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® Politiškos Žinios

Iš Rusijos.
Rusijoj dabar labai daug 

kalbama apie visuotiną mo
kymą ir įvairias mokyklų 
reformas. Ypačiai labai 
rūpinamasi augštesnėmis 
mokyklomis, kuriose, nežiū
rint tų visų biurokratijos 
rūpesčių, visuomet viešpa
tavo ir viešpatauja priešin
goji vyriausybės politikai 
dvasia. Jau kiek rodosi 
švietimo ministerija nepri- 
džiovino sau galvos, išdirb
dama įvairius sumanymus 
ir įstatus, kiek nevartojo 
įvairių policijinių priemo
nių ir įrankių, vis-tik kie
ta galvis Rusijos studentas 
nenori suprasti biurokrati
jos teikiamų malonių ir ne
siduoda save mindžioti pur
vinam policisto batui. O 
jau kaip švietimo ministeri
jos rūpesčiai ir augštesnių- 
jų mokyklų globa vykdina- 
mi gyvenimai!, geriausiai 
parodo pačios vyriausybės 
paduodamos skaitlinės, ku
rios f pi i giažn nėra pilnos.

Nuo 8 dienos lapkričio 
1910 metų iki pabaigos lie
pos mėnesio šių metų visuo
se Rusijos . universitetų 
miestuose policijos buvo 
suareštuota 5.415 studentų 
ir kursisčių, iš kurių: Mas
kvoj — 2.317, Peterburge
— 921, Odesoj — 819, 
Tomske — 448, Varšave — 
373, Kieve — 349, Jurieve 

■— 55, Novočerkasske — 19, 
Novo-Aleksandrijoj — 8, 
Ekaterinoslave — 6. Iš vi
so skaitliaus 5.415 žmonių 
buvo paliuosuota 3.394, li
kusieji gi daugiausiai 
skaudžiai nukentėjo, nes 
dauguma jų buvo ištremta ir 
prašalinta, o mažesnė dalis
— atsėdėjo kalėjime už per
žengimą įvairių būtinų įsa
kymų. Apart tų nukentė
jusiųjų tiktai prašalintų iš 
visų augštesnių mokyklų 
buvo 3.524 žmonės, o vien 
tiktai administracijos iš
tremtų į šiaurines Rusijos 
gubernijas ir Siberiją išviso 
buvo 1.298 žmonės.

Na, ar girdėjo kas, kad 
kultūringos Europos šalyj 
vyriausybė kovoja su savo 
mokyklomis daug smarkiau, 
negu kur kitur su didžiau
siais kriminalistais?

nes, liudijančios labai 
sėkmingą p lėto j imąsi 
operacijos judėjimo. Tas 
judėjimas — tai vienatine 
Rusijos gyvenimo sriovč, 
kuri iš reakcijos viską apė
musių nagų išliko dar svei
ka, patraukė į save veiklias 
jėgas ir milžiniška banga 
išsiplėtojo visoj Rusijos 
valstybėj.

Bet nelaimingosios Rusi
jos gyvenimas turi jau tokį, 
likimą, kad kur tiktai pa- 
sekmingiau pradedama riš
ti gyviausieji visuomenės 
reikalai, tuojaus tenai pasi
rodo policijiuės tvarkos 
viską kas yra šviesesnio 
naikinanti šmėkla, kuri jau 
net savo šešėlio pradeda bi
joti. Kaip tiktai koopera
cijos judėjimas pradėjo ro
dyti kultūros diegus, tuo
jaus ant jo pasipilė represi
jos ir persekiojimai. Visur 
kooperacijos judėjimas ne
tiktai atpigina produktus, 
bet drauge skleidžia giles
nį supratimą gyvenimo rei
kalų ir 
netiktai 
bet ir 
Rusijoj 
draugijoms netiktai drau
džiama visokis kultūros 
veikimas, bet prieinama iki 
tam, kad toms draugijoms 
draudžiama išsirašinėti net 
pažangesnius laikraščius.

didesnį apšvietimą 
tarpe savo narių, 
visoj visuomenėj.

