunigo jaunavedis kata
likas pristatytų popui poli
cijos paliudymą, kad jis dar 
nevedęs ir turi teisę vesti. 
Be to tas 1891 m. cirk. rei
kalavo, idant toks jaunave- 
dis-katalikas duotų ant raš
to pasižadėjimą auklėti sa
vo vaikus stačiatikių tiky
bos dvasioj.

Grįžta senieji prispaudi
mo laikai.

• ** *
“Laisvės” teismas.

“Laisvės”’ leidėjų teis-
mas su p. Ramanausku at
sibuvęs rugpjūčio 28 d. So. 
Bostone. Teisėjas, ištyręs 
dalyką, perkėlęs bylą augš- 
tesnian teisman. Visų ap-

Trečiasis Amerikos Lietuvių Laikraštininkų ir po
draug Lietuvių Spaudos Draugijos Suvažiavimas atsi
bus mieste Chicago, Ill. rugsėjo 26, 27 ir 28 dienomis, 
1912 m. Sesijos bus laikomos La Salle viešbutyj, pa
čiame didmiestyj, kertė La Salle ir Madison strs.

J. M. TANANEVIČIA,
L. S. D. A. pirmininkas.

V. K. RAČKAUSKAS,
Sekretorius.

skųstųjų paranka sumažin
ta nuo $1.000 lig $500. Taip 
rašo pati “Laisvė”. P-no 
Ramanausko liudininkais 
buvę Jonas Adomavičius ir 
Paulius Mikalauskas.

PRASIDĖJUS MOKSLO 
METAMS.

Visose Amerikos moky
klose jau prasidėjo, mokslo 
metai. Musų jaunuomenė, 
pasiduodama mokyklos dis
ciplinai, išnaujo pradėjo 
sunku protišką darbą. Mo
kintojai ir mokintojos ėmė
si, kaipo paprastai, lavinti 
moksle priaugančiąją žmo
nių kartą. Tai svarbus ir 
didis darbas, kuris visomis 
jėgomis pridera remti, 
anuomi rūpinties, juo la
biau, kad iš to darbo .galu
tino atlikimo priklauso mu
sų naujosios kartos visa 
ateitis ir valstybės gerbū
vis.

Bet ne apie tai noriu ra
šyti. Be abejonės kiekvie
na katališka šeimyna yra 
nusprendžįus kokion nors 
mokyklon savo vaikelius 
leisti ir tenai juos leidžia. 
Ne viena rasi nusprendžius 
leisti tokion mokvklon, kur 
visai nepriderėtų. Su to
kiomis šeimynomis norėčiau 
pakalbėti ir atkreipti anų 
domą į visokius pavojus, jei 
tani tikslui pasirinko neat
sakančias mokyklas. Nors 
tas mano pastebėjimas yra 
vėlokas, tečiau padarytas 
klaidas atitaisyti dar visuo
met galima.

Suvienytose Amer. Vals
tijose gyvuoja pradinių mo
kyklų dvi rųšįs: parapiji
nės ir viešosios (publiškos). 
Vienas tų mokyklą, ty. pa
rapijines valdo dvasiškoji 
vyresnybė, o kitas — svie
tiškoji. Parapijinės mo
kyklos nešioja tyrai katali
kišką būdą. Jose išgulda
ma katalikų tikyba, mora
liškumas ir Dievo įstatymai, 
kokie tik randasi katekiz
me. Viešose mokyklose ti
kyba neišguldinėjama. Anų 
mokslo prograuie nėra nei 
vieno žodžio apie Dievą. 
Viešose mokyklose vaikai 
nežino Dievo prisakymu. 
Tenai vaikams niekas ne
pasakys apie Dievo esmę, 
niekas nenurodys jiems tei
singojo ir tobulo gyveninio 
kelio.

Taigi tame ir guli visa 
svarba tų dviejų rųšių pra
dinių mokylų tarpe. Pa
rapijinės mokyklos gyvavo 
pirmiau viešųjų. Jų gyva
vimas pažymiams iš tų lai
kų, kuomet imta steigti pa
rapijos. Su steigiamomis 
parapijomis buvo statoma 
ir moklykloms namai, ku
riuose jaunuomenė buvo 
mokoma svarbiausiųjų gy
venimo taisyklių, išplau
kiančių iš Kristaus mokslo. 
Viešosios mokyklos atsira
do nelabai senai. Tik ke
lios kartos išauklėta ir iš
lavinta sulyg viešųjų moky
klų taisyklių.

Prapultis tarp vienų ir 
kitų — milžiniška. O tos 

i prapulties vardas — bedie-
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Indomųs Dalykėliaivystė. Viešųjų mokyklų ; 
bedievystėje skęsta dabartį- ' 
nė Amerikos visuomenė.

Ne visi tai patėmija. Tie, 
katrie savo vaikelius'leidžia : 
į viešasiąs mokyklas, rasi, 
visai nei nenumano apie 
grasia utį pavojų tiems vai
keliams. Ir tai svarbiausio
ji priežastis, del kokios tiek 
daug katalikiškų šeimynų 
leidžia savo vaikelius į vie
šasiųs mokyklas. Retkar
čiais esama ir kitokių prie
žasčių, kaip tai mažesnės 
išlaidos, viešosios moky
klos artumas. Bet tų prie
žasčių nepakanka, kad del 
jų butų galima pašvęsti vi
są liglaikinę laimę, o, rasi, 
ir amžinų.

Akivezdoj to, kad viešose 
mokyklose visai nieko ne
mokoma apie Dievą, kiek
viena katalikiška šeimyna 
turi moralę priedermę savo 
vaikus leisti tik į parapiji
nes mokyklas. Nes negali 
žmogus net akiveizdoj pri
gimto įstatymo leisti savo 
vaikus pražutin. O katali
kų vaikai viešose mokyklo
se besimokindami žūsta ne 
tik tikybai, bet ir tautai. 
Nėra iš tokių vaikų džiaug
smo, kurie nepažįsta Dievo.

Tik pažvelgiame į šių 
dienų amerikoniškus santy
kius. Visiškas dvasinis 
bankrutinimas. Nūdien dar 
materijalis gerbūvis gyvuo
ja, bet po kelių, ar kelioli
kos metų, jei moralybė ne
pakils, po dvasiniam ban- 
krutinimui seks materijalis 
bankrutinimas. Nei vienoj 
viešpatystėj nepapildoma 
tiek daug piktadarybių, 
kiek Suvienytose Amerikos 
Valstijose. Nūdien New 
Yorke susekama desėtkai ir 
šimtai namų, kuriuose pa
leistuvaujama, kortomis lo
šiama ir visokios suktybės 
veikiama. Ir tas viskas bu
vo ir yra daroma po polici
jos globa. Kas aiškiai liu
dija, kad policija stovinti 
ant tvarkos ir moralybės 
sargybos yra sugedus, sė
janti įvairiausius tarp gy
ventojų papiktinimus.

Neį viena viešpatystė ne
turi tiek porose persiskyri
mu, kiek Suvienvtos Vals
tijos. Iš dvylikos moterys
čių, viena sulaužo šliubų ir 
persiskiria. Argi tas aiš
kiai neliudija apie tautos- 
puolimų? Per amžius žmo
nės, surišti moterystės ry
šiu, gyveno sutikmėje ir 
tame surazdavo sau bendrų 
laimę, tiktai šių dienų ame
rikoniškos moterystės ne
gali sutikti nei laimės sau 
rasti.

Suvienytos Ainer. Valsti
jos turi konstitucijų, atrem
tą aut įstatymų, bet toji 
konstitucija gyvuoja tik 
ant poperos. Praktikoje 
yra viskas kitaip. Pirkly- 
ba ir pramonė paremta 
klastavimais, papirkimais ir 
silpnesnių j ų išnaudo j imais.

Amerikos jaunuomenė 
penima tik įvairiomis nemo- 
ratėmis scenomis, kurios 
rodoma pigiuose krutančių 
paveikslų teatrėliuose.

Ir kame ieškoti to viso ap
sireiškimo priežasties? Bc- 
abejonės betikybinėse vie
šose mokvklose.

Tose mokyklose išauklė
ta jaunuomenė nežino, kad 
moterystė yra nepertrau
kiama, tai šv. Sakramentas. 
Jaunuomenei moterystė pa
sirodo tik žaislas, geriau pa
sakius “sportas”, taip il
gai nepertraukiamas, kaip 
ilgai iš to turima sau sma
gumas.

Jaunuomenė pati už save 
negali atsakyti, bet už ją

atsako tie visi, kurie jų au
klėja ir lavina.

Žinant gerai apie taip : 
liūdnas pasekmes, išplau
kiančias iš viešųjų mokyklų 
lankymo, katalikiškos šei
mynos iš jokio atžvilgio ne
gali leisti savo vaikų į tas 
mokyklas. Juk viskas ga
na aišku. Mes, lietuviai, 
nesame amerikoniška visuo
mene, bet esame tik anos 
dalimi. Kas atsitinka su 
amerikėnais, tas gali atsi
tikti ir su mumis, jei auklė- 
sime ir mokįsime savo vai
kus betikybinėse moky
klose. Jie pamirš Dievų, 
pamiršime ir mes, dar dau
giau, prarasime savo tėvy
nės meilę ir lietuvių tautos 
garbingumo pajautimų — 
kas reiškia, mes liksime tik
rais Bažnyčios ir Tėvynės 
išdavikais.

Pagaliau reikia žinoti, 
kad parapijinėse mokyklo
se vaikeliai mokomi, apart 
Dievo ir jo prisakymų pa- 

1 žinimo, dar ir prigimtos
■ kalbos, ko viešose mokyklo-
■ se anaiptol nėra. Iš to vie- 
‘ no atžvilgio jau gana aiš-
• ku, kaip tai yra naudinga ir
■ išganinga vaikelius leisti
• mokinties į parapijines mo- 

kvklas. Gi tėvams katali
kams ir pridera taip daryti, 
jei trokšta savo vaikams 
laimės, jei nenori matyti jų 
ištautėjusiais, jei nenori jų 
matyti paskui ištvirkusiais 
ir “bomais”.

Leiskite vaikus į parapi
jines mokyklas!

PIRMAS PRŪSŲ LIETU
VIŲ SUVAŽIAVIMAS.

Rugpjūčio 11. d. Tilžėje 
invyko pirmas Prūsų lietu
vių suvažiavimas.

“Birutėj” randame apie 
tai sekantį aprašymų:

Į ta suvažiavimų atsiuntė 
sekančios draugijos, 
atstovus; “Aušra” 
kalvių. “Aržuolas’ 
kų, “Byrutė” iš 

iš

savo 
iš Pas- 
iš Ru- 
Tilžės, 

“Dobilas” iš Vainočių, 
“Gumbinės lietuvių draugi
ja”, “Jaunųjų draugija iš 
Klaipėdos”, “Klaipėdos lie
tuvių rinkimo (skyrimo) 
draugija”, “Lietuvių giedo
tojų draugija” iš 
“Rūta” 
dora” iš Klaipėdos, 
dūlys 
lietuvių rinkimo draugija”, 
“Vanagų rinkimo šakinė 
draugija”, “Vainikas” iš 
Katyčių, “Žiedas” iš Grėž- 
pelkių. Tokiuo budu dalyva
vo 15 draugijų. Išėmus 
“Berlyno lietuvių draugi
jos”, Lankupių “Jaunimo”, 
“Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos”, Vyžių “Vainiko” ir 
4 4 Ši lokarčiamos rinkimo ’ ’
draugijų, dalyvavo visos lie
tuvių draugijos Mažosios 
Lietuvos.

Posėdį atvėrė, antrai va
landai pasibaigus, komiteto 
narys p. Gudaitis iš Tilžės, 
pasveikindamas taip skait
lingai susirinkusius draugi
jų atstovus. Toliaus nuro
dė tikslų 
žiavimo, 
jungimas 
draugijų 
vos į vienų centralinę valdy
bų arba centrų, kurios vie
ta turėtų būti Tilžėj. Pa
galios paskaitė komisijos 
išdirbtų įstatų projektų, ku
rį padavė svarstymui. Vie
nok kilo užmanymai, jog 
svarstymas tų paduotų įsta
tų ir galutinis jų priėmimas 
butų negeistinas. Negeisti
nas jau vien iš to atžvilgio,

Tilžės, 
iš Pogėgių, “San- 

Spin- 
iš Kulmių, “Tilžės

šiandieninio suva- 
kuriuo esąs su- 

visų lietuviškų 
Mažosios Lietu-

kad visų draugijų nariai ne
žino dar nieko apie tuos 
įstatus, kokie jie yra ir ar 
draugija iš jų priėmimo ap
turėtų kokių nors naudų. 
Su tuomi sutiko visi dele
gatai. Tada liko užmanyta 
išrinkti valdybų tvarkymui 
šio suvažiavimo, kas ir nu
sidavė. Pirmininku liko 
išrinktas Vidunas ir rašti
ninku Vanagaitis, abudu iš 
Tilžės.

Ponas Vidunas tada 
trumpai paaiškino, kad, šti
ly g jo nuomonės, nebūtų at
sakančiai jau dabar sutverti 
tokių centralinę valdybų, 
kaipo komisijos projektuo
jama, bet kas kur svarbiaus 
sutverti draugijų 44santa
rą.” To delei jis paduoda 
užmanymų šiandien svars
tyti vien apie tai: 1. Ar 
nori pereiti į santarą, ty. 
į sutarimą dalyvaujančios 
draugijos? 2. Kokiuo bu- 
du invykdinti tą pageidau
jamą santarą? — Kaslink 
pirmojo punkto, tai sutiko 
po ilgokos diskusijos visų 
draugijų atstovai, kad būti
nai reikalinga toki “santa- 

■ ra”. Išrišimas antro punk
to pagamino daugybę viso
kių užmanymų, iš kurių 

. svarbesniuosius čionai pa
minėsime. Reikia šalinti iš 

į draugijų tarpo visokius ne
susipratimus, kurie užken
kia drauginiam 

į visos tautos
Stipresnėms 
reikia paremti 
Tas parėmimas 
duoti visokiuo budu, kaip 
tai: pinigišku ir žmonėmis. 
Pinigiškai tuomi, kad tur
tingesnės draugijos remia 
tas draugijas, kurios savimi 
neįstengia įsisteigti reika
lingų draugijos tarpimui 
įrankių, kaip antai: knygų, 
laikraščių ir k. t. Rėmi
mas žmonėmis nusiduoda 
tuomi, kad tos draugijos, 
kurių tarpe randasi žmo
nės, kurie turi gabumą ką 
nors pranešti, siunčia ten, 
kur stoka tokių žmonių yra. 
Per šitokį susigelbėjimą ap
turi visos 
naudų.

Vienas 
mų buvo 
veizdą turėtų tos santaros 
valdyba arba reprezentaci
ja? Tame apsireiškė skir
tumas nuomonių. Vieni 
aiškino, jog reikėtų valdy
bos, bent vieniems metams 
išrinktos, panašiai šiaip 
draugijoms. Kiti darė įne
šimus, kad pakanka tuom 
tarpu išrinkus vieną rašti
ninką, kuris butų ta vieta, 
kurion susieina visos gijos, 
ty. draugijų reikalavimai. 
Vienam ta darbą neapga
lint, galima išrinkti pagel- 
bininką. Atsitikus kokiam 
nors svarbesniam reikalavi
mui, kuris paliečia visų 
draugijų gyvenimų, kviečia 
jisai draugijų ingaiiotinius, 
kurie draugiškai su juo iš
riša tų reikalą. Tuose po
sėdžiuose kaskartą renkama 
valdyba iš atstovų, daly
vaujančių draugijų. Nu- 
balsavimas užtvirtino, jog 
pastarasis (paskutinis) už
manymas rado kur kas dau
ginus pritarėjų, negu pir
masis ir tokiuo budu liko 
priimtas.

Tada liko užmanyta iš
rinkti naują komisijų, ku
riai butų pavesta išdirbti 
šitoje prasmėje įstatus li
po vienų egz. prisiųsti ap
svarstymui kiekvienai drau
gi jos valdybai, ty. šiandien 
suvažiavime dalyvaujančių
jų. Toms padarius, jaigu 
randa už reikalinga, paskir
tame laike savo pastabas,

ir abelnai 
gyvenimui, 
draugijoms 
silpnąsias, 
gali nusi-

draugijos nemažą

iš tolesnių įneši- 
tas: Kokių iš

turi sukviesti komisija su
važiavimam draugijų atsto
vus užtvirtinti patobulintus 
44santaros”- įstatais. Atsto
vų skaitlius priguli nuo 
draugijų stiprumo. Priim
ta liko sekanti norma: 
Draugijos lig 30 narių siun
čia suvažiavimai! po vieną 
atstovą, nuo 45 du, taippat 
tiktai du ir 60 narius tu
rinčios draugijos. 75 na
rių turinčios siunčia jau 
tris ir tt. Komisijon įsta
tų išdirbimui liko išrinkti 
sekanti asmenįs: J. Aušra 
iš Mingotų, G. Garnys iš 
Paskalvių, M. Gudaitis ir 
E. Jonušaitis iš Tilžės, J. 
Kupraitis iš Uigišių, J. Va
nagaitis ir V. Vidunas iš 
Tilžės.

Dar lieka paminėti, jog 
tapo ir apie tai svarstoma, 
ar gali dalyvauti toj santa
roj ir politiškos draugijos. 
Daugumu balsų nutarta, 
kad joms negalima. Ne
galima jau vien dėlto, jog 
joms prisidėjus, valdžia ga
lėtų daryti santarai negeis
tinų klinčių. Tokie tai bu
vo svarbiausi nutarimai

Malonų buvo pastebėti, 
jog daugumas delegatų la
bai užsiinteresavo išrišimu 
įvairių draugijos klausimų, 
kas yra geru ženklu ir pa
matu tvėrime tos jau senai 
reikalingos draugijų santa
ros Maž. Lietuvoj. Ne
maž nudžiugino ir tūli tele
gramai, siųsti gerb. tautie
čių iš Amerikos. Jie buvo 
tartum veidrodis, kuriame 
atsimuša ta širdinga užuo
jauta bendrame tautos dar
be. (Čia seka išskaitliavi- 
mas ir turinys aplaikytų iš 
Amerikos telegramų):

1. Nuo kun. Ambrozaičio 
iš Chicago, III., vardan 
“Aušros Vartų” parapijos.

2. Nuo “Apšvietos” mo
terių draugijos, 44Lietuvos 
Ūkininko”, “Simano Dau
kanto”, 4 4 Vyties”, 28- os ir 
337-os T. M. D. kuopų, 36-os 
S. L. A. kuopos ir Lietuvių 
Evangelikų draugijos iš 
Chicago, Ill.

— 3. Nuo Lietuvių Daktarų 
draugijos iš Chicago, Ill.

4. Nuo Dr. A. K. Rut
kausko iš Chicago, Ill.

5. Nuo V. Daukšo, T. M. 
D. prezidento.

6. Nuo P. Živatkausko S. 
L. A. prezidento

ir 7. Nuo 44Kataliko”, 
4 4 Lietuvos” ir “Draugo” 
redakcijų.

Pagaliaus užbaigė P. Vi
dunas apie pusė šeštos vai. 
suvažiavimo posėdį, širdin
gai paragindamas 
kiekvienam, kiek
įstengiant, savo tautos 
rovei.

Kad toliaus palaikius 
Amerikoje gerbūvi ir kad 
apsaugojus Suvienytu Val
stiją Konstituciją, balsuo
kite 5 d. lapkričio 1912 me
tuose už William Howard 
Taft ant prezidento, o už 
James Schoolcraft Sherman 
ant vice prezidento.

išreiškia raštu savo nuomo
nę kas link suvažiavimo ir 
tt.

Visokių informacijų delei 
kreipkitės šiuo adresu: An
tanas A. Šlakis, 3321 So. 
Auburn avė., Chicago, Ill.

Suvažiavimo vieta bei ki
tos smulkmenos bus vėliau 
pranešta.

Užkvietinio Komisi j a:
A. A. Šlakis, — North

western University.
P. Šivickis, — Illinois 

University.
S. Naikelis, — Chicago

P. Sinkus, — Valparaiso 
University.
K. Gugis, — Armour 

stitute.

PRANEŠIMAS.

In-

kadŠiuomi pranešame, 
Liet. Rymo Katal. Pagel- 
binių Draugijų kongresas 
atsibus 16—17 dienomis 
rugsėjo, 1912 m., šv. Jurgio 
draugijos salėje, 180—182 
New York avė., Newark, N.

Dievo vardas 55 kalbose.
Hebraiškai — Elohim, 

Eloha. Chaldaiškai — Ei- 
la. Asyyiškai — Elea. Sy- 
riškai ir Turkiškai — Alia. 
Malaiškai — Alia. Arabiš
kai — Alia. Senegiptiškai
— Tout. Armoriškai — 
Teuti. Egiptiškai — Teun. 
Grekiškai — Theos. Eo- 
liškai ir Doriškai — Uos. 
Latiniškai — Deus. Ženia- 
lotiškai — Diex. Celtiškai 
ir Gališkai — Din. Pran
cūziškai — Dieu. Ispaniš
kai — Dios. Portugališkai
— Deos. Scngermaniškai
— Diet. ProvencaMškai — 
Diou. Žemabritoniškai — 
Done. Itališkai — Dio. Ai
riškai — Dia. Olaluiškai
— Deu. Vokiškai ir Švei
cariškai — Gott. Flemiš- 
kai — Goed. Olandiškai — 
Godt. Angliškai ir Sena- 
saksoniškai — God. Teu
toniškai — Goth. Daniš
kai ir Švediškai — Gut. 
Norvegiškai — Gud. Sla
viškai — Boh. Lenkiškai
— Bug. Lapiškai — Jubi- 
nal. Kr et iška i — Thios. 
Finčiškai — Jumala. Ru- 
niškai — As. Zemblainiškai
— Fetizo. 
Istu. 
Rain.. 
Brama, 
gatal.
Japoniškai — Goezur. 
dagaskariškai 
Peruviškai — 
Latviškai — Dievs,
siškai — Khoda. 
kai — Kliudą.
— Gudh.

• Panoniškai — 
Indostaniškai — 
Koromandiškai — 
Tartariškai — Ma- 

Chiniškai — Prusa.
Ma-

— Žana r. 
Pučekamae.

Per- 
Hindiš-

Islandiškai

dirbti 
tiktai 

ge-

AMERIKOS LIETUVIŲ
MOKSLEIVIŲ SUVAŽIA

VIMAS CHICAGOJE.

Senai jau "yra kalbama 
per laikraščius, 'kad reika
linga lietuviams mokslei
viams susirišti 'vienai! ry
šiu, bet ligšioliai tas buvo 
balsas tyruose. 1

Mes, Chichgos’ir aplinki
nių mokyklų moksleiviai 
nutarėme turėti’visų Ame
rikos Lietusių ’ Moksleivių 
Suvažiavimą, kuriame galė
sime tvirtai susiorganizuoti. 
Laikų suvažiavimui skiria
me, 27, 28 ir 29 rugsėjo, 
1912 m.

Šiuomi kviečiame visus 
lietuvius moksleivius Ame
rikoje, neatsižvelgiant į pa
žiūras nei lytį, dalyvauti 
suvažiavime. Kurie kartais 
negalėtų atvažiuoti, tai lai

Kongresas prasidės iškil
mingomis mišiomis. Mišios 
bus laikomos panedėlio ir 
utarninko rytmečiais, 9 vai. 
Taipgi gerbiamieji atstovai 
yra meldžiami, kad važiuo
dami kongresai! nepasivė
lintų ant mišių, nes tuojaus 
po mišių prasidės kongre
sas. -

Atstovams pastaba: Ku
rie atstovai atvažiuos Penn- 
sylvanijos geležinkeliu,New
ark e turi išlipti ant Mar
ket str. stoties. Iš ten pa
imti tramvajų Kinney, ku
ris priveža lig Jefferson str. 
Čionai išlipus Teikia eiti de
šinėn pusėn vienų bliokų, 
kur randasi New York avė.

Atvažiuojantiems Central 
geležinkeliu, reikia išlipti 
ant Ferry str. stoties, New
ark, N. J. Ferry str. eiti po 
kairei iki Jefferson str., 
paskui Jeffersono str. pa
sukti dešinėn ir galima pri
eiti New York avė.

Svečių palinksminimui 
rengiama koncertas ir te
atras. Kancertas atsibus 
nedėlios vakare, rugsėjo 15 
d. Koncerte dalyvaus tris 
garsus chorai: vietinis, iš 
Brooklyuo ir iš Elizabeth.

Panedėlio vakare, rugsėjo 
16 dienų bus atlošta penkia- 
veiksmis gyvenimo vaizdelis 
“žmogžudžiai”.

Koncertas ir teatras atsi
bus toj pačioj šv. Jurgio sa
lėje.

Trįs cigarai kasdien.
Surukymas trijų penk- 

centinių cigarų kasdien per 
dešimtį metų atsieis, pris- 
kaitant procentus: 745 do
lerius, 74c. Per 25 metus 
bus 3.110 dol. ir 74c. Surū
kant tris dešiinteentinius 
cigarus kasdien per dešimtį 
metų, atsieis: 1.471 dolerį 
56c. Per 25 metus — 6.382 
dol., 47c. Per 50 metų — 
54.162 dol., 14c. Gera krū
va pinigų.

Ką reiškia “pante byro”.
Jei vieton dviejų “pan

čių” alaus kasdiena gersi
me tik po vienų “pante”, 
tai ant kalėdų galėsime nu
sipirkti kalakutų, “baksą” 
alaus, bonkų vyno, pekų 
obuolių, dėžę kiaušinių, bu
šelį bulvių, krepšį: duonos, 
keksų, riešutų, cukierkų ir 
kitokių smagurių ii- dar liks 
gana pinigų nupirkti: vy
rui eilę viršutinių drapanų, 
pačiai gražių žieminę kepu
rę ir vaikams iki valei vi
sokių žaislių (zobovėlių).

iš

Kongreso rengėjai.

Bijosi vandens.
Ickus: — Jankei, ny kam 

tau tų piršta laikai vande
nyj?

Jankelis 
daktaras
man turi maudyties — tai 
dabar noriu priprasti prie 
vandenius.

— Ny, man 
išrašė, kad

Mokytojas 
man, ar

Mokykloje. ‘
Pasakyk

žinai kokį nors
grobuonį žvėrį

Mokinys: — Žinau.
Mokytojas: — Pavyz

džiui ?
Mokinys: — Višta, nes ji 

nuolatos kapstosi mėšluose.

Ani-

Puikiausia perfuma 
mėšlų.

Perfuma vadinama 
bergris, kurių mahometanai
vartoja kodylui, yra taip
gi vartojama labai bran
giuose kvėpyluose. Toji me
džiaga randama tik ligoto
se ir kudose bangžuvėse, 
paprastai žarnose, arba šil
tų kraštų jurose beplaukio- 
jant su bangžuvių išmato
mis. Manoma, tų medžiaga 
pasidaranti iš liguistų ke
penų išmatų; ji šviesiai 
pilko dažo, su geltonais ir 
juodais ruožais ir minkšta 
kaip vaškas. Jų patrynus 
arba pašildžius išeina labai 
nepaprastas kvapsnis. Ji 
randasi tiktai užpakalinėse 
bangžuvės žarnose, susimai
šiusi su visokiomis išmato
mis.

Žmogus kaip tikras 
laikrodis.

Nepaprastai indomus aj. 
sakymas randama apie tūlą 
J. D. Chevaley, šveicarą, 
kuris 1845 metuose, turėda
mas 66 metus amžiaus, pa
siekė nepaprastai tobulo 
laikrodžio laipsnį, nes ga
lėjo įspėti praeinančius lai
ko protarpius kaip laikro
dis. Jis. ištiesų buvo gy
vu laikrodžiu. Jaunystėje 
tasai žmogus buvo atsida
vęs klausymui varpų skam
besio ir švytuoklės virpėji
mo, ir inažu-pamažu jis 
prato visai neklaidingai at
spėti protarpius laikrodžio 
švytuoklės mušimu padaro
mus.

Liepos 14, 1832 m., jis bu
vo pasamdytas ant laivo, 
ant ežero Genevos, apreikš
ti žmonėms laikų kas 15 mi
liutų, arba kas tiek mi
liutų ir sekundų, kaip kuris 
iš keleivių norėtų sužinoti, 
kas, žinoma, turėjo būti pa
daroma laike invairių pa
kalbu su keleiviais; apart 
to, jis turėjo pranešti apie 
tąjį momentų, kuriame laik
rodžio rodyklė praeina pro 
bertainį valandos, pro mi
liutą, arba pro kitokį laiko
tarpį. Visa tai jis atliko 
be mažiausios klaidos, ne
žiūrint publikos stengimos 
jam sumaišyti ir atitraukti 
atydų nuo laiko.
savo gabumų jis taip pasa-

Apie tokį

4 4 Imituodamas, di rbda- 
mas jr kęsdamas aš ingijau 
jėgų, kurių nei mislįs, nei 
darbas, nei kas kitas nega
li pertraukti. Toji jėga pa
naši švytuokliui, kuris nu
lėkdamas ir grįždamas duo
da man trijų sekundų pro
tarpį; taip kad jų dvide
šimts padaro miliutų; juos 
aš be pertrūkio pridedu prie 
kitų.”

Kokia didžiausia prekė už
mokėta už vieną spauzdintą 

knygą?
Didžiausia žinoma prekė 

liko užmokėta per licitaci- 
ją Londone, birželio 1811 
m., už vienų egzempliorių 
(manomų tik vienu išliku
siųjų) Valdarfaro pirmojo 
leidimo (išleisto 1471 m.,) 
veikalo “Decameron”, kuri 
parašė garsus italų rašėjas 
Boccaccio. Tų knygų nu
pirkta už vienuoliką tūks
tančių, suviršum, dolerių.

Lengviausias būdas padau
ginti ant 5.

By numerį, kokį nori pa
dauginti ant penkių, gali 
padalinti ant dviejų ir pri
dėti ant galo 0 (zerą), jai
gu padalinimas išėjo lygus, 
o pridėti 5, jaigu dalinimas 
nelygus, ir gausi ta pačių 
sumų kaip padaugindamas 
ant 5. Paveizdan: nori 461 
padauginti ant penkių; pa
imk tų sumų ir padalink ant 
2; gausi 232; kadangi dalini
mas lygiai išėjo, tai pridėk 
0, o apturėsi 2320, ty. tiek, 
kiek būtum apturėjęs 464 
padaugindamas ant 5. Jei 
paimsi 399 padaugint ant 5, 
gausi 1995; jei 399 padalin
si ant 2, bus 199 ir likutis, 
todėl vieton likučio darašyk 
5, o bus 1995 — tiek, kaip 
padauginus ant 5.

Nicaraguoj nėra ramybės. 
Į tenai Dėdė Samas pasiun
tęs daug savo jurininkų, ku
riems, rasi, prisieis šalį nu
malšinti, ty. naminiu^vai- 
dus panaikinti.
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DR. T. ZELL.

GYVULIŲ PROTAS
užsikreipdavo nuo tų, kuriuos tik ką glamonėjo, man 
prie jos priėjus.” l

Antra vertus, apie žmogui panašias bfcdžiones visi 
vienu balsu tvirtina, kad jos su mielu noru moteris va
gia. Garsus veikalas Fremiet vaizdiną gorilą, nešantį 
pavogtą moterį. Nesenai profesorius Ebėrleiu padarė 
modelį kolosališkos gorilos, kuri šypsodamos žiuri į 
gražią moterį gulinčią ant aslos.

Šiek-tiek panašaus pasakojama net ir įapie smul
kesnes beždžiones, k. v. silenas (Macacus silenus)' ir 
žaliąsias beždžiones. Hartmann pasakoja apie babuną, 
priklausantį prie mandrilių rąšies šitai ką:

“Vietiniai gyventojai, apskritai, labai mažai paiso 
apie šitą beždžionę, nors jie kartais jauniklę-gafMo ir 
ją augina. Vienok šitos mandrilės iš vienos pusės da
ro vietiniams gyventojams nesmagumus, ypač, jiems 
einant vandens parsinešti. Mandrilės nusileidžia nuo 
kalną, nuo kurią teka žemyn siaurytės vandens srovės, 
ant lygumos ir geria čia vandenį iš nedidelią upeliij ar 
lietaus klaną. Vietiniai gyventojai daro ką galėdami, 
kad apsaugojus savo jaunas mergaites nuo mandrilią 
užpuolimo. Todėl kas sykis siunčiant mergaites van
dens, leidžia su jomis kelis apsiginklavusius bernio
kus.”

Jei net pripažinus tūlą perdėjimą šitame pasakoji
me, tai mes visgi žinome tikrai, kad žvėrynuose ir zo
ologijos daržuose didėsės bezdžionės-patinai nekartą iš
reiškė savo prielankumą moteriškai lyčiai. Prie šlykš
čiausią beždžionių rąšią neužginčyjamai priklauso man
drilė, kuri pagal didumos neužsileidžia orangutui.

“Jardin dės plautes Paryžiuje —- pasakoja Bro
mas (t. I, psl. 200) — sykį labai gražiai pasinaudota pa
vydu šito gyvulio, sulaužiusio savo narvą ir pridirbusio 
daug nuostolių, kad jį sugavus. Visi mėginimai su
gauti pasirodė veltais ir jis suspėjo jau kelis sargus 
sužeisti, kaip antgalo vienam ją atėjo mintis įvaryti 
jį narvan, pasinaudojant jo paties gašlumu. Nuo už
pakalinės narvo pusės buvo mažos durelės; už ją sto
vėjo vieno sargą duktė taip, kad beždžionė galėtą ją 
matyti; prie jos priėjo vienas sargą ir nudavė neva 
norįs ją bučiuoti. To užteko įsimylėjusiam, mandrilui. 
Jis su patrakimu šoko ant to žmogaus, žinoma, norė
damas jį suplėšyti; bet šito tikslo pasiekimui jam rei
kėjo įeiti narvan. Visokis protas atsiėmė: užvydi bež
džionė be atsižiūrėjimo šoko per atdaras duris ir už mi
nutes atsidūrė už geležinią krotą.”

Pilname sutikime su pasakytu čia, profesorius le
geras, remia savo suokryžą dėsnį šitaip:

“Jaukinanat laukinius gyvulius — sako jis — mo
teriai lengviau yra prijaukinti patinas, vyrui — patai
tė; abi mano vilkės buvo prisirišę prie manęs ir mano 
vaikiščią kaip šunes; pačiai gi ir tarnaitei pas jas buvo 
tik žnairakiavimai ir burzgimai. Kalė prisirišo prie 
vyro daug drūčiau kaip šuo; sulig moters gi tas paste- 
biama atvirkščiai. Daugumas šunų mylėtoją geriaus 
norėtą laikyti kales, bet kadangi namą šeimininkė su 
kale nesuteikia, tai šeimininkas turi pasitenkinti šu
nim. Kad mergai lengviau bulius prižiūrėti kaip ber
nui, tai tas visiems yra žinomu dalyku. Mano prityri
mai apima kiaunes, lapes, meškas, antilopas, briedžius, 
kačių veisles, Afrikos civetas ir papūgas, pas kurias 
šita lytiškoji užuojauta apsireiškia dažnai labai ryš
kiai.”