gi kooperacijos

CAVALRY CHARGE.
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Kadangi tarp Vokietijos ir Fr^icijOž. ixIL Morokko -reikalus pramatorna ka
ras, , tatai aut. vaizdo • parodoma ^oSeti,^ ‘armija su kaizeriu-Vilium ir Franci- 
jos prezidehtas Fallieres, : ’t.- ■

■*—-a

su
liu-

negalima išpildyti. Grei
čiausiai, surinkus naują mi
nisterių kabinetą, parla
mentas liks paleistas, o nau
ji rinkimai neapsieis 
smarkios savitarpinės 
vos.

be
ko

Paskutinė atskaita 
jungto organizavimo 
sijoj vartotoju draugijų pa
rodo labai didelį augimą vi
soj valstybėj kooperacijos 
judėjimo. Pirkly binė apy
varta Maskvos vartotojų 
draugijų sąjungos pasiekė 
2.247.649 rublių, ty. padidė
jo daugiau kaip milijonu 
rublių sulyginus su 1909 
metais. Grynas pelnas sie
kia 22.832 rublių.

Į kurią atskaitos pusę ne
pažvelgsi, visur matyti 
daug reiškiančios

Peterburgo dienraštis “S. 
Pet. Viedomosti”, piešda
mas dabartinį Rusijos so
džiaus gyvenimą, nurodo į 
baisiausią jo slogą — girty
bės plėtojimąsi.

“Musų dienose beveik 
kiekvienas sodžius — tai iš
tina gertuvė, ištisas karče
mų lizdas. TDel iliustraci
jos štai tikriausieji faktai: 
sodžiuje S—ko Likkuose 
S—ko gubernijoj, buvo su
statyta 27 protokolai apie 
slaptą pardavinėjimą deg
tinės. Išviso tame sodžiuj 
yra 45 kiemai. Sodžiuj P. 
aš užklausiau valstiečių su
eigoj: “kiek jus užlaikote 
karčemų?” — Atsakyta: 
“šešioliką”. Slaptas degti
nės pardavinėjimas pavers
tas viena iš pirklybos ša-

Kieve “tikrųjų rusų” są
jungos skyriaus susirinki
me išdirbta pienas rinkimų 
kampanijos į ketvirtąją du
rną. Nutarta organizuoti 
eiles sodžiaus agitatorių ir 
dalinti išleistą literatūrą 
apie nacijonalinį klausimą 
ir kairiųjų partijas. Tarp 
<itko, sąjungiečįai - mano 
kreiptis į vyriausybę, idant 
ši perkeistų rinkimų įstaty
mus sulyg lenkų, valstiečių 
ir darbininkų rinkėjų suma
žinimo. - .

: Karo /šmėklą, r -; /
Speėijaliniąmė. ’ Franci jos 

ministerių posėdyje vien
balsiai nutarta Mdrokkb 
reikaluose laikvtis dabarti
nio kurso ir suteikta pa
siuntiniui J. Cambonui tam 
tikros instrukcijos, sulyg 
didžiausiai galimų, nusilei
dimų, su kokiomis Franci- 
ja gali sutikti, idant užtik
rinti sau 1-iuosą kelią į Mo- 
rokko.

Sulyg ’ iškilųsįųi nesusi- i 
pratimų su : ’ Vokietija, 
Francija mano pavesti šiai 
pastarajai - dalį savo terito
rijos Afrikos Konge. Vie
nok pastaromis dienomis 
franęuzų visuomenėje vis 
tankiau girdėti žodis “ka
ras”, bet. neužkabinančio  j 
prasmėj, o tiktai apsįgi- 
nančioj, kadangi vis-tan
kiau užeiną ' klausimas, ar 
tiktai Vokietija nenori pri
versti Francija griebtis 
paskutinio ’ • argumento — 
ginklo. Nėra taipgi paslap
timi, kad abi valstybės šalę 
savo “tarybų” karštai slap
čiomis rengiasi karau.