Dabar darosi aišku, kodėl senovėje žvėrių jaukin- 
tojomis daugiausiai garsėjo moterys; priminkime pa
vyzdžiui Cibelą, Medėją, Circėją ir kitas. Antra vertus, 
mes nesistebėsime taip labai iš garsaus Ilawemanno 
atsiekties su vienu iš nuožmiu žvėrią berlyniškame zo
ologijos darže, jei atsiminsime, kad ta nuožmiąją žvė
rim yra Azijos vilpišio pataitė. Šita atsiektis yra ta
me, kad gyvulys leidžia savim aplink kaklą apjuosti 
kaip apikakle. D-ras Gok turi tikrą tiesą sakydamas: 
“Visgi tik Hawemahnui, kurį Ratima jautriai 'iš ma- 
žystės myli kaipo savo šeimininką ir prisakinėtoją, ga
lima tą išdrysti; kitam kam aš to nepatarčiau.”

Antgalo dar vienas klausimas: ar į gyvulius veikia 
jaukintojos gražybė? Neužginčijamai ji veikia į visus 
tuos, pas kuriuos svarbiausią rolę vaidina akys, k. v. 
pas tigrus, liūtus, apskritai visas kates, beždžiones, 
paukščius ir tt. Taip štai apie vieną jaukintą Marok- 
ko sultano liūtą pasakojama, kad su jaunomis gražio
mis moterimis jis elgdavosi labai mandagiai, į pabu
vusias gi moteris šiepęs dantis. Perti pasakoja apie 
vieną tigrą, kad taip karštai buvęs įsimylėjusiu į gražią 
jauną moterį, kad jei neatėjus baisiai kaukdavo, ant
galo, nieko neėdė, susirgo ir pastipo. ,

Pas .gyvulius, pas kuriuos- svarbiauąu pajautimu 
yra uoslė, jaukintojos gražumas ar biauriimaš vaidina 
tik menką rolę.

Iš augščiau pasakyto yra aišku, kad* graži žvėrią 
jaukintoja — kaip va šešiolikametinė Tilli Bebe, su 
liutu gali išdarinėti ncintikėtiniausius cįąlykįis. Tą 
pati galima pasakyti apie garsią Miss Helliot. Viena
me laikraštyje, kuriame atspausta mano išvadai, aš 
radau šitokį ją patvirtinimą: “Musu skaitytojai — ra
šė laikraštis — atsimena, kad visi Miss Helliot liūtai 
buvo labai klausiais; tik viena liūtė ką jos neklausė.”

SKYRIUS XXXIX. Z
Mokinimas gyvulią, pas kuriuos svarbiausiu pajautimu 

yra užuodimas. _
Tūkstančiai metą atgal prastiems žmonėms buvo 

žinoma jau, kad daugybe gyvulią savo pasikrutinimuo- 
se seka uoslę ir kad, pasinaudojant šita apystova, su 
tokiu gyvuliu galima išdaryti nepaprastus dalykus 
Gi Dąriin Arklininkas savo valdovui net karaliaus kr 

(Tąsa).
Po ilgametinių tyrinėjimą, ypatingai šuniij ir pa

pūgą, — aš atėjau prie tos nuomonės, kad raktas ši
tam mįsliškam apsireiškimui yra lyčią skirtume, bū
tent, patinai draugiškiau elgiasi su pataitėmis, o pa
taitės — su patinais. Įsitikrinimui apie savo nuomo
nės teisingumą, aš kreipiausi prie vieno garsaus cirko 
užžiurėtojo ir paprašiau jo išreikšti savo nuomonę apie 
mano teoriją. Aš kreipiausi į jį dėlto, kad maniau, 
jog žmogus, visą savo gyvenimą pašvęsdamas gyvuliu 
jaukinimui tikrai turi nusimanyti apie tą klausimą.

Vaidinkite sau mano nusistebėjimą, išgirdus nuo 
jo ilgą atsakymą, kuriuomi jis visai mano nurodytą są
ryši užgina. Tas buvo man nauju'priparodymu, kad 
net specialistai dažnai ją pačių šakoje girios nemato 
per medžius.

Neužilgo putam man pateko į rankas knyga tiek 
kartą minėto čia zoologo legero: ‘‘Die Entdcckung 
der Seele”. Aš neapsakomai gailiuosi, kad pirmiau ne- 
apsipažinau su šituo indomum veikalu. Kaip pasirodė, 
tai aš esu griežtu jo priešininku sulig daugelio pamati
nių klausimą, bet tas nei kiek nesumažina to fakto, 
kad jo knygoje randasi daug teisybių ir ji sužadina 
mintį.

Augalo nusidžiaugiau, ir drauge nustebau radęs, 
kad profesorius legeras toje knygoje mano manomąjį 
sąryšį gvildena kaipo žinomą faktą ir pažymi jį ypatin
gu vardu “Kraujamaišties dėsniu”.

Taigi ir čia tarp žmogaus ir gyvulio yra pilnas pa
našumas.

Žinome, kad kiekviena pardavėja mieliau patar
naus pirkikams vyrams negu moterims. Priežastis to 
negali būti tame, kad vyras mažiau pirkinėją kaip mo
teris, nes moterys mieliau samdo patarnavimui vyrus 
kaip moteris, nors moterims nieko negalima butu už
mesti ir jos neprašytą didesnės algos. Todėl čia vei
kia slapta pritraukiamoji jiega esanti tarp priešingu 
lyčių. Lygiai tas pats yra pastebiama tarp patiną ir 
pataičių pas gyvulius.

(lai tai šituomi galima butu išaiškinti liūto pavy
dumas, kuris kaip bematai sudraskytą savo draugę,, 
kad toji netektu svetimam patinui.

Kamčiatkos meškos, kaip pasakoja keleiviai, neju
dina moterų, užpuldamos tik ant vyrą. — Gal tai tuo- 
mi išaiškinama ir nepaprastas atsitikimas, kad sykį Flo
rencijoje liūtas iš narvo ištrukęs, didširdingai pasi
gailėjo motinos, kuri puolėsi gelbėti savo kūdikį.

Net paukščiai pavydi žmonių. Drėmas kalba apie 
tai šitaip (t. V, psl. 308):

“Viena amazoniškoji papūga patinas, kurią mano 
tėvas matė, drūčiai prisirišo prie šeimynos dukters, pa
sielgdama nedraugiškai netik su svetimais, bet ir su 
kitais šeimynos nariais. Kad ir kažin kaip draugiškai 
jie ją kalbintą, ji neatsiliepdavo jiems ir visai ją ne
paisė. Visai kitokia darydavosi ji pasirodžius jos glo
bėjai. Ji tuojaus pažindavo ją pagal eiseną ir imdavo 
labai džiaugtis išgirdusi jos žingsnius ant laiptu. Vos 
ji įeidavo, papūga eidavo ją pasitikti, tūpdavo ant pe
ties ir išreikšdadvo savo džiaugsmą visokiais pasikru- 
tinimais ir balsais, arba vogrojo lyg kad su savo ponia 
kalbėdama. Būdama glamonėjama ji jautriai glaustėsi 
savo veidais prie savo ponios skruostą, vis ulbėdama 
pačiais jautriausiais balsais. Mergaitė galėjo su ja 
žaisti be jokios baimės; ji pamažu suimdavo snapu jos 
pirštus ir net viršutinę lupą, niekuomet neblogdariau- 
dama jos užsitikėjimui. Nebūvant jos šeimininkei ji 
nuliūsdavo, tupėdavo ramiai ant savo kartelės, papras
tai visai neįeidavo, — žodžiu, darydavos visai kitokia 
negu prie jos.”

Šitas pasakojimas randa sau patvirtinimą praneši
me nesenai apie vieną įsimylėjusią tetervią. “Štai 
jau metas, kaip kaimo gyventoją durną atkreipė į save 
viena beprotiška teterviną. Pernai metais ji pasirodė 
pas vieną atokiai stovinčią šalę kalnuotos girios grįčią, 
kur ji kasdien ulbėdavo. Įstabu tame ne tas, kad ji 
išdryso prie žmogaus busto prisiartinti, nes tose šalyse 
tetervinus dažnai tupi medžiuose, stovinčiuose šalę ke
lio ir botago pliauškiojimas ją nebaido. Bet_dalykas 
tame, kad šita teterviną buvo įsimylėjus į jauną kaimo 
mergaitę ir ją aplankydavo namie ir virtuvėje, nepai
sydamas į žmones, leido jai save glamonėti, priimdavo 
maistą iš jos ranką, darydavo visokias štukas jai palie
pus ir atlėkdavo iš girios jai pašaukus. Žiemą ji pasi
rodydavo retai. Bet dabar po senovei ji elgiasi.”

Pilniausiai buvo tyrinėjami prisirišimai tarp įvai
rią lyčią pas beždžiones. Tarytum tas nėra netikėtu 
atsitikimu, kad mandrilė pataitė, kurią turėjo Brėiiras, 

-leido jam viską su savim daryti. Jis rašo apie tai ši
taip (t. T, psl. 185):

“Jos prisirišimas prie manęs buvo begalinis. Aš 
galėjau su ja daryti ką tik užsimaniau ir jos meile nuo 
to nesimažino. Matyt, ji manęs niekuomet nekaltino 
už tuos nemalonumus, kurie atsitikdavo su ja. Kuo
met aš būdavau priverstas ją nubausti, tai ji pyko ne 
ant manęs, tik ant tą žmonių, kurie išnetyčią buvo prie 
to, turbut, skaitydama juos kaltais už baudimą. My- 
l^Mg^nane geriaus už visus pažvstamus, ji tuojaus

runą šituomi laimėjo. Jią laikė tįes Darijo eržilą šner
vėmis daiktą apkvapsnintą jo mylimos kumelės kvapu 
ir tokiu budu privertė eržilą sužvengti. Toki priemo- 
niški budai yra panaudojami visur. Vagys ir plėši
kai išsitepa kokios kalės šlapumu ir to yra gana, kad 
nei vienas sarginis šuo, kuris paprastai pulte pultą 
draskyti kiekvieną svetimą žmogą, ant ją nei neamte
lia. Aš nesenai perskaitęs žinią apie tai, kad yra su
rasta tikras būdas laukinės šiaurinės meškos prijauki
nimui, nei kiek iš to nenusistebėjau. Šiaurės meš
ka, kaip ir visos meškos, yra, be abejonės, gyvuliu su 
svarbiausiu pajautimu uosle. Iš to yra aišku, kad ją 
galima prijaukinti kvapu metodą pritaikant.

Čia aš privesiu tokį autoritetinį tyrinėtoją kaip 
Gross, kuris šitaip rašo apie vagią panaudojamus bu
dus šuną numalšinimui.

“Visai .kitokiu veikimo budu prieš sergstančius šu
nis yra veikimas su kalės pagelba. Uzklydusei kalei 
nei vienas šuo nepasipriešins ir net išromytieji dažnai 
paskui ją bėga. Nuo užnuodijimo šunį sargą galima 
apdrausti uždedant jam gagančią, jei jau nepaisius ant 
tokio kasdieninio kankinimo; bet apgynimui nuo kalės 
nėra budo. Jos intekmei gal nepasiduotą tik senas šuo 
su atbukusiais jausmais; bet tokis gyvulys butą visai 
be naudos. Kalė pasinaudojama tik pačioje vogimo 
naktyje. Ją veda ant virvės pavėjui pamažu, idant 
oro srovė nuo kalės eitą linkui namo, kur yra šuo, nuo 
kurio reika išsigelbėti. Kaip tik sargas šuo kalę pa
jautė, jis virsta nevodingu ir jei yra nepririštas, bėga 
prie jos; tąsyk kalę vedantis apsisuka ir eina nuo na
mą šalin. Šuo noriai seka paskui kalę ir vedikas gali 
jį nuvesti kur tik jam patinka; nuvedęs jis gali jį pa
gauti, pririšti, užmušti ir tt. Jei šuo yra pririštas, 
tai kalei prisiartinus jis nelos, ir, nedarydamas trukš- 
mo leis vedikui prieiti, kuris visgi turi būti labai at
sargus. Jei tas pavyksta, tai kalę galima čia jau pa
likti ir šuo bus užimtas vien kale, o tuo tarpu ramiai 
galima vogti, arba gi, jei galima, šunį atriša ir nuveda 
kur toliaus.

“Pastebėtina yra tas, kad valkatos dažnai turi su 
savim kales. Medžiotojai nekartą tvirtino, kad kalės 
yra daugiau prisirišusios, akylesnės ir klausesnės; jos 
neleidžia taip save suvilioti ir parodo didesnį pastovu
mą negu šunes. Bet visa tas dar neišaiškina gana to, 
kodėl važinėjanti visuomenė kuone visuomet turi su sa
vim kales. Galima tik prileisti, kad jos turi augščiau 
nurodytą tikslą privilioti naminius šunis. Visa pasaky- 
tasai padaro sunkiai suprantamu, kodėl kaimuose na
mą saugojimui taip retai pasinaudojama kalėmis. Ne
parankumai, sujungti su šunyčių vedžiojimu toli nepe
reina pravartumą, kuriuos jos suteikia kaipo ištikimes
ni sargai gyvuliai.”

Profesorius legeras augščiau nurodytame savo vei
kale taipgi Užgriebia šitą klausimą, pagarsindamas ši
tokį tūlo daktaro M. pranešimą:

“1851 m., man netikėtai būvant Pešte, ten atvyko 
garsus amerikietis žvėrią jaukintojas Peri, kurio vai
dinimai mane labai užėmė. Kadangi aš kalbėjau anglu 
kalba, tai Peri man papasakojo daug akyvu dalyką. 
Jis prijaukindavo baikščiausius laukinius arklius taip 
privatiniuose arklynuose, kaip ir cirke tik prie pra- 
mogininkų. Jis papasakojo man šitą: iš penkią arklio 
išlaukinių pajautimu regėjimas yra silpniausias; šiek 
tiek geriau yra išlavintas skonis, dar daugiau jauslu
mas su nagą pagelba, labai gerai išlavinta klausa, bet 
visągeriausiai išlavinta uoslė. Jis įveda baikščiausią 
laukinį arklį tuščiai! cirkan, pirma palikęs ten nosinę 
skarelę. Arklys išpirmo kaip patrakęs lakstė po neži
nomą vietą, trankydamos ir kramtydamas save. Iš ne
tyčių jis užėjo ant baltos skarelės žemėje; jis apsistojo 
susitrikinęs, pasilenkė, sudrebėjo visu kunu, apsisuko 
ir trankėsi kaip padūkęs toliau, prasikreipdamas tos 
vietos, kur buvo skarelė. Bet kadangi ta nesijudino, 
tai arklys galu gale atokiai nuo skarelės bailiai apsisto
jo, ištempė kaklą, ėmė ją uostyti pirma ištolo, paskui 
vis arčiau ir arčiau; toliaus pažėrė ją naga, ėmė mė
tyti į visas puses, antgalo, numetė ją visai į šalį ir 
ėmė po areną spardytis visai ramiai. Tąsyk įėjo Peri 
ir pradėjo irklį kalbinti, kuris pastatė savo ausis; pas
kui jis drąsiai su atkišta dešine ranka priėjo tiesiog 
prie arklio ir ėmė jam ranka panosę trinti. Po to ar
klys pradėjo sekti paskui jį po visą cirką, iškėlęs galvą 
lyg kad orą uosdamas; arklys leidosi jam paliesti, pas
kui pagauti ir, antgalo, užsėsti raitam. Botago jis 
niekuomet nevartoja. Jis sako: juo arklys yra daugiau 
laukinis, juo mažiau jis reikia mušti. Ilgainiui jis 
išleido labai akyvą brošiūrėlę apie tai anglu ir vokiečių 
kalbose. Vėliaus aš klausinėjau daugelio vengru, ku
rie prižiūri arkliu pulkus, ir jie atvirai pasakojo man, 
kaip jie su savo kūno kvapo pagelba visai arklį apva
lo. Vengras, kaipo prigimtas raitininkas, turi tą ypa
tybę, kad jis net menkiausią arkliapalaikį užlaiko daug 
švariau kaip save. Jis nevalgo, negeria, net vejamas 
nebėga, pirma savo arklio neištrinkęs, nenuvalęs ir ne
aptaisęs po ilgai kelionei. Jau dėlto vieno arklys taip 
prie jo prisiriša. Toliaus jis miega su arkliu, žaidžia 
su juo, laiko jam po Mosią savo žekes, spiauja jam į 
prusnas. Dėlto arklys taip gerai savo šeimininko kva
pą pažysta, kad jį ištolo užuodžia ir be apsirikimo su
randa namą kuriame jis randas. Žinoma, kiekviena^ 
vengras turi savo mylimąją “rožę”. Bet pas ją jis 
įieško netik meilės, bet ir prieglaudos ir užeigos; todėl 
apie šituos jo prietikius visupirmiausiai turi žinoti jo 
arklys, kuris turi mokėti surasti kelią pas ją iš visur. 
Kadangi raštininkas mano, jog arklys supranta visus

fToliaus bus).

“Kataliko” Agentai
LEWISTON, ME.

Kazys Vilaniškis, ' Box 36.
CICERO, ILL.