Neatsilieka tame dalyke 
nuošaliai ir trečioji Morok- 
ko pretendentė — Anglija. 
Garsinti šiemet kariuome
nės manebrai liko atšaukti, 
kariuomenės viršininkai ne- 
eidžiama pasilsėti. Anglijos 
<aro arsenaluose nepapras
tas judėjimas, ginklų san
deliai visur dvigubos sar
gybos saugojami. Karo ra- 
feliūoše visur atvirai kalba
ma apie karą, kaipo jau ne
išvengiamą dalyką. Poli
tikos gi rateliuose visur 
manoma, kad , Vokietija

trokšta į^ęo. Fjąi^u jau nę 
j&tį ^i^etijoįį liaudis,- tai 
galingosios poetikos parti- 
j os kon^rvati^ųyj tautinin
kų it^ylrldžios pataikūnai 
tiesiok siundo Vokietijos 
vyriausybę pradėti karą.

Vokietijoj jau net pu- 
siauvaldiški laikraščiai vis 
tankiau siundo visuomenės 
opiniją-prieš Angliją. Šian
die, sakoma, Vokietijai jau 
inetaigįąjĮeina ^Ėąi’okko Tei- 
kalai, kaip abelnas' jos pa
de j imas šulyg |foilturingųjų 
valstybių; Nutukęs Vokie
tijos švabas jau šiandie pa
sijuto pėrsiauroj-atinosferoj 
esąs, tąjį jis ųįūno ginklu, 
kaip ir^isuortięt- tą darė, 
priveį^įkitus skaitytis su 
juojbil^ ‘ -u ' • < •

Eųaaop^j jau visai nesle
piam  ̂?kad šalę rąniiii ta
rybų -Jr?varžytinių. už sve- 
timąTgetą visi skubiai ren- 
gia'si3^t¥an...

Belgija ginkluoja savo 
{ ;■ pasienius.'

Belgijoj iškilo didelis ne
ramumas dėlei vyriausybės 
staigaus - ginklavimo savo 
pasienių?* Karo ministerio 
namuos^, atsibuvo vyriau
siųjų "plieninės kariuome
nės viršininkių susirinki
mas, kuriame hutarta ap- 
giiiĮduotri pasienius, idant 
ištikus Amarui, Francija ir 
Vokietį^ negalėtų ’ per- 
žcngtr-Bėlgijos įsieną ir jos 
neutralitkuma. * Kartu su 
tūbini prasidėjo j smarkus 
pasienių ginklavinias. Pa- 
sieninės tvirtovės ginkluo
jamos. gėriausuųįfiš. kanuo- 
lėniis- -siiyežama Amunicija.

; . e . f / - : >;

O ant Vokietijos sienos ga
benama lauko artilerija. 
36 myliomis nuo Brukselio 
į-stojančią tvirtovę Namur 
atgabenta - du specijaliniai 
karo traukiniai, kuriuose 
atvežta šešiasdešimts lauko 
kanuolių, dvylika Hoxch- 
kiss’o didžiųjų kanuolių ir 
penki vagonai, amunicijos. 
Pasicninės kariuomeŲės-vir- 
'šininkai gavo instrukcijas 
jsproginti tiltus ir naikinti 
geležinkelių komunikaciją, 
jaigu priešininkų armija 
norėtų peržengti Belgijos 
sienas. ~~ I

■ Taip tai niaukiasi Euro
pos padangės ir jau visai 
atvirai rengiamasi į karą 
tarpe Vokietijos ir Franci
us. •

i Politiškas krizis Portuga
lijoj.

Politiška situacija Por
tugalijoj žymiai nuėjo blo
gyn. Republikonų partija 
galutinai pasidalino į dvi 
dalis: į radikalinę frakciją, 
po vadovyste .Alfonso Coc- 
ta, laikinio teisių ministerio 
ir į konservatyvinę frakci
ją, vedamą vidurinių reika
lų ministerio Antano Al- 
meido. Abi frakcijos tarpe 
savęs veda smarkią kovą. 
Pastaroji, ty. konservaty
vų frakcija, ikišiol yra pa
ėmusi viršų, nes naujai ap
rinktas prezidentas yra jos 
šalininkas. Abiejų frakci
jų spėkos yra beveik vie
nokios ir dėlto tai preziden
tas Arriaga turės sunkias 
kliūtis* jas sutaikinti, o kaip 
politiškuose rateliuose kal
bama. tokia.užduotis tięsiyk.

Smarkios riaušes ir choleros 
epidemija Italijoj.

Kalabrijos provincijoj iš
kilo riaušės, parodančios 
viduramžinį tamsumą pieti
nės Italijos gyventojų.

Miestelyje Verbicago vy
riausybės sanitarų įstaigos 
vedė gana pasekmingą ko
vą su siaučiančios ten cho
leros epidemija. Tamsus 
gyventojai manydami, kad 
sanitarų įsakymai yra krei
piami didesniam išplatini
mui choleros, pirmiausiai 
atsisakė tuos sanitarų įsa
kymus pildyti, o toliaus su
sirinkę miniomis, vedamo
mis tamsių fanatikų, užpuo
lė ant gydytojų ir prižiūrėto
jų, kurie turėjo gelbėti sa
vo gyvastį pabėgimu. To
liaus minia užpuolė miesto 
majoro namus, užmušė jį ir 
jo šeimyną ir padegė na- 
imis. įnirtusi minia toliau 
sudegino viešuosius vyriau
sybės namus: krasą, rotužę 
ir teismo namus. Pagalios 
gatvėse įsitaisė sau barika
das, apsiginklavo įvairiais 
ginklais, peiliais, kirviais, 
dalgėmis ir t. p. ir laukė at
vykstant kariuomenės iš ar
timiausiojo garnizono.
' Pats miestelis yra labai 
nesanitariniame stovyje. 
Ištiko ten 82 susirgimai 
cholera, kame pusė susirgu- 
siųjų numirė. Dalis lavonų 
dar yra nepalaidota.

Pagal vyriausybės paduo
damas skaitlines sulyg cho
leros siautimo visoj Itali
joj, jos perstatoma taip: 
abelnai ikišiol buvo 351 su
sirgimas ir 153 mirtis Sici
lijoj; 201 susirgimas ir 81 
įnirtis Neapolyj; 292 susir
gimai ir 98 mirtis provinci
joj Casarta; 25 susirgimai 
ir 14 mirčių Ryme; 150 su
sirgimų ir 65 mirtįs pro
vincijoj Leghorn; 134 susir
gimai ir 68 mirtįs mieste ir 
apylinkėse Genuos ir 534 
susirgimai bei 108 mirtįs vi
sose kitose Italijos provin
cijose.

Firuzkuh, 
Saradkuh. 
eks-šacho 
sumušta,

Tarpe vyriausybės ka
riuomenės ir buvusiojo Per
sijos šacho, Mahomedo Ali 
Mirza, surinktomis šalinin
kų gaujomis atsitiko kru
vini susirėmimai 
Demausend ir 
Netoli Firuzkuh 
kariuomenė liko
žuvo 150 jo šalininkų ir 
priešininkams pateko 2 ka- 
nuolės ir 300 šautuvų. Iš 
Ispahand vyriausybės armi
jai ateina pagalbon bachti- 
yarų buris. Netoli miesto 
Demarend vyriausybės re- 
gulerinė armija sumušė 
1500 kladarijų būrį, eks- 
šaęhą šalininkų, ' 2

VISOKIOS ŽINIOS. '
.. 1

Francijoj susirgo cholera 
du žmonės mieste Perpig
nan. Vyriausybė su visa 
energija griebiasi visokių 
inrankiu, idant užkirsti ke
lią choleros išsiplatinimui.

Nikolajevo paviete Sama
ros gubernijoj į vieną sa
vaitę 56 sodžiuose susirgo 
cholera 238 žmonės, numirė 
190; išviso paviete nuo pra
džios epidemijos susirgusių 
buvo 952, numirė 468.