A. K. Boekus, 1318 So. 49 Ct. 
S*. A, Golubickis, 1412 — 49 th Av.

CHICAGO, ILL.
Jonas Budreckis, 4535 hermitage Av.
P. Monkus, 2345 W. 20 8t.
M. Audruškeviče, 1521 N. Ashland Av. 
Dobs. Venckus, 3222 Auburn Av. 
Jos. Braknis, 3327 Lowe Av.
Jos. Kulis, 8255 S. Halsted 9t..

••Aušros” Draugijos Skaityk*, 
3149 So. Halsted St.

Jonas Visockis, 8132 Vincennes Rt.
John Dabulskis, 262 So. Morgan 8t. 
Vine. Linka, 1834 Blair Ave.

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

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

BROCKTON, MASS.

R. P. Meškinis, 35 Arthur St. 
John Ramans nekas, 135 Jamer St.

SO. OMAHA. NEBR.
P. Versacki, 261 So. 33rd St.

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

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

BUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine St.

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

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

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

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

SORANTON, PA.
J. Petrikis, 1514 Ross Av.
J. Digrys, 1213 Philo St.

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

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

DU BO1S, PA.
V. J. Kizelis, 401 So. Av.

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

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

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

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

KENOSHA, WIS.
M. K. Petrauckas, 519 Hanson St.

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

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

W ILiKzia-BAiCKB, FA.
Kaz. Kučinskas, 141 Park Ave.
A. Seškevičo, 501 New Grant St.
W. Adominas, 34 Logan St.
J. Kučinskas, 238 Slocum Av,

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

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

M. K. Vilkevičia, 
Jos Kulis, 

Keliaujantis Agentas.
MELROSE PARK, ILL.

J. Zimančius, Box 432.

KELIAUJanxis AGENT*8 NAUJO
JE ANGLIJOJE IB APIELINKĖJE, 

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

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS.
LAWRENUi., mass.

A. F. Svirta, 31 Union Et.
A. Ramanoski, 99 įį Oak St.

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

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

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

BROCKTON, MASS.
B. P. Miszkin.s Co., 25 Arthu St
John J. Roman, 135 Ames St

BROOKLYN, N. X.
A. Plachocky, • 87 Grand St.
Juozapas Ambraziejus, 120 Gram! St.

SO. BOSTON, MASS.
IT, GcndrcI is, 224 xlrher.:s St,

OHIO AGO J H, ILL.
el. J. 'l'ansneviče 670 W. 13 ė>a
IS K‘. Kaitis, 1607 N. Ashland Av,

PRANEŠU BROLIAMS LIETUVIAMS 
'kad aš užsiėmiau anglit; ir medžiu 
vežimu ir rakandų kraustymu. Ant 
mažiausio pareikalavimo aš esmių ga
tavas širdingai patarnauti. Atlieku 
darbą geriaus ir piginus už kitus..

M. Pankauckas,
931 W. 34 Pl., Chicago, Ill.

leveskio eže
Dienine ir Vakarine Mokykla. 
------ ... r------ Mokinama: 1 1 .
1. Pradinis (Prirengiamasai) Kursas.
2. Prekybos Kursas pagal Amer. plianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plian^ 
>> (del manančių grįžti Lietuvon).
■T.... ... ~1,1; , Kalbos-------- - . , —
Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška

(pagal norą ir Lenkiška).
Dąl smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai

> arba per laišką šiuom antrašui
G. J. LEVESKIS, 

Vedėjas Mokyklos
3106 So. Halsted St, Chicago, I1L

8



DR. J. L. ABT 
£aeekmingiausiai gydo visokias vyrii* 

kas, moteriškas ir vaikų ligas.
VALANDOS:

Nuo 8 iki_9.:30 ryte, n no 4 iki Jį po 
pistų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare. Ne- 
dėlicmis nuo 8 iki 10 ryte.

DR. ^SEPB L. ABI, 
1888 8o. ( led et.. Chicago, HL 

TeLįSsono Canal 37

J. H. OLSON
ALU ir karštu va

ndeniu šildymo 
y i ietaisų ’’vedimas 
ii pataisymas.

4012
State Street
C el .Oakland 1441

***************************
***f***** *************************

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.

Nedel. nuo 9iki 12 popiet: nuo 6 iki Sva':.

***■%****
*

Russian - American Line
Plaukiojanti reguliariškai tarpe Mas- 
kolijos ir Amerikos bo sustojimo jo
kiam tarpiniam porte.

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

damą eina 8 dienas, į Libavą 11 dienų 
$31.00 III kliasa $33.00 
$48.00 
$65.00
Czar — September 21.

Russia — ctober 3.
Kursk — October

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

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

II kliasa $50.00
I kliasa $75.00

17.

□B*

Iš

Telefonas Canal 3263

TURKIŠKO 
SUMAIŠYMO

' TINKA
VISIEMS 

RŪKYTOJAMS

YPATINGI 
CIGARETAI

Satino paukščiai ir gėlės padaro pui
kias pagalves.

P. LORILLARD CO.

“Steger’io Idėja Pijaną 
Pardavinėjimui

Pamatine permaina geru Pijanų Pardavinėjimo

di;U.wit nedemnis laikraštis

SAULE
f >l> i J . ’J * I

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

ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarninkas Ir petnučia.

PRENUMERATA KAŠTUOJA:

AMERIKOJ f ? ,5
KITU OPA T fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- u Ljoj ir škotijoj 1S š Prusuose 15 m;

^3. (
IT!RELY NEW

CIGARETTES

PAUKŠČIAI 
IR 

KVIETKOS 
KIEKVIENAM 
BAKSELYJ

ĮDOMUS 
SATINO

NUOSTEBUMAI

Cigarette*,

ė

ii

5c. už 10 
PARDUODAMI PAS VISUS PARDAVĖJUS. 

PABANDYK BAKSELĮ IR PERSITIKRINK PATS.

bzitas naujas pienas — “Steger’io Idėja”—bus priimtas tūkstančiu pi- 
janų pirkėjų. Jeigu sykį jums išaiškinsime apie tai,jus busite labai 
užinteresuoti.

Per “Steger’S© Idėja jus gausite geriausią progą ir didžiausį užganedini- 
mą aut jūsų pinigų.

KAIP INGYTI ATSAKANTI PIJANA?
Yra labai daug mažos vertes instrumentų, pertai labai lengva kiekvie

nam, apari eksperto, padaryti klaidą. Todėl nėra priežasties, kad 
jus negalite gauti geriausią pijaną, už kainą kurią jus norite mokėti.

Per’“Steger’S© Idėjų” jus galėsite pamatyti skirtumą pijanų ir persitik
rinti sti atsargumu kuris iš tų, kuriuos jus žiūrėjote, atneš jums už
ganėdinančius rezultatus gerume ir dailume, muzikališko pasilinks- 
minirho, o podraug ir ilgą tarnavima.
Ištirkite “Steger’io Idėją Pardavinėjimui Pijanų” 

jeigu įųs esate užinteresuoti pirkime Pijano.
Spręsk pats sau, nepirk pijaną be apsvarstymo, kata nepaprasta “Ste- 

gėrio Idėja” jums reiškia‘ir ką jums gabi padaryti.
Mes pavartojame tą pieną vien del to, kad per ilgą laika teikti geriausią 

užganėdinSmą musų pSrkėjaS, ir suprantamas dalykas geriausią už- 
ganedinimą mums patiems.

Steger & Sons PSjanaS ir Naturallški Pats-Grajinanti Pijanai yra atsi
žymėję savo puikiu tonu geru subudavojimu ir dailiu darbu.

Mes jaučiamės, kad nei joks pardavėjas negali kalbėti tiek daug apie 
musu pijantis, kad užganėdintas pirkėjas. Nei joks kenkimas nebūtų 
galėjęs davėsi mus į tokią šaką biznio ir nebūtų padaręs Steger & 
Sons fabrikus didžiausius’ ant pasaulio.

IŠPILDYK ŽEMIAUS PADĖTĄ KUPONĄ.
Yra tai svarbu kad jus žinotumėte visas smulkmenas apie viršminetą 

pardavinėjimo propoziciją. Pristatys jums atsakantį instrumentą, o 
tas suteiks jums amžiną muzikališką pasilinksminimą ir užganėdini- 
ma.C

Nėra nieko paslaptingo. Tai yrą aiškus paprastas pienas. Leiskite 
mums apie tai jums išaiškinti, ypatiškai ar per laiškus. Išplešklto 
kuponą ir prisiųskite mums.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

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

Daktaras S. Wissig
IŠ SENO KBAJAUS.

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

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

dėliomis nuo 10 iki 12 ryto.
1759 West 18 Str.. Corner Wood Str.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

Jonas Budrikas
Savininkas

5252-54 So. Morgan St. Chicago, Ill
Telephone Yards 6685

ii'

Užlaiko krautuvę vyriškų apredalų, skrybėlių, čeverykų ir 
batų, del moterų, vyrų ir vaikų, taipg ir vyriškų siutų. Taba* 
ką ir cigaretus išsiunčiame visose dalyse Amerikos.

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

Išsiunčiame drabužius ir j kitus miestus.

Dept. 108

Dčlko turi nešiot seną ropę

Valstija.

CHICAGO, ILL3248 S. Morgan SI.

URRA

VISI DARYKITE DABAR!
PAS

Gatvė ..
Miestas

Klauskit 
Chopen10c 
cigarų, nes 
padirbti iš 
geriausio 
tabako.

JOS. BARTKOWIAK 
Išdirbėjus

4934 So. Pauliaa Chicago, HL 
Phone Yards 41L4.

Steger & Sons Pijanai yra žinomi visur kaipo švelnaus tono 
ir atsakančio subuduvojimo.

ESTABLISHED 1879

Piano Manufacturing Company
STEGER BUILDING

N. W. Corner Wabash Ave. and Jackson Blvd.

STEGER ta SONS PIANO MFG. CO,
STEGER BUILDING. CHICAGO

Ponai
Prisiųskite mau iszaiszkinima apie Stegerio Idėja Pijanų Pardavinėjimui

Vardas............................................................ .............................................. .

I.OXOL

aas:

Mniui & SlelnDacli
ARCHITEKTAI

CHICAGO,

NEWYORK.

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

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

FRANK JONAITIS
1109 Madison St., Gary, Ind.

Telefonas 1813

Juozapą Ridiką
3253 Illinois Ct. kerte 33 g.

Szaltas Alus, gardi Ariel
ka, kvepenti Havanos Ci
garai. Turiu didelę salę 
del mitingų, veselijų ir tt.

■TELEPHONE YARDS 27(6

Musų depozitoriai gauna 3 proc. metams, kuris yra mokamas pirmą 
dieną Sausio ir Liepos. Pinigai padėti prieš 10 d, menesio traukia 
proc^nuo pirmos d, Pradėkit pasidėti šiądien kad ir su 1 dolier u.’

INDUSTRIAL SAVINGS BANK
2007 Blue Island Ave.

22 metai biznije. Atidaryta Subatos vakarais
Visos kalbos kalbamos. nuo 0 iki 8 valandai.

KUR BEGI FILIPAI?X
Ugi pas VITKĄUSKĄ į lietuvišką 

karčemą. Ką-gi ten jauti brolyti? 
Tai tu to dar nežinojei ką visi jau 
senai žino. Kad jis yra geras vyras 
ir pagelbsti žmogų visose rodose.
Jei turi provą korte, jis duos rodą, kad niekad nepraloši, jei nesukalbi an
gliškai, jis bus tau geras vertėjas’. O alus tai skanus, nes yra iš Kauno 
pargabentas, stikitii milžiniški, na jeigu netiki tai cinam išsitraukti po 
skunerį ir persitikripsim.

K. VITKAUSKAS
333 E. 14th Street CHICAGO HEIGHTS, ILL. Tel. 636R.

PLUMBERIS
Suveda gazų, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbų gvarantuoja.
3252 Emerald Avenue - - Chicago, Ill.

Telephone Yards 4527.

kad gali pirkti naują Gold Filled paauksuotą 
ant 20 metų gvarantuotą Elgin Laikrodėlį už

$15.00
Lenciūgėlių, laketų, žiedų, špilkų, kolonikų 

šukų ir tt. Yra daug gatunkų iš ko pasiskirti.igį- Sliubinių žiedų litaras indedu už dyką. ■‘įį

PAIN-EXPELLE
Heg.US.Pat.OIf.

ALCOHO: 
BRIGHTER S Co. 

ZlSPearl S»r.

DR. RICHTER'S
Pain Expeller

Or, Richter's galingos externa 
liškos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje 
šeimynoje

Vienatine Lietuviška Aptieka ant Bridgeporto

F. A. POSZKAUS
Utį 3121 S. Morgan bt., kerte 31mo Pl.

CHICAGO, ILL., Tel. Yards 695
Užlaiko visokias geriausias gyduoles krajavas ir užrubežines, kvepalus ir gy
dančius muilus. Taippat savo labaratorijoj išdirbame geriauses gyduoles nuo 
nuospaudų (corns), nuo kosulio, proškas nuo galvos ir pilvo skaudėjimo, nuo 
kojų šutimo Trejanką ir daug kitokių. Lietuviai visokiame reikale kreip
kitės j lietuvišką aptieką, atsilankykite ar per raštą patarnausime sanžiniškai 
ir maloniai.

Išnaikina skaudėjimą nuo Reu
matizmo, Kraujo Sukrekejimo, 
Sttenų Degimą, Strendieglis ir 
Neuralgijos.

Skubiai palengvina žaizdas, štyvu- 
mą ir muskulas. Šlubumą ir pažeidimą. 
Išgydo nuo šalčio ir kripo ir skaudėji
mą kaklo. Trukdo nuo krajo sukepimą 
ir nuo uždegimą plaučių. Išgydo galvos 
skaudėjimą it dantų gėlimą. Gepamirš- 
kite gauti teisingas gyduoles ubpečėtita 
su pečetim pokeliuose.

25c ir 50c. už butelį.

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

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

IUM3ACOUcAUGI^I '‘'Ca'S115'

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik- 

t rodėlis gvarautuo- 
L tas ant 20 metų, 
j'. paauksuotas du- 

beltavi lukštai 
puikiai visaip iš- 
marginti, gerai 
taiką laikanti, la- 
oiausiai 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 
004 Athenaeum Bldg.,

Jei nepatiks, ne-
Už jį kitur no- 

paauksuotas leneiu- 
laikrodėlio.
WA2.U1I CO.,

Chicago, Hl.

John Cochinsky 
) LAWYER

Lietuvys Advokatas
69 W.Washington St., Room 1510 

CHICAGO
Atlieku visokius legališkus reikalus at

sakančiai, ypatingai susižeidimo h 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 kokį 
legališką reikalą, atsišaukite pas tautietį.

Ofiso vai.: nuo 9 lyto iki 5 po pietų.
Gyvenimas:

2316 W. 23rd PL, Chicago, I1L
Gyvenimo vai.: nuo 7 iki 9 vakaro.

Vyrai IšgydomiĮ 5 Dienas
VARICOCELĘ, HYDROCELĘ (Be peilio ir skausmo)

Aš nonų išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 
Kraujo Nu.Ydų, Nerviškos Negales, Hydroceles ąr ypatingų vyrų ligų.

Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pinigų, 
ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims, kurie 
buvo gydomi per tuziną ar daugiau daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vienintelį 
būdą, kuriuomi tikrai ir ant visada išgydau.

Ateik į mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose. 
Tamsta gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi iš mano 15 metinio patyrimo kaipo speci- 
jalisto vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.

Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų ir Inkstų nesveikumus 
(Nemokėk už neiigydymą—Neišgydo, nemokėk)

Slaptos
VYRU LIGOS
Pražudytas Vyriškumas, 
Ligos Kepenų i r Inkstų. 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta pajiega, 
Nuovargį,Kraujo užnuodiji- 
mą, Slapumo bėgimą.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą.
Rodą Dovanai.

Užnuodi j i m ą
ir visos fedes ligos, kaip Spuo
gus, Piktąją Didcrvinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubčgimus, Įsise
nėjusias Ligas.
L ė gos Moterų
Vidurių Ligos, Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos išgydomos visiškai. 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos
Ištyrimas DOVAWAI.

■ ___ _ Kalbu Lietuviškai.
VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta tik 
pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano atsa
kančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kančių. 

Dr. Zl NS,’1 83^SCHIM00 
Valandos: 8 ryto iki 8 vak. Nedelioms, 8 ryto iki 4 p . -atų.

F. Al). Richter & Co.
American- House

74-80 Washington St. New York

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

$100.000.00
sudėta Illinois Valstybes kasoje. 

Visokį apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami. 
COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG. 

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

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

Elektros Šviesa
THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO, sutei

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

Jus galit turėti jūsų namų, arba šapų pritaisy
tų su šviesa arba pajiega arba abiem, pagal jūsų 
pačių supratimų už mažų mokestį pridėtų prie mi- 
terio bilos.

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

general Contract Agent
general Offices, (Peoples Gas Bldg) 

122 So. Michigan Blvd.
, - _. I Randolph 3341Phoms; į Autom G46]2

j Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektrikų del 
šviesos ir pajiegos.

1859 W. Chicago Ave, 
6235 So. Halsted St.

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617
ILLINOIS

Apsaugcjam nuo Ugnies________
Pranešame visiems lietuviams ant Bridgeporto ir apielinkėj 

kad musų ofise randasi geriausios ir didžiausios kompanijos dėl 
apsaugojimo nuo ugnies (Fire Insurance), namus, biznius ir ra
kandus. Jūsų namas, ar biznis ar brangus naminiai rakandai dar 
neapsaugoti nuo ugnies, tai ateikit pas mus. Tuomet nebijosite 
gaisro, nes sudegus gausite už juos savo pinigus.