S - i

Norvegijos armijoj, kaip 
pranešama, iškilo skaitlingi 
maištai, iššaukti antimilita- 
ristų agitacija. Keliuose 
atsitikimuose. Maištus kė- 
lusieji oficierai prašalinta, 
o kareiviai nuteisti kalėji
mai! visi liko paliuosuoti. '

Kievo pirklių draugijai 
padavus pranešimą, nuro
dantį žydų iš ten prašalink 
mo blėdį, ministerių kabi
neto premieras Stolypin 
aiškiai atsakė, kad tokias 
rūpestis apie žydų palengvi? 
uimus negalima užganėdinti.

Japonijos premieras gra
bas Katsura rezignavo iš sa
vo užimamos vietos ir per
statė i premiero vietą mar
kizą Saioni. Naujas pre
mieras liko perstatytas cie
soriui ir šiomis dienomis 
paskirs savo ministerių ka
linėtą.

Moterių demonstracijos 
prieš viešpataujantį valgo
mų produktų brangumą iš
siplatino visoj šiaurinėj 
Francijoj. Minios moterių 
ir vaikų demonstruoja mies
to gatvėmis, užpuola ir nai
kina prekes, o net išeina už 
miestų ir ten naikina ūki
ninkų laukuose daržoves ir 
javus. Tarpe ūkininkų ir 
demonstruo j ančių moterių 
nekartą iškilo smarkios 
muštynės. Miestų ir mies
telių policija yra begalė 
prieš minias.

* i
Portugalijos generolas

Bastos, respublikos kariuo
menes vadas šiaurinėje ša
lies dalyje, praneša, kad 
monarchistai Ispanijos pro- _ 
vincijoj Galicijoj rengia 
ginkluotą užpuolimą ant 
Portugalijos. M< marchistų 
ten yra susirinkęs gana di
delis skaitlius ir jie yra ge
rai apsiginklavę naujausios^ 
systemos šautuvais ir ka- 
nuolėmis. — Manoma yra, 
kad naujai išrinktas respu
blikos prezidentas, idant 
pagalios padaryti galą tam 
monarchistų judėjimui, pa
sistengs sušvelninti įstaty
mus apie atskyrimą bažny
čios nuo valstybės, kas da
bar yra geru inrankiu mo
narchistų agitacijai prieš 
lepublikonus. ~- --------- **
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Žinios iš Lietuvos. 1

GARLEVA, 
Marijampolės apskr.

Birželio 30 valsčiaus suei
ga nutarė pirkti savo namą 
raštinei už 4 tūkstančius r. 
Nutarta paskirti pabaudos 
5 rublius tam, kuris priims 
tarną pabėgusį nuo kito. 
Pranešta buvo sueigai kad 
reikės mokėti ligonbučiams 
už ligonius po 5 — 7 kapei
kas nuo margo ir po 2 kap. 
nuo margo pridėti už “stoi
ką”, nes geležinkelis dabar 
atsisakė tiek mokėti kiek 
pirmiau mokėjo. Tą mo
kestį patvirtino viršininkas. 
Dabar garleviečiams reiks 
mokėti valsčiaus mokesčių 
po 29 kap. nuo margo.

Šį pavasarį įsteigė Garle- 
voje žydai skolinamai-tau- 
pomąją kasą. Ar bus pri
imami krikščionys — nesu
žinota.

Administracijos insakyta 
stiprovių apyrubėje panai
kinti visus karvelius (pa
prastuosius) .

“Žiburio” draugija nuta
rė atidengti “Blaivybės” 
skyrių. J. Girnius.

MARCINKONIS, 
Trakų apskr.

Šią vasarą šitam kampely 
lietaus nebuvo visą liepos 
mėnesį, viskas išdžiuvo, nu
vyto.- Kur laukai kiek že
mesni, tai dar pusė bėdos, 
bet kaip Marcinkonyse tai 
visai bloga. Apskritai, 
Marcinkonių laukai ne kaip 
išrodo, auga beveik vieni 
rugiai, vasarojaus sėja 
daug