J. TANANEVICZE
3244 S. Morgan St. Chicago, III.
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KATALIKAS

66.

69.

70,

71.

72.

77.

78.

išdžiūvusiame79.
Singapore, In-

86.

87.
88.

97.

98.

99.

Permaino vandenį į vy

7.
8.

jo ne-9.
nukry-

11.
Tūkstantis ži-

14.

12.
13.

67.
68.

kryžių
veidą

kelio, " Kaire,

/Iv

STEREOSKOPAI

Real
MUSU KOSTUMIERIAMS

zz

Dykai! $25 Harmony Betrnbinė Kalbama Mašina Dykai!

Estate

Užganėdintas pirkėjas, 
tai geras apgarsinimas.

Pasiremdami ant to principo, 
mes darome Real Estate biznį 
jau per kelioliką metų.

Kiekvienas biznis reikalauja 
tinkamo prižiūrėjimo ir vedimo, 
to paties reikalauja ir Real Estate 
biznis, o kad tą atlikti tinkamai, 
reikia padėti dikčiai darbo,- ener
gijos ir supratimo.

MES esam pardavę šimtus 
properčių, kaip tai: - Namų, Lotų 
bei Faunų ir kiekvienas, kuris 
tik pirko ką nors per musų ban- 

, yra pilnai užganėdintas, o jei
gu žmogų užganėdini, tai jis re
komenduoja ir kitiems.

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

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

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

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

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų pa

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

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

nėleje.
2. Trjs Karaliai atlanko gimusį Kris

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

kina daktaras Jeruzoliaus ~ baž
nyčioje.

4. Kristus ant svodbos, Kanoj Gali
lėjaus.
ną.

5. Kristus
6. Judesius

MES turime daug properčių 
ant Bridgeport’o (centras lietu
vių Chicago ) ir kitose lietuvių 
apgyventose vietose.

MES greičiausiai apeiname ir 
gauname ant pardavimo “Bar- 
gain’us” (pigumus), tai tokiu bu- 
du galime parodyti jums tokias 
propertes, kokių jus norite.

MES nieko neslepiam nuo pirkėjo, bet pasako
me apie propertę taip, koki ji yra: jeigu yra gera, 
tai sakome, kad gera; o jeigu prasta, tai sakome, 
kad prasta, tokiu budu pirkėjas gauna rodą tokią, 
kokią mes sau duotume.

JEIGU NORI PIRKTI kokią nors propertę 
PIGIAI /tai atsilankyk į musų banką, o mes jums 
parodysime tokių properčių, kokių tik jus norite,

REIKALAUJANT, PASKOLINAME PINIGŲ 
ANT PRIEINAMŲ IŠLYGŲ.
. JEIGU NORI, KAD JŪSŲ UŽMANYMAS 

IŠSIPILDYTŲ, TAI ATSILANKYKITE Į

Jono M. Tananeviczio Banką
3249*53 S. Morgan Street, CHICAGO, ILL

Atmokate Anglišką kalbą? *
<J Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 

:ataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis bei 
.žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu. Ę Yra taįpraktiskas 
BANKVEDIS dėl išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius.^ <J_ Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas. Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu, Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. <J Pagalios tal- 
pinasi trumpos pasakaitės ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. <3 O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
:alikti Jugtlnių AmerikoS-Valstybių Piliečiais. «J Kiekvienas lietuvis atvy
tus į šitą salį privalo nors siek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
j to krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
.lygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti 

-nierikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

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

Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais

$1.25
$1.50

t Jonas M. Tananevlčla,
3249-53 S. Morgan St., 'Chicago, 111

Reikalingas geras zeceris į “Kataliko” spau 
stuvę prie jobs’ų.

16.

ant kalno kalba priešais, 
savo pabučiavimu išduoda 

Kristų žydams.
Simonas pagelbsti Kristui 
nešti.

Šventa VeromKa apsiuosto 
Kristui.

Jėzus ramina moteris, kad 
verktų.

10. Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.. 
Kareiviai ir šv. Peras prie kalno 
Golgotos.
Kristus paveda savo motiną Jonui. 
Skaito Kristui myrio dekretą ant 
kalno Golgotos.
Žydai ruošiasi kalti Kristų prie 
kryžiaus.
Kristaus kūną ima nuo kryžiaus.

17. Kristus keliasi iš grabo.
18. Kristus žengia į daugi;.
19. Regykla šiandieninio Betlejausi
20. Kaip šiandien išrodo Stainelė, ku

rioje Kristus gimė.
21. Bažnyčia apreiškimo šv. P. Ma

rijos.
22. Bažnyčia budavota ant grabo šv. 

P. Marijos.
23. Kaip šiandien išrodo Kristaus gra

bas.
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 
veikslėlių ką pirmutinėse serijose. Ir 
štai ką juose galite pamatyti:
26. Besiartinanti audra ant ežero Erie.
27. New Yorke tavorų krovimas į di

delį oceaninį laivą.
28. New York. Pilies daržas (Casttie 

Garden).
29. Boston.
30.

24.

25.

31.

32.

pa-

Ežeras viešame darže.
City, New Jersey. Pa-

Patkavinis vandenskri-

Atlantic 
maryj. 
Niagara.
tys nuo ožinės salos. (Horse Shoe 
Falls from Goat Island).
Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.

33. Kaskados ir pokylinė svetainė. L.
P. Parodos 1904 m.

34. Moki indijonas uamieje.
35. Moki indijonų gyvenimas.
36. Sioux indijonų vadas, He-No- 

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

37.

38.

69.

40. Airija. Killarney, pilis Boss.
41. Inėjimas į Muckross Klioštorių, 

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

tedra.
44. Vokietija. Griuvėsiai viduramži

nės pilies.
45. Vokietija. Laivas apleidžiantis Ko- 

blencą, ant Rheino upės.
46. Švedija. Stockholmas nuo vandens 

pusės.
47. Stockholmas. Karališkas palocius.
48. ' ............................. .........
49.
50.

Švedija. Ant kelio į Odde.
Švedija. Lejono pilis, Geteborge.
Šveicarija. Mount Blance žiūrint 
nuo Chamonix.
Thun, Šveicarijoj.51. Thun, Šveicarijoj.

52. žuvinis kiemas, Alhambra, Grana
da, Išpanijoj.

53. Katedra Notre Dame, faskada. Pa
ryžiuj, Francijoj.
Tullerinų daržas, Paryžiuje, Fran
ci joj.
Palociai tautų ant upės Seinaos 
Paryžiaus Paroda, 1900 m.

56. Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 
Francijoj.

57. Des Shamps Elyseee. Paryžiuje, 
Francijoj.

58. Didžiosios operas palocius, Pary
žiuje, Francijoj.

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

60. Laivų užplauka ir ežeras, 
france, Francijoj.

61. Carnicho kelias ir ežerėlis Ville- 
farnehe. Francijoj.
Pajūrinis kraštas Casino, 
Carlo.
Vatikano daržas ir Šv. Petro ka
tedra, Ryme, Italijoj.
Rymas žiūrint nuo bokšto Šv. Pet
ro katedros.

•5. Didžioji galerija Colona nalociuje, 
Ryme, Italijoj,

54.

55.

62.

63.

64.

Ville-

Monte

Skliautas 48etthsi$ Severo, Ryme, Italijoj, r
Kološėumas, Ryme, Italijoj.
Nesenai atkastąą.jpalocius, Pompč 
jo, Italijoj. j
Senatas ir Kanalas, Milane, Itali
joj-Kęlias šv.-Juozapo, Venecijoj, Ita
lijoj- i: r šėrimas karvelių ant pleciaus San 
Marco, Venecijoj.
Kelias šv, Andriejaus, Venecijoj, 
Italijoj.

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

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

Kaire, Egipte.
76. Besimeldžianti dervišai kieme ma

hometonų bažnyčios Gamoa EI 
Ain.
Mahometonų bažnyčia Sultano Ha
san, žiūrint, nuo Ciadelio sienų. 
Kaire, Egipte.
Pyramidos ir Arabų vilija^ žiū
rint nuo Ghizeh 
Egipte.
Arabija. Daržas 
upės take.

80. Inėjimas į palocių,
dij°j- , ... .81. Turgaus diena Singapore, Indijoj.

82. Tautiškasis greitasis trūkis, Sin
gapore, Indijoj.

83. Policijos stacija Hong Konge, Chi
nijoj.

84. Žibinčius Hong Konge, Chimjoj.
85. Chiniečių vienbuoriniai laivai 

įplaukoj Hong Konge, Chinijoj.
Gražusis kelias Shanghai, Chini
joj-žvilgis ant viešos turgavietės, 
Shanghai, Chinijoj.
Tautiškas priešpiečių namas ant 
salos Java.

89. Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 
laukai.

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

91. Junitų žinyčia Honmoku. Yokoha
ma, Japonijoj.

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

93. Yokohama, Japonijoj. Kriauklinių 
žuvių pardavinč tojaus 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, Ybkohamoj.
Matsuri pokylis, muzikas pastolas 
ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj.
Yokohama, Japonijoj. Daržovių 

pardavinėtojas, rodantis savo 
turtą.

100. Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj, Yokohama.

101. Japoniškasžvejys 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.

binčių prie Kasuga-No-Myia ži- 
nyčios.

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

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

loa upės, Jlonolulu, Hawai.
112. Daktiliniųfrpaimų kelias, Honolu

lu, Hawai. i k j;-
113 Hawaiska moteris, gaudanti Pee- 

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

wai. ■
115. Gyvenimas Pretorijoj, Pietinėj 

Afrikoj.
116. Inplauka ir plaukianti laivų tai

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

Antonio.
San Francisco gatvė, Mexico City. 
Didysis pliacius, Mexico City. 
“Jojimas šėnimis”.
Mano apginėjas.
Kalėdų rytas.
“Tėve musų, kuris esi danguo

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

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

100 tų pačių paveikslėlių 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.
12 taippat maišyto gatunko paveiks

lėlių pundelyje. Kaina 50c., už 
pundelį.

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

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

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

Siųsdami pinigus ant teleskopų ar 
ant kitokių reikąlų visąda adresuokite:

JONAS M. BANANE VICE
3249-53 S. Morgan St.

Chicago/i Ill.
fj nil , * -------

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

...... $1.00 
be paveiks-

gatunko pa- 
Kaina 25c.

LIETUVYS NOTARAS.
Išdirba visokius. Kejentališkus do

kumentus, paveizdan: Doviernastis; 
Testamentus; Bill of Sales; Kontrak
tus; Notas; Affidavitus ir visokius ki
tus raštus, koki tik Rejento arba “No
tary Public” skyriuje daromi, 
teikia patarimus reikaluose dalių 
tavoje ir kituose dalykuose.

Kreipkitės į
TANANEVICZ SAVINGS BANK.

3248-53 So. Morgą* St, Chicago. DL

Su-
Lie-

HARMONY BETRUBtNE KALBAMA MASZINA. MODELIS 12

Su Harmony Kalbama Mašina jus galite turėti Grand Opera Komišką Operą ar Dramą savo namuose ir tokiu 
pat budu, kaip yra dainuojama ir lošiama teatruose po didelius miestus. Jus galite reproduktuoti visas populia- 
riškas Dramas ir baladas, taipgi Beno ir Orkestros Muziką ir linksmintis keliaujančių dainininkų lošimais ir juo
kingais pasakojimais, jeigu jų suturi t e Harmony Kalbamą Mašiną. Jus galite turėti visą šokimui muziką, kokios 
tik norite be samdymo ir iškaščių Orkestros ar Beno, nes su pagelba Harmony Kalbamos Mašinos jus galite grajy- 
ti bile kokį šokį, kokis tik yra kompozituotas, kaip tai visus Valcus, Two Step, Polka Kadrilius ir tt.
Harmony Mašina turį visus geriausius, vėliausius pagerinimus. Paimkim tik vieną naują pagerinimą, Tono 
Alkūnę. Harmony mašinai yra pritaikinta patentuota sutvarkoma Tono Alkūne, kur visai nąuja jr originališka 
tik pas mus. Tono Alkūne tinka Harmony Mašinai išduoti tą aiškų malonų toną, kuris padaro Harmony Mašiną 
mylimiausia.

Skrynute Harmony Mašinos turi 11^x11^4 colių apačioj, ir yra 7 colių augščio, padaryta iš ąžuolo, vaškinis 
nudirbimas. _ —

Mašinerija Harmony Mašinos turi daug visai naujų pagerinimų, kurių kito išdirhimo mašinos visai neturi, gali 
but užsukama laįke grajyjimo

Harmony Mašina yra dirbama per amatninkus augščiausio laipsnio praktikoj, kurie dirba Kalbamas Mašinas 
per visą savo gyvenimą.

Didžiausia atyda atkreipiama į dirbimą ir parinkimą tavoro vartojamo Harmony Mašinose yra absolutiškas 
tobulumas, kurį mes stengiamės pasiekti ir gauti, ir mes užtikriname, kad “Harmony” yra geresne mekanizme, 
švelnesnė tone, švelniau einanti ir yra atsakantesnė už kitokias mašinas.

Kada jau Harmony Mašina yra gauta ir vartojama per musų kostumierį, tai yra laipsnis užganėdinimo mums 
nemieruojamas vien doleriais ir centais, bet per tikrą pasilinksminimą, kurį mašina priduoda vartotojui.

KAIP GAUTI VIENA ISZ TU MASZINU DYKAI
Instrumentas tokio aukšto laipsnio, negali būti nupirktas niekur už mažiau kaip $25.00, o vienok yra duoda

mas Dykai tnusų kostumierlams-absolutįškai dykai.
Musų plepąs, kuris duoda jums progą gauti Harmony Kalbamą Mašiną Dykai yra toks: — duoti jums ku

poną su kiekvienu pardavimu, kaipo tai, už 5c pirkinį, mes duosim jums už 5c. kuponą, už 10c. pirkinį gausite už 
10c kuponą ir tt. Jus laikykit juos,—kada jus turite kuponų už $35.00 atneškite juos mums ir išmainykit 
ant Harmony Kalbamos Mašinos absolutiskai dykai. Jus nemokėsit nei vieno cento už tą Harmony Be- 
trlubinę Kalbamą Mašiną. Mes duodame jas už dyką vien, kad apsigarsinti savo biznį ir padidinti prekybą.

Dalinimas tų Kalbamų Mašinų nepakels prekių ant tavoro, nei jokioj šakoj biznio, mano krautuvėj. Vi
sas tavoras, kurį perkate pas mane, aš stengsiuosi duot jums geriausį, kaip kur nors kitur.

Aš užkviečiu visus specijališkai atlankyti mano krautuvę ir išgirsti kaikurias puikias dainas grajinamas ant 
viršminėto instrumento ir apžiūrėti tas namų linksminančias Dainuojančias ir Kalbamas Mašinas.

Adolfas L. Zactiarewicz
----------- užlaiko -------------

Skrybėlės, Czeverykus, Vyriškus apredalūs — Taipgi Siuvėjas. Išvalo ir Taiso.
2356 S. Oakley Ave., kampas 23 Pl., CHICAGO. ILL

W. Pulman 4178, arba 659 W. P.
Lietuviška Registruota 

AKUŠERĖ 
ELEON. S. SUTKUVIENĖ 

339 Kensington Ave. 
Kensington, Ill.

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

MOKYKLA ŠOKIU.
Waltz, Two Step ir kitokių.

Pirma lietuviszka Mokykla Amerikoj, 
Prof. Julius kaip iszmokina, tai niekas 
taip negali iszmokint niekur kitur.

PROF. JULIUS SILSKO 
2119 S. Halsted St. Chicago, Ill.

Phone Canal 8762

* * 
** * ** * *

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

CHICAGO, ILL.
SFECIJALISTAS LIGŲ: VYRŲ, 

MOTERŲ, VAIKŲ IR FRU GIM 
DYMO.

Gydau privatiške? ligas vyrų ir mo
terų, taipgi skambią skilvio, inkstų, 
plauuėių, "’-dies, reumatizmo, užnuodi- 
rj kraujo ir ligas akių, ausų, nosįes 

gerklės, taipgi pritaikau akinius.
VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 9 

valandai vakaro.

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

I DH. A. LEONARDAS JUŠKA į 
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.

Ii49 So. Halsted St., Chicago, Illinois.
PRIĖMIMO VALANDOS: 

Nuo 9 ryto iki ii : po piet nuo 3 iki 5 ir 
vakare nuo 7 iki 9.

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

Tel. Lawndale 3670

W. POLCYN
MASON CONTRACTOR

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

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

JAIGU ESI SUŽEISTAS, 
o negavai atlyginimo už savo 
žeidimą, pasiklausk pas mane, 
mane daugelis žmonių gavo tūkstan
čius dolerių, gausi ir tu. Del 
kymo indėkit markę.

Rašykit šiuo adresu:
JOHN LAUKAITIS, 

Gen. Claims adjuster,
9 Charles Str., Maspeth, 1 

P4—37)

su
per

atsa-

Telephone Yards 3547

C. J. KILL
kontraktorius

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkalbinimus atlieka 
kuoveikiausiai.

824 West 35th Street 
Netoli Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Išgydysiu* Jus 
in . . . . . . . . . . . . .

Uranium Steamship
Company

Regu'liariška Pasažierinė Linija tarp
NEW YORK ir ROTTERDAM

Geriausi Laivai — Ruimingi kambariai 
Marconi bevieline stotis—Geras Valgis

Austrijos,Hungarijos ir Rusijos 
pasažieriai gali važiuoti į visas 
dalis Rusijos per Uranium 
Steamship Company už daug 
žemesnes kainas kaip pas kitus.

Del Tikietu ar informacijos kreipkitės

Cranium Steamship 
Company

13 Broadway, - New York
J. V. Zinner ®. Co., 

140 N. Dearborn St.. Chicago, III.
Arba pas mus agentus kurie randa

si visur Suvienytose Valetijose.

' J. W. Zacharewicz
> NOTARAS
I Ištiria abstraktus perkantiems 

namus ir padirba visus kitokius 
' lęgališkus dokumentus, Ameriko- 
i ni skus ir Europi skus, Asekuruoja 

namus nuo ugnies ir ciklono atsa 
kančiose kompanijose ir skolina 

l pinigus ant pirmo morgičiaus.
Kreipkitės prie tautieczio kuris yra 

1 atsakantis o visados gausit teisinga pa- 
tarnavima. Prioszai Szv. Jurgio bazn.

' 911 W. 55rd St. Tel Yard 5423

elephono Yards 2750

Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau šaltą alų, geriausią vynąl 

ir ruginę degtinę, o cglarai tai net 
Iš pat Kauno, o prie to turiu didelę 
svetaine, delel veselijų ir kitokių su
sirinkimų.

T. RADAVICZIA 
936 W. 33rd St. Chicago.
************************** * * * * * * * * *
**************************

DR. O. C. HEINE
DENTISTAS

Kamp. 31mos jr Halsted gatvių 
Ofisas viršuj Aptiekos 

15 metų vienoje apygardoje.

M

* *

*

NUO PASLAP- 
■ TINGU LIGŲ.

Ateik pas ma 
ne, o asz isz/jy 
dytiu jus an 
visados. A 
gvarantuoju 

kiekvien nm u 
Kanedi nima 
kuris atšilau 
kys in mano o 
fisa. Asz isz 
gydysiu jus uz 
pigiau i r ge
riau, negu dak
tarai mieste, 

kurie turi mo
kėti auksztas 
randas ir turi 
didelius iszka- 
szczius.
vartoju ir fal>- 
rikuoju pats 
savo medicinas 
priprovas k u- 
rias asz pats 
importuoju. 
Dabar laikas

A s z

Specialistas kuris 
iszgydo ko kiti negali.

iszsigydyti Ir būti sveiku. Rodą ir isz- 
ogzaminavoiirnas dykai, ar gydysiesi ar 
no. Asz pritaikysiu mano mūza uznio- ' 
kesni, pagal jusu iszgaleiima. Netruk
dyki bet atsilankyk szendien.

Asz kalbu lletuviszkai.
Western Medical Institute

1827 Bluo Island Ave., 2 lub. vi rszuj Ban
kos, prie 18tos gatves, Chicago, Ill.

DR. RENFER, Specialistas.
Vai. 8 r, iki 8:30 v., nedel. 8 r.'iki 12 dlen

Dr. G. M. Glaser
D

šiuoml apreiškia pagodotal vlsuo- 
menlai. jog Sau
ant Bridgeporto praktikuojant per 21 
matų, perkaliau 
mą

seniausias gydytojas

savo ofisą Ir gyveni 
namą po numeriuį savo locną

3149 So. Morgan St.
Kertė 82-ros gatves. 
Telefonas lards 687.

Mano ofisas aprūpintas nar austais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir llgšol. Pasi
tikėdamas, jog gerbtam? publika ir to
limus mane rems, estu namie aut kiek
vieno pareita .avimo dieną ir naktį. 
Estu specialistas ligose valkų, moterų 
ir vyrų ir užsendlntose llgcse. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi su pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street,

Kertė 82-ros gatvės.

Po
THE FALCON CIGAR FACT.
vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas

3. A. NUTOWC, Sav."
— išdirba geriausius — 
HAVANOS CIGARUS

4644 So. Marshfield Av., 
Chicago, Ill.

Tel. Yards 175

10
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admmustracija liet, teatral. 
PP,AUGY ST ĖS PO PRIEGLOBA SV. 

MARTINO.
Petr. Andre jauckas, Pirm., - 

918 — "3rd St.
Stan. Stonevicze, Vice-prez.,

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

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

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

31-18 W. 20th St.
REŽISIERIUS TEATRŲ, 
Martinas Z. Kadzievskis, 

3244 S. Mrgan St.

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

Draugysčių Reikalai.
jHSfĄ TEMTKITE

LIETUVIAI!

tų. Bus puikus muzykės griežimas, 
nes muzikantai atvažiavę iš užrtibe- 
žio, taip kad ir senas ir jaunas norės 
šokti. Kviečiame vaikinus ir mergi
nas iš Chicagos ir aplinkinių miestelių 
atsilankyti į musų mestų. Beje, ba
liuje bus importuotų gėrimų ir kve
piančių cigarų, todėl visus užganėdin
sime. Kviečia,

ADMINISTRACIJA DR-STĖS SV. 
STANISLOVO V. IR K. 
Juoz. Klirftas, Pirmsėdis, 

4527 Marshfield Ave.
Mot. Randis Pagelbininkas, 

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

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

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

4513 S. Wood St.

ADMINISTRACIJA D. L. K. VY
TAUTO POLITIŠKO KLIUBO. 

VILKE-BARRE, PA. 
Laukis, Pirmininkas, 
425 S. Grant St. J " 
Ažis, Pagelbininkas, >'■ 
130 Stautoh St. 

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

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

J. Rokus, Kasierius, J) 
138 S. Meade St. V?

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

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Techery St.

J.

J.

KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIC.

J. V. ZachareviCe, Prez.,
917 — 73rd St.

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

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

Kun. M. Kraučunas, Kapclonas,
3 2nd Pl. and Auburn Avj.

TAUPYKIT PINIGUS!
“Keistuto” Paskolijimo ir Budavo- 

jimo Dr-stė (Spulka) No 1.
Nauja 45 serija prasidėjo ketverge 

rugpiučio 8-tų dienų 1912 m. Susirn- 
kimai atsibuna kas Ketvergas 8-tų 
vai. vakare Juozo Ridiko svetainėje 
3251 Dinois Court, kampas 33čios 
gatvės.

Akcijos kaina 25e. 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 Chicagoje.

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

Skoliname pinigus ant lengvų išly
gų del pirkimo arba statymo namų, 
ant pirmo morgičiaus (Mortgage) 
peržiūrėjimo visų popierų.

Su guodone,
Ben. Butkus, Prezidentas, 

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

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

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

KOMITETAS.

DIDELIS IŠKILMINGAS APVAIKŠ- 
B ALIUS!
Vienybės, pami- 
sukaktuvių, atsi- 
Rugsėjo (Sept.),

ČIOJIMAS IB

su

2200.

ADMINISTRACIJA DR-STĖ3 ŠV. 
JUOZAPO ’AIM. SM. 

Juazapas f'alandauckas, Prez., 
3234 Illinois Ct.

Ant. Petrukas, Viee-Prczidentac, 
4341 S. Hermitage Av.

Juozapas Palekas, Prot. Rašt, 
4o^0 S. Marshfield Av.

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

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

AD MIN:.; TRACI J A L. L. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, WII-KES-BARRE, PA. 
Adomas Cikanauskas, Pirmsėdia, 

78 Lee Park Ave. \ 
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

78 Oxford St.
Juozas Adorn inas, Prot. Sekr., 

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

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius, 
R. F. D. No. 1 Box 17L

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

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

35 serija prasidėjo utarninke Rug
piučio 6 dieną 1912 m. Susirinki
mai atsibuna kas Utarninkas 8tą vai. 
vakare Dom. 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 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožna akcija užsibaigia už 6)4 metų 
ir atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir 
tuvaites prisirašyti.

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

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo Na
rsų ą^nt pirmo morgičiaus (Martgage) 
su peržiūrėjimu visų popierų.

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

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

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

Parengtas Dr-stės 
nčjimui penkių metų 
bus nedėlioj, 15 d. 
1912 m. Vienoj iš didžiausių ir gra
žiausių naujai įrengtoj svetanėj taip 
vadinamoj Pilsen Auditorium, 1655-7-9 
Blue Island Av., prie pat 18-tos gatv. 
Svetainė atsidarys 2-rą vai. po pietų. 
Programas prasidės 3-čią vai. po pietų. 
Įžanga iki 5-tai . vai. su Dr-stės žen
klu dykai, nuo 5-tos vai. tikietas 25c. 
porai. Bus prakalbos, dainos ir de- 
klemacijos. Po prakalbų bus pui- 
kus 'Balius.

širdingai kviečiame visus lietuvius 
ir lietuvaites, atsilankyti ant viršmi- 
nėtos iškilmės kuonoskaitlingiausiai, 
nes visiems yra žinoma, kad Dr-stč 
Vienybė nuo senai, yra pasirengus 
kuopuikiausiai svečius priimti, taip
gi gerbiami tautiečiai buvot kada ant 
baliaus ar pikninko Vienybės, bet 
ten mažai ką supratot, kas tai yra 
Vienybė, taigi atsilankykit ant šitos 
mus viršminčtos iškilmės, tada visi 
suprasit kas tai yra Vienybė, bus 
garsus kalbėtojai, kurių balsai skam
bės toj milžiniškoj svetainėj, jie iš
reikš visą Vienybės stovį nuo 1-mos 
dienos užsidėjimo iki šiai dienai, ta
da visi suprasit. i (36—37)

PARDAVTMpl FARM03!
Parmos ranSisi? ^(Virginijoj, arti 

Washington©, p.. C^ J Ant lauko gali 
dirbti dešimtį" ""mėnesių, per metus. 
Geri marketai.). jiMinesinės išmokestįs. 
Leisk mums tamstai pasakyti, kaip 
galima įgyti farma.

Barbour- <4 Barbour, 
1411 Ashland B^ck, Chicago, Ill. 

---------------------- i. 8.'!!i.ao—-.......
PARDAVIMUI- SALIUNAS.

U Sii.’a
Saliuną parduodi fhegirdėtai pigiai, 

nes turiu greitai išvažiuoti. Kas no
rite geros vietos, urnai atsišaukite 
adresu: ■

3302 S. Morgan St., 
Chicago, III.

' ' ' LIETUVIAMS.
Lietuviai turinti namus ant Bridge

port© 
žiemą 
gimo 
namų 
kreipties prie.

NOWICKI BROS.
830 W. 31 St., (arti Halsted St.),

Telephones Yards 2091, 
(37-44)

ir Town of Lake, reikalaujanti 
pataisyti stogus, vandens nube- 
dudas arba reikalaujanti prie 
kitokių- pataisymų meldžiami

24, KABALAS, arba Salamono Buklumai ir Planetos. Ateities įiraaiA-. 
’ žavimai su pagelba stebuklingojo planetos ratelio frikYjąčlą erg^ 

delįty PųgĮL 26, Kaina tiktai............   15c,

KAIP ATSIRADO JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBĖS. Aiš
kiai parodo, kokios kolionijos buvo pirma ir kaip iš jų susitvėrė 
šiandieninės Jungtinės Valstybės. Pusi. 85, Kaina ..................... 101
GRAUDUS VERKSMAI, arba pasibudinimas prie apmislyjimo Kan
čios Viešpaties Jėzaus Kristiuis. Pusi. 20. Kaina ........................  15c.

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

28. KATORžN INKAS. Labai daili apysakaitė Br. Vargšo iš šių dienų 
atsitikimų Lietuvoje. Kaina .......    I£j»

25,

26.

27,

Lie-

yra 
yra

2200.

•KATALIKO” KLIUBO 
ADMIN ISTRACUA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin^ 

238 Slocum St.

ADMINISTRACIJA DF-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO. 

Petr. Andrejauckas, Pirm., 
918 — 33rd St. 

Antanas Mazeląuakis, Pagebininkas,
3244 S." Morgan St.

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

Antanas Kasparavičia Rašt. Fin- 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

TĖMYKIT NARIAI!
Liet. Teatr. Draugija šv. Martyno, 

turės savo Iškilmingą Balių, Nedėlioj, 
15 d. Rugsėjo (Sept.), 1912 m. Pra
sidės 4:30 valandą po pietų, Freiheit 
Turner svetainėje, 3417—21 S. Hals
ted st. Kiekvienas narįs privalo pri
būti; nebuvęs ant Baliaus bus nu- 
■baustas pagal narių nutarimą' — 50c. 
be jokio išsiteisinimo. Su godone,

A. J. Kasparas,, Prot. Rašt. 
3416 Auburn Ave.

PAMINĖJIMAS 5 METŲ SUKAKTU
VIŲ ŠV. JUOZAPO L. MIR. DR.JOS.

Draugija šv. Juozapo Laim. Mirimo 
(ant Town of Lake), parengė Ap- 
vaikščiojimą, 5 metų sukaktuvių tos 
Dr-jos gyvavimo. Apvaikščiojimas .at
sibus Nedėlioj 22 dienų Rugsėjo (Sep
tember), 1912 m., svetainėje ‘‘Town -if 
Lake Turner Hall”, ant 46 ir So. 
Wood gatvių. Prasidės 2 valandų po 
pietų. Gatvėmis apvaikščiojimo ne
bus, bus tik svetainėje prakalbos, dę- 
klemacijos, koncertai ir tt.

Taigi gerbiamieji lietuviai ir lie
tuvaitės! Kviečiame kaip senus, taip 
ir jaunus atsilankyti ant šio musų 
iškilmingo apvaikščiojimo ir baliaus. 
Meldžiame nepasivėlt?oti, nes progra
mas bus labai invairus, ir prasidės .2 
vai. po pietų. Toliaus bus šokiai ar
ba balius, kuris trauksis iki vėlos nak
ties. Muzykė bus iš geriausių lietu
viškų muzikantų, po vadovyste p. L. 
Kibarto. Kas nebūsit, gailėsitės! In- 
žanga tik 25c. ypatai. Kviečia visus 
be skirtumo. Su pagarba, vardan šv. 
Juozapo L. M. Draugijos

KOMITETAS.
(37—38)

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
“APŠVIETA”.

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ ŠAPA.
Parsiduoda labai pigiai. Gerai in- 

taisyta. Aplink apgyventa lietuviais 
ir lenkais. Mano vyras darė gerų 
biznį, bet man pasilikus našle aš ne
galiu laikyti, nes nemoku darbo. Kas 
pirmas, tas geresnis! Atsišaukite ant
rašu: Ona Yukniš, 1620 So. Union 
Av., Chicago, III. (37—39)

Telephone Central 4632
GEORGE J. LOOKE 

Associated with 
Thomas J. MORGAN

Attorney and counsellor at Law 
Residence: 818 W. 18th St.

Atlieku visokius reikalus. Nelai
mes, Skundus, Reikalavimus, Ukesiš- 
kas popieras ir visokius teismo daly
kus, einu už perkalbėtojų į teismų ir 
sutaikau visokias provas be teismo ar 
su teismu.

Apdraudžiu 
duodu namus

Klauskitės 
lietuvį.

gyvastį ir turtą, par- 
ir farmas.
visuose reikaluose pas

Rodą ir patarimas dovanai.
(37—39)

“KATALIKO” IŠLEISTOS KNYGOS 
ARBA KNYGOS SAVOS SPAUDOS.

Gera proga del lietuviu-darbininko užsidirbti sau 
musų locnospinigus liuosu laiku — pardavinėjant 

spaudos knygas. Kiekvienas žmogus, kuris prisius 
iškaišo $10.00, aplaikys iš musij knygyno $20.00 ver
tės knygų. Taigi naudokitės iš geros progos, z Čionais 
žemiaus surašyti jų vardai:

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

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

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

MAGDALĖS

Istoriškas piešinys IV šimtmečio. Lietuvių 
Puiki apysaka iš gyvenimo pirmutinių krikš- 

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

MABIJA. Labai puikus aprašymas. Pusi. 75. Kaina 150.

MŪSIŠKIAI
žiu ir atgal Mikalojaus ir Glapiros Ivanovų.
Išguldė Ma8nus -Parvalkietis. I ’ ’ j ' ' „ 
jaunos rusų poros, keliaujančios užsienyje, o nežinančios svetimų 
kalbų. Labai užimanti knyga. Pusi. 216. Kaina .........................
Ta pati apdaryta ......................................................................................

UŽSIENYJE. Juokingas aprašymas kelionės į Pary- 
Parašė N. A. Leikin.

Labai juokingai aprašyta prietikiai

50c. 
750.

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

ŠV. MYKOLO DR-STĖS WILKES- 
BARBE. PA. ADMINISTEACUA. 

Silvestras riieexas, Prezidentas, 
462 E. South St.

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

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

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

RU3 Liaukus, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 S. Grant Sv.

Juozas šnipac, Kasieriua, 
f . 386 New Gro-e St

SUSIRINKIMAS.
šv. Stanislovo V. ir K. Dr-ja turės 

savo mėnesinį susirinkimą, Nedėlioj 
Rugsėjo 15 d., 1 vai. po pietų, Šv. 
Kryžiaus parapijos svetainėje, 46 ir 
Wood gat. Kiekvienas privalo pri
būti. Turėsime daug svarbių reikalų 
svarstymui.

Paul P. Baltutis, Raštininkas.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE, PA.
J. Laukus, rrezidentr.o, 

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

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

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

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

34 Logan St.
J. Anekaitis, 11 Fin. Sekr., 

New Grovo St

PASARGA ŠV. JUOZAPO L. MIR. 
DR-JOS NARIAMS.

Visi nariai privalo pribūti šv. Kry
žiaus parapijos svetainėn, Nedėlioj 22 
d. Rugsėjo, 1912., 1:30 vai. po pietų. 
Pasiimkit Dr-jos ženklą, nes 2 vai. 
eisime in corpore į svetainę ‘‘Town 
of Lake Turner Hall’’, ant apvaikš
čiojimo musų paminėjimo 5 metų Drau
gijos sukaktuvių ir baliaus. In cor
pore inėjimas dykai. Paskui reiks 
mokėti 25c. Kas iš narių nebus, 
simokės 25c. bausmės (už tikietą). 
pagarba.

J. J. Polckas, Rašt., 
4520 So. Marshfield Av. 

(37—38)

už-
Su

Statys scenoj labai juokingų 3 veik
smų komedijų ‘‘UŽBURTAS KUNI
GAIKŠTIS”, Nedėlioj, Rugsėjo (Sep
tember) 22 d., 1912, M. Meldažio sve- 
tain., 2242—2244 W. 23rd Place. Sve
tainė atsidarys 4tų vai. po pietų. 
Lošimas prasidės 5tą vai. Įžanga 25c. 
ir aukščiau.

Gerbiamų publikų širdingai kvie
čiam atsilankyti į minėtų perstatymų, 
kur kiekvienas galės labai linsmai lai
kų praleisti. Patsai veikalas yra ga
na užimantis ir be galo juokingas. 
Taigi čia yra gera proga kiekvienam 
atėjus linksmu laiku pakeisti visus 
savo gyvenimo vargus ir nemalonu
mus. Užtai gerbiamų publikų mel
džiame nepamiršti šito taip nepapras
tai gražaus perstatymo, kad po laiko 
nereiktų gailėtis. Po perstatymui 
tautiški šokiai ir lekiojanti krasa. Po
ni ar panelė, laimėjusi daugiausiai 
atviručių, gaus dovanų puikių kny
gelę. Su pagarba, KOMITETAS.

(37—38)

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

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

’ i2. VIENATINIS SAVO BUSIES LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKOS KALBOS 
RANKVEDIS BEI ŽODYNĖLIS LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS su 
Fonetiškų Ištarimu ir Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių 
Piliečiu. Sutaisė S. P. Tananevičia. (Antra laida su pataisymu). 
Yra tai praktiškiausias Rankvedis lietuviškoje kalboje del išsimo- 
kymo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra paran
kiausias lietuviams, 'nes pirmoje vietoje telpa žodžiai, paskui angliš
kas tekstas, ■© trečioje eilėje teisingas ištarimas. Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su fonetiškų ištarimu. Cionais 
surinkta svarbiausi žodžiai, kokie tik naudojami kasdieninėje kal
boje. Prie galo telpa pamokimas tiems, kurie nori pasilikti 
“jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiais” i- “Lessons in 
Reading”, prie dabartinio apsunkinimo gavime pilietiškų poperų, 
atneš didelę naudą kiekvienam, norinčiam palikti piliečiu. Pusi.
240. Kaina -...................................................   $1.25.

.Drūtuose apdaruose .................................r.........................   $1.50.
PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS KALBOS 3ANKVEDĖLIS, Pasimoky-
mui Skaityti, Rašyti ir Kalbėti angliškai. Sutaisė S. P. Tanane
vičia Šis pradinis Rankvedėlis parengtas naudai tų, kurie nori 
trumpu laiku pramokti anglišką kalbą, susikalbėti kasdieniniuose 
savo reikaluose. Pusi. 63. Kaina .................................................... 25c.

TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA del Lietuviškų Mo
kyklų šiaurinėje Amerikoje. Pagal Stuobrį ir kitus parengė S. P.

■ Tananevičia. 1Pusi. 102. Kaina ........................................................ 35c.
NAUJAUSIAS LIETUVIŲ LEMENTOBIUS arba Skaitymo ir Ra
šymo Pradžiamokslis Lietuvių Parapijų Mokykloms šiaurinėje Ame
rikoje. Pagal Damijonaitį ir kitus parengė 8. P. Tananevičia. 
Pusi. 84. Kaina drūtuose audekliniuose apdaruose ....................... 25c.

RYMO-KATALIKIŠKAS DIDESNYSIS KATEKIZMAS dėl Lietu
viškų Mokslainių Amerikoje. Parašė kun. J. Deharbe,D. J. Ge
riausias, nes labai suprantamas, kad ir. mažiems vaikams Katekiz
mas, parankiausias lietuvių pradinėms, mokykloms. Pusi. 199. 
Kaina drūtuose apdaruose ......................................................................

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

«8.

39.

40.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

41.

42.

35c.

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

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

10.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS..

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
843 — 33rd St.

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

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

VYRIAUSYjse gvardijos didž.
L. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
RAITELIŲ ANT TOWN OF LAKE.

J. Klimas, Pirmsėdis, 
1853 W. 45 St.

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

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

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

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

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

VAUDEVILĖ T. M. D. 28 KUOPOS.
Nedėlioj, Rugsėjo (Sept.) 15, 1912, 

M. Meldažio svetainėj, 2242 W. 23 
pl. West Side. Prakalbos, Deklema- 
cijos, Monologai, Juokčsiai ir ‘‘Ste
puko opera”. Prasidės 5:30 valan
dą vakare. Įžanga 50c., 35c. ir 25c. 
ypatai Juokų iki ausų Po persta
tymo šokiai ir skrajojanti krasa. Or
kestrą F. Bagdžiuno.

KOMITETAS.

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

BELETRISTIKA.
11. AMALUNGA ARBA T 7KO DUKTĖ. Labai graži apysaka apie 

balUeidžius ir indijonus, kurie Amerikoje mušėsi už savo tėvynę. 
Pusi. 91. Kaina ...............................r......................................... 25c.
Ta pati su audeklo apdarais .........   50c.

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

12.

13.

14.

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

re-
50 ir 35c., ant

priguli gabiau- 
daugeliui pažys- 

Briedis,

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

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

3200 Illinois Ct.
M. Kadzievskis,

3118 W. 20 th St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO R. ir K. 

Kaz. Naugžemis, Pirmsėdjs, 
3202 Auburn Ave.

Joe. Gurinskas, PagelbininkaB, 
3347 Auburn Ave.

Ign. Mateliunas, Prot. Raštin., 
1424 So. 49 Ave., Cicero UI. 
T. S. PaĮyanskns, Fin. Raštin., 

3325 S. Morgan St.
Vine. Stankus, Išdininktet

' 2934 — 29 St.

Stato scenoje pirmu kart Chicagoje, 
labai juokingą veikalą vardu: ‘‘GY
VIEJI NABAŠN1NKAI”, trijų veik- 
smių, Lisensko-Koničiaus juokai, nedė
lioję, 15 d. Rugsėjo (Sept.), 1912 m., 
Hull House teatre prie Polk ir So. 
Halsted gatvių. Durys atsidarys 
7:30, lošimas prasidės 8:00 ‘ vai. 
zervuotos vietos po 
balkano 25c.

Dramos Draugijoj, 
si lietuviai artistai
tami lošėjai: Vaitiekūnas, 
Sankunas, Moskienė, Dundulienė, Da- 
mijonaitienė, Prušinskas, šlikienė ir 
kiti scenos mylėtojai. Režisoriais: 
Kl. Jurgelionis ir B. Vaitiekūnas; su- 
fliorium A. Lalis. — Kurie tik norite 
pamatyti juokingą scenišką veikalą, 
gražiai artistiškai lošiant, tai pasi- 
skubinkite"*nusipirkti iš laiko tikietą: 
J. M. Tananevičio arba A. Olševskio 
Bankose, vėliaus gali nelikti vietos.

36—37) KOMITETAS.

PUIKUS SEPTINTAS METINIS 
BALIUS!

Balių rengia Lietuvos Mylėtojų 
Dr-ja, kuris bus 15 d. rugsėjo, nedė- 
lioj, Juozapo Yukniaus Lietuviškoj 
Svetainėj, nr. 4834 W. 14 gatv., Ci
cero, III. Salė atsidarįs 3:30 po pio-

PAIEŠKOJIMAI.
VARGONININKAS

Tikką iš Lietuvos atvažiavęs, 
gauti tarnystę. Galiu vesti 
arba bažnytinį beną. Esu 36 
kalbu lietuv. ir lenkiškai.
A. žeknis, 26 Boston st., So. Boston, 
Mass.

noriu
chorų 
metų, 

Adresas:

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda 4 lotai Roseland, 

priešais lietuvišką bažnyčią, labai 
roj vietoj. Gera proga del lietuvio 
pasibudavoti namą ir užsidėti biznį. 
Kas norėtų pirkti tegul atsišaukia į 
J. M. Tananevičio Banka, 3249-53 So. 
Morgan St., Chicago, HL

Dl, 
ge

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

Ant išrandavojimo Hiatas su 5 kam
bariais pagal modernišką pabudavoji- 
mą. Atsišaukite į Jobo M, Tanane
vičio Bankai 4

NAŠLAIČIAI arba paveikslas iš praeities. Vertė Artojas. Yra 
tai užimanti apysaka iš netolimos praeities. žingeidus ir pamo
kinantis aprašymas, vertas perskaitymo. Pusi. 265. Kaina.......... 35c.

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

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

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

PRARACTVOS MICHALDOS, karalienės iš Sabbos. Iš naujo at
spausta. Laida IV. šioje knygelėje aprašoma, kaip toji karalienė 
pranašavo apie permainas viešpatysčių, karus, pergales vieni kitų 
ir tt. Pusi. 42. Kaina ........................................................................... 19c.

PŪŠČIOS DVASIA. Puikus apsakymas iš Amerikoniškų Miškų. 
Pagal D-rų Bird parašė A. L. Ančyc. Lietuviškai išguldė P. B. 
Puikus aprašymas apie amerikoniškus miškus, pirmutinius jų gy
ventojus baltveidžius ir jų kares su Indijonais. Labai užimantis 
ir pamokinanti apysaka, verta perskaityti kiekvienam. Pusi. 330. 
Kaina ........................................................  50c.
Ta pati apdaryta..................................................................... ‘.................... 75c.

ŠIAPUS IR ANAPUS GRABO. Parašė J. Gerutis. Toji knyga 
parašyta labai dailia kalba. Atsižymi ji tuomi, kad jų gali skaityti'1 
kaip dievotas, taip ir laisvamanis, kaip mokslinčiui, taip ir pras
čiokėlis, kaip turčius, taip ir pavargėlis — kiekvienas joje ras tikrų i 
teisybę daduotą šv. Rašto ir giliai apmąstęs supras ar jis teisingu 
ar blogu keliu skubinasi prie amžinojo grabo. Supratęs viską kiek
vienas skaitytojas ant valandėlės pažvelgs į savo būvį ir tuokart 
gal kitaip manys apie amžinastį. Viskas parodyta ant paveikslė
lių labai aiškiai. Pusi. 184. Kaina ...............................................  50c
Ta pati apdaryta ...................................................................................... 75c

TBĮS KELEIVIAI. Krikščionis, žydas ir Turkas. Pamokinanti 
apysaka. T. Višniauckas. Vertė P. B. Antra laida. Morališ
kas apsakymas. Pusi. 92. Kaina .......................................................  25c
Ta pati apdaryta ....................................................................................... 45c.
UŽKEIKTA MERGELĖ su barzda ir Barzdaskutis. Labai užiman
tis ir juokingas apsakymas. Pusi. 27. Kaina .................................... 10c

■ J

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

VĖJINIS MALŪNAS. Pagal lenkišką parašė P. B Apysaka apie 
žydą, kuris nupirko malūną dėl ‘‘gešefto”, bet vėtra malnną su
laužė. Pataria tat jisai savo vaikams, kad žydas negali turėti jo
kios savasties, bet tik grynus pinigus. Labai juokingas aprašymas. 
Pusi. 64. Kaina .......................................................................................... 35c.

44.

45.

46.

47.

10c.ŽVAIGŽDĖ. — Pusi. 17. Kaina ...............................................................
TEATRALIŠKOS KNYGOS.

BETLEJAUS STONELĖ, arba Kristaus Užgimimas. Drama tri
juose aktuose. Parašė K. Puiki knygelė dėl perstatymų apie Ka
lėdas. Pusi. 31. Kaina ....................................................................... 15c.
IŠGAMA. Drama 2-se aktuose. Parašė J. S. Laida II pertaisy
ta. Labai tinkama knygelė teatrų lošimams. Pusi. 24. Kaina .. 10c

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

Labai linksma knyga

HUMORAS IR SATYRA

pamaldų į požeminius urvus, katakumbomis vadinamus, kurie ir 
. šiandie dar tebrandasi Ryme. Pusi. 217. Kaina ............................. 35c.

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

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

17. C1ECORIUŠ DOMICIJONAS IR KASĖJAI KATAKUMBOSE. Isto
riškas apsąkymas Laikuose Krikščionių Persekiojimo. Pagal lenkų 
kalbą P. B;’ Labai puikus aprašymas apie persekiojimą pirmutinių 
krikščionių Ryme, viešpataujant ciesoriui Domicijonui. Aprašyta, 
kaip pirmiejie katalikai, vengdami persekiojimų, susirinkdavo ant 
Ta pati apdaryta ....................................................................................... 65c.
DANGŪS. ’"PAGAL K. Flammarion parašė P. Brandukas. Su pa
veikslėliais;- Aštronomija — mokslas apie pasaulį. Parodo kokios 
yra planetos, kaip jos eina ir kokią įtekmę turi viena ant kitos. 
Knyga yra moksliška didelės vertės. Pusi. 193. Kaina....................60c.
Ta pati apjtiary|ą ....................................................................................... 75c.
GELŽKELIŠ. Pagal -svetimus rašinius parašė K. Stiklelis. Čia 
labai aiškiai parodyta išradimas pirmutinio gelžkelio Anglijoje, ir 
kliutįs, kokias turėjo jo išradėjas. Pus. 21. Kaina t.......................... 50c.

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

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

22. GULIVERO KELIONĖS Į nežinomas šalis. Vertė P. žemutis. Yra
tai labai puikus, i? juokingas aprašymas apie atsitikimus keliau
jant po išsvajotas šalis. Užimanti ir podraug pamokinanti knyga. 
Su paveikslėliais. Pušį 98, Kaina ...............     4Oc.
Apdaryta *, *...... ...... .•  ............................... 65c.

18.

kurioje aprašoma senovės ir šios gadynės juokai, juo
kingi prietikiai, meiliški atsitikimai, linksmos patarlės 
ir tt.

Toj knygoj atrasi daugiau juoką nei dešimtyje 
humoristišką laikraščių per 10 metų; daugiau užganė- 
dinimG, nei išgėrus bosą alaus; daugiau gerų patarimų 
ir pasargų, nei visose virtuvių knygosb ir tt.

Jei nori turėti linksmą būdą, tai nelauk nei die
nos, nei valandos nei minutos, bet tuo j aus atsiųsk 
“Kataliko” redakcijon tik 50 ceritų 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 uri kišeniuje 50 centų, tegul 
neliųsta, bet tuojau perka

HUMORĄ IR SATYRĄ.
Pinigus šiųzdamas adresuok taip:

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

23, GYVENIMO GABALĖLIAI. Joje telpa 13 įvairių puikių pasiskai
tymų ypatingai apie Lietuvos vargus ir visokias nelaimes. Skaity- 
tojas atras labai daug genijališkų minčių apie vargdienių padėjimą. 
Pušį 50, Kana .......... . .................... ................ 15c.

Kas atsiųs 1)2,00, gaus taj juokingą knj[;ą ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”.

11
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Pati pažiurėjo į gražų vyrą 
— pats nuėjo skandytis.

O. Smoltz, 1908 Halsted 
st., šoko nuo tilto į Chicagos 
upę . todėl,, kad. jo. pati pa
žiurėjo į kitą vyrą, kuomet 
jiedu buvo Riverview par
ke. Tečiau nenusisekė pri
gerti, nes.. pdliėistas jį . iš-: 
traukė iš vandens, sudavęs 
lazda į galvą, kuomet tasai 
nei jukino. budu nesutiko iš^ 
lipti gyvas ant.kranto; pas
kui nugabeno už grotą.

Vedrines lėks aeroplanu, 
kuris nuo žemės pakįla su 
90 mylių greitumo (į valan
dą), ir gali lėkti 124 mylias 
valandoje. Reikia atminti, 
kad - greičiausias traukinis 
gali važiuoti tik apie 60 my
liu valandoje.

Nors šiaudinių kepurių 
sezonas baigiasi, teciau šio
mis dienomis daugiausiai ją 
parduota. Mat, žmonės per
kasi jas kitai vasarai, kuo
met jos labai pigios; šio mė
nesio pirmą savaitę šiaudi
nią kepurių parduota į 250- 
000. ...

Už krepšį smilčių gavo 
$3.300.

Rabay, 622 S. Dear- 
st., kuris tokius pini- 
‘ užmokėjo” Už krepšį

Atsidarė mokyklos. - :
Atsidarius mokslo . me

tams, Chicagoje pritrūksta 
naujiems mokiniams moky
klose vietą, nepaisant, kad 
šiemet atsivėrė keliatas 
nauj ą mokyklą. Nauj ą mo
kinių busią 30.000. Išviso 
Chicagoje mokiniu skaičius 
bus 250.000.

Dr. Cook dar vis neužmiršta 
žemgalių.

D-ras Fridrikas Cook at
važiavo Chicagon “pasilsė- 
jti”. Esant, “aš niekur ne- 

Aš sutikau pakeisti, kuomet ’™'!dn S^sn“ »asllsI° kalP

R. 
born 
gus 
smilčių, taip pasakoja apie
tą atsitikimą:................

“Pereitą subatą atėjo į 
mano ofisą du armėnai pa
klausti, ar aš nepakeisčiau' 
auksą ant poperinią pinigą.

parodįs auksą. Jie sugrįžo 
šį vakarą (3 rugs.) atsineš
dami krepšį, kuriame sakė 
esą 4.000 dol. aukso. Paro
dė dvi auksines dešimdole- 
rines, bet aš nepažinau, kad 
jos buvo netikros. Paskui 
prašė parodyt banknotus. 
Vos spėjau pinigus padėti 
ant stalo, jie juos pagrie
bę išdūmė laukan ir sėdę 
tramvajui!, nuvažiavo, kuo
met aš negalėjau atsipeikėti 
ir suprasti, kas atsitiko. 
Šokau vyties, bet tramvajus 
buvo jau toli nuvažiavęs. 
Jie nunešė mano sunkaus 
triūso pelną — 33 šimtus 
dol.”

Jis dabar ją ieško, 
dęs žada užmušti.

Ra-

Tramvajų straiko nebus.
Abi pusi kompanijos ir 

darbininkai, sutiko pasiduo
ti santaikos teismui, išrišti 
ir nuspręsti sutikimo išly
gas. Darbininkai savo atsto
vu paskyrė teisėją Scanlan; 
kompanija savo dar nepas
kyrė. To teismo užduoeia 
bus išrišti: Kiek valandų 
tramvajų darbininkai turės 
dirbti; Kiek reikia mokėti 
darbininkams po 12 vai. 
nakties ir tt.

Darbininkai reikalauja: 
26 centu už valandą darbo 
iki 6 mėnesiu; 28c. už vai. 
per sekančius 6 mėn.; 30c. 
— po metą; 34c. — po dvie
jų metą. Kad darbininkai 
dirbtą 9 vai. ir kad darbo 
laikas nesitęstą ilgiaus 14 
vai. Iki šiol, kad išdirbti 
9 vai., darbininkams atsiei
davo išbūti darbe net po 18 
vai. dienoje; mat, už stovė
jimo laiką kompanija nemo
ka.

Sena mokestis buvo toki: 
23c. pirmuose 6 mėn.; 25c. 
antruose 6 m.; 26c. antrais 
metais; 27c. trečiais metais; 
28c. ketvirtais metais; 29c. 
penktais metais; 30c. toles
niame laike.

Kompanija ikišiol sutiko 
pakelti tik po vieną centą 
už valanda darbo. y

P. .--------- -------
Aeroplanų lenktynės.

Chicagon pribuvo atsto
vai franeuzą aeroplanistą 
draugijos “Federation Ae- 
ronautique Internationale ’ ’ 
*B. Durfresne, Jacq. Schnei
der ir E. Auburn, 
atvažiavo

Taipgi 
greito lėkimo 

karalius” Vedrines su savo 
padėjėjais M. Prevost ir A. 
Frey. Jie atsivežė ir savo 
aeroplanus. Jie visi daly
vauja Gordon Bennetto tau
rės lenktynėse, prasidedan- 

jęio^^O rugs. Clearinge, III.

Chicagos opera naujam gie
smininkui mokės $3.000 už 

vakarą.
Chicagos operos vedėjas 

Andreas Dippel parsamdė 
šiam sezonui naują giesmi
ninką baritoną Titta Ruffo, 
giedojąsį Argentinoj, pa
garsėjusį Europoj ir Pieti
nėj Amerikoj. Jam mokės 
po 3.000 dolerią už kiekvie
ną giedojimo vakarą. Šisai 
giesmininkas, sako, esąs ge
resnis ir už Caruso.

s  ---------------------- —įi..~i *

Už 50 dol. atmokėjo $94, bet 
dar buvo permažai.

Teisėjas Vandervcnter 
paliuosavo nuo atmokėji- 
mo skolos tūlą Joną Veith. 
Šis kovo mėnesyj 1910 me
tuose pasiskolino pas vieną 
sukčių 50 dol I Iki šiol už tą 
skolą sukčius'jo algas areš
tuodamas atėmė 94 dol. To 
nebuvo gana; skolintojas 
padavė jį teisman už skolą 
ir nieko nelaimėjo.

KATALIKAS

.Oro biuras sako, kad šie 
karščiai šiemet yra paskuti
niais.

Chicagoj”. Visą vasarą va
žinėjęs su lekcijomis. Jis 
pranešė, kad spaliu mėnesyj 
važiuosiąs per visą svietą 
skelbdamas, kad jis, ne kas 
kitas, pirmas atradęs šiau
rinį žemgalį.

Turbut jau nėra pasauly
je tokio kvailio, kuris jam 
tikėtą, kad jis toliaus buvo 
nuvažiavęs kaip Grenlandi
jos pakraštįs. Anąmet jis 
pats prisipažino, kad jam 
buvę makaulėje negerai; 
turbut nuo įšalimo.

Požeminiai geležinkeliai.
Požeminiai geležinkeliai 

Chicagoje manomi kasti iš 
vidurmiesčio: į pietus ant 
State st., į pietvakarius ant 
Blue Island avė., į vakarus 
ant Madison st., į žiemvaka
rius ant Milwaukee avė., į 
žiemius ant Clark ir Evans
ton. avė., Inžinieriai ap
skaitė tuos kelius iškasti at
sieisią 150 milijoną dole? 
rią.

Chicagos augis.
Chicagos Direktoriaus 

Kompanija suskaitė Chica
goje 2.326.400 žmonių. Ji 
suradusi, kad vienais me
tais Chicago padidėjo 62- 
216 žmonėmis. Į miesto 
“direktorių” toji kompani
jai inrašė 2.830.234 vardus. 
Tai yra didžiausias Direk
torius pasaulyje; net 100- 
000 vardą didesnis už Lon
dono direktorių.

Chicagos mokyklą cenzus 
suradęs Chicagoje 2.381.700 
žmonių.

E. J. Dillon, vyriausias 
Direktoriaus kompanijos 
statistikas, sako, kad Suv. 
Valstiją daromos gyventoją 
statistikos yra visai klaidin
gos, nes statistikos darymui 
suima visokius nuo gatvių 
valkatas, kurie neturi jokio 
apie surašinėjimą suprati
mo. Šios kompanijos sta
tistikos rinkėjai turi po 12 
meti; patyrimo, todėl jos pa
daroma statistika yra daug 
tikresnė.

Vienok reikia tikėti, kad 
jie nei vienas negali pilnai 
suskaityti gyventoją skai
čių. Gyventoją yra daug 
daugiau.

Sulyg naujo Direktoriaus, 
Chicagoje randasi su vieno
domis pavardėmis sekantis 
žmonių skaičius: Johnsoną 
(Džiansoną) randasi 7.793; 
Smithą — 5.520; Andersoną
— 5.038; Millerią — 4823; 
Nelsoną — 3.3.077; Brownu
— 3.019; Petersoną — 
2.775; Olsonų — 2.057; Jo- 
nesą (Džonsą) — 2.040.

Prigavikas mokėjo išsisukt 
ranką.

Likosi suimtas prigavi
kas, galėdavęs išsisukti iš 
peties' ranką, tūlas Reinkėr 
iš Ladd, III. Anais metais 
su savo “išsukta” ranka 
laimėjo iš geležinkelio kom
panijos tūlą pinigą sumą 
delei “nelaimės” ant gele
žinkelio. Jo dabar, mat, ir
gi panašiai norėta pasipini
gauti, bet nenusisekė.- Su
ėjo karčiamoj kokį ten “se
ną draugą” konduktorių, 
darantį “komedijas”: in- 
traukiant cigaro durnus. į 
save ir išleidžiant per kru
tinę, kurioje buvo skylė. 
Jis tuojaus parodė savo ko
mediją, kaip gali išnarinti 
iš peties ranką. Toks tokį 
pažino ir ant alaus pavadi
no. Jiedu susitarė padaryti 
gerą “biznį”: šis išpuls iš 
tramvajaus ir “išsinarįs” 
ranką, o anas bus liudinin
ku. Bet, mat, “ano” butą 
tramvajaus kompanijos de
tektyvu; jis apie tą busian
čią “nelaimę” todėl iškalno 
ir pranešė kompanijai. “Ne
laimė” atsitiko ant State st. 
Reikerį su “išsukta” ranka 
nugabenta ligonbutin bai
siausiai be vaito j ant. Kada 
ligonbutin atėjo policija jį 
areštuoti, gydytojai buvo 
pilnai persitikrinę, kad ligo
nis tikrai turi išsuktą iš pe
ties ranką ir esąs blogame 
padėjime. Teisme “išsukta- 
rankis” prie visko prisipa
žino. y ,

._________
Del karščių pritruko pieno. 
Mėsos kainos negirdėtai pa

kilo.
Jei ilgai trauksis 

karščiai, tai Chicago, 
visai pritruks pieno,
krymo kompanijos ir res- 
tauranai gauna pieno tik 
vieną trečdalį kiek reika
laujama. Mėsos kainos pa
kilo 6 centais angščiau, ne
gu pernai. Ledo reikalavi
mai pakilo beveik dvigubai. 
Mokyklose atsiėjo pertrauk
ti mokslą delei neapsakomo 
karščio. Chicagoje tokio 
karščio nebuvo nuo 1872 
metą. Karštis pereina 94 
laipsnius Fahreinheito ter
mometro. Nuo karščio nu 
mirė keliolika žmonių.

Rįjo peilius.
Pavieto ligonbutyj dary

ta operacija tūlam Jonui 
Martinek. Jo viduriuose 
rasta: Devyniolika lenkti- 
nią peiluką; keturios surū
dijusios peilią gelažtės; tu
zinas sprenžiną ir nitą; vie
nas sidabrinis doleris. Tie 
visi “produktai” buvo susi- 
kuopę į gumulį ir pagimdė 
Martineko viduriuose votį. 
Jis tuos daiktus sūrį j o pirm 
kokios dešimties metą eida
mas iš laižybą, kad galįs tū
lą dalyką taip paslėpti, kad 
niekas pas jį neatras ir, ži
noma, laižybas laimėdavo. 
“Mokslas” iš to patyrė: 
kad kaulinės kriaunįs ge
idaus vidurių suvirinamos 
negu medinės. Celuloidinės 
kriaunįs labai neatsakančios 
valgymui. Vokiškas sida
bras sveikiaus valgyti, kaip 
misingis, o plieninės gelaž
tės pilve rudy j a nežiūrint 
smagiausio žmogaus ūpo. 
Martinek pasitaisįs.

Teis vyrą žudytojas.
Kriminaliniame teisme 

prasidėjo tardymas ponios 
Lena Musso, labai gražios, 
italės, už savo vyro nužudy
mą. Del jos gražumo jos 
vyras, sulyg jos pasakoji
mą, nužiūrėdavo kiekvieną 
atsilankantį ‘ vyrą, net ir 
nuomos (raudos) kolekto
rių. Taigi jis ją nusprendė 
nužudyti. Mussienė ginda
mosi jį nušovusi. Ji malo
niai šypsosi pasakodama 
apie savo “nekaltą” žmog
žudystę.

Nepersenai likosi išteisin
tos sekančios savo vyrą žu
dytojos, ponios: Rene Mo
rrow, Jane Quinn ir Floren
ce Bernstein. Netolimoje 
ateityje bus teisiamos žudi
kės: Louisa Vermilya, Lou
se Lindloff, Lulu Blackwell, 
H. M. Burnham, Elzė Buch
anan ir Margarieta McCave.

tokie 
sako, 
Ais-

T. M. D. susirinkimas.
Rugsėjo 13 d., pėtnyčios 

vakare 8 vai., atsibus Chi
cagos Tėvynės Mylėtoji; 
Draugijos kuopą centro su
sirinkimas, Meldažio svetai
nėje, 2242 W. 23 Place. 
Geistina butą, kad visu 
kuopą pasiuntiniai atsilan
kytą.

Laikina Valdyba:
M. M. Dūda prez.,
S. P. Tananevičia sekr., 

3249 So.- Morgan St.

Šiaudines kepures galima 
nešioti tik iki 15 dienai šio 

mėnesio.
Anais metais daužymas 

ant gatvių šiaudinią kepu
rią prasidėdavo 1 d. rugsė
jo, šiemet tečiau policijos 
šerifas McWeeny pailgino 
laiką iki 15 d. Kas prieš 
tą dieną sulaužytą kitam 
šiaudinę skrybėlę, gali būti 
nubaustas. Po paskirtam 
laikui bausmės nėra.-.

Parsiduoda Grosernė ir Bučernč la
bai geroj vietoj, tarp lietuvių ir len
kų apgyventoj vietoj. Priežastis par
davimo, savininkas nori apleisti šia 
šalį. Norinti pirkti', malonėkit atsi
šaukti po šiuo antrašu: 3440 S. Mor
gan St. . (37—39)

DIDELIS IŠKILMINGAS BALIUS.
Parengtas Lietuvių Teatrališko: 

Draugijos po vardu švento Martino 
Nedėlioj, 15 d. Rugsėjo (Sept.), UJlf 
m., Freiheit Turner svetainėje, 342 
S. Halsted St. Prasidės 4:30 vai. | > 
Įlietų. Tnžanga 25e. porai.

Nuoširdžiai užkviečiame visus lis 
tuvius ir lietuvaites kvoskaitlingiav 
<iai atsilankyti, nes bus pirmas tok 
sai- balius-kada jau piknikai pasibaigė 
Su godonė, KOMITETAS.

^Šipkortas ir Pinigą Siuntimas"1
Dabartinės šipkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti Europon 

yra sekančios:
Į krajų. Čia paduodame kainą kelio per vandenį: Iš krajaus.
$38.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per New Yorką eina 9 d. $43.00 

36.00 
41.00 
37.00 
35.00 
38.00 
38.00 
33.00 
35.00

$42.00 Cunard Line iš Libavos į New Yorką, 
41.00 “ ' ‘ ' *
35.00 
35.00 
34.00 
33.00

43.00
45.50
43.00
43.00
43.00
43.00
45.00

Hamburg American Line iš Hamburgo per Philad’a eina 12 d.
North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Exp. eina 7 d.
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 Antverpen per New Yorką, eina 8 d.
Holland American Line iš Rotterdam per New Yorką, eina 9 d.
Russian American Line Libava per New Yorką, eina 10 d.
Canadian Northern Antv. arba Rotterdam per Montreal eina 8 d. 41.00

$42.50 į
40.50 į?
38.50 £
38.50
38.50
41.00

Cunard Line iš Hamburgo per New York eina 7 dienas 
White Star Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 
American Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 
Anchor Line iš Antv. arba Rotterdam per New Yorką, eina 9 d. 
White Star Dominion iš Hamburg per Montreal, eina 8 dienas

Apart šitų kainu kiekvienas atvažiuojantis, kuris neturi Amerikonišku Citizens 
popleru, turi mokėti $4.00 Head Tax.

Apart šitų linijų mes turime ir daug kitų į visas dalis svieto, jeigu reikalas 
parašyk iš kur i į kur nori važiuoti, o mes kainas paduosime koteisingiausiai.

Kainos Europos Geležinkelių:
ir Tilžės Eydkunų.
$5.20 $5.25
$4.85 $5.00
$6.95 $7.10
$6.90 $7.05

Tarp 
Bremen 
Hamburg 
Antverpen 
Rotterdam

RUBLIU KAINOS

s®-

Rublių | c Rublių S c Rublių $ c Rublių S c
1 .52^ 29 15.23 -57 29.93 85 44.63
2 1.05 30 15.75 58 30.45 86 45.15
8 1.58 31 16.28 59 30.98 87 45.68
4 2.10 32 16.80 60 31.50 88 46.20
5 2.63 33 17.33 61 32.03 89 46.73
6 3.15 34 17.85 62 32.55 90 47.25
7 3.68 35 18.38 63 33.08 91 47.78
8 4.20 36 18.90 64 33.60 92 48.30
9 4.73 37 19.43 65 34.13 93 48.85

10 5.25 38 19.95 66 34.65 94 49.38
H 5.78 39 20.48 67 35.18 95 49.83
12 6.30 40 21.00 68 35.70 96 50.40
13 6.83 41 21.53 69 36.23 97 50.93
14 7.35 42 22.05 70 36.75 98 51.45
15 7.88 43 22.58 71 37.28 99 51.98
16 8.40 44 23.10 72 37.80 100 52.25
17 8.93 45 23.63 73 38.33 150 78.38
18 9.45 46 24.15 74 38.85 200 104.50
19 9.98 47 24.68 75 ' 39.38 300 156.75
20 10.50 48 25.20 76 39.90 400 209.00
21 11.03 49 25.73 77 40.43 500 260.00
22 11.55 50 26.25 78 40.95 600 312.00
23 ' 12.08 51 26.78 79 41.48 700 364.00
24 12.60 52 27.30 80 42.00 800 416.00
25 13.13 53 27.83 81 42.53 900 468.00
26 13.65 54 28.35 82 43.05 1000 519.50
27 14.18 55 28.88 83 43.58 2000 1039.00
28 14.70 56 29.40 84 44.10 3000 1558.50

Prie kiekvieno siuntinio reik pridėti 25 centus ant pačto kaštu.

Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo Rosijos konsulio, 
taip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per rubežių policijos netrukdomas.

Reikalaujanti šipkorčių j kitus miestus, rašykite mums į kur norite išva
žiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu su vaikais, paduokite mums visą vaiką metus, 
o mes atgal pačta prisiąsime jums visą liniją kainas, tada jąs pasirinkę sau 
liniją kokią norėsite, prisiųsti mums pinigus per Money Orderį o mes jusą 
šipkortes kogreičiausiai išsiąsime.

Adresuokite mums visada šitaip:

J. M. Tananevičia
3249=53 S. Morgan St., Chicago, Ill
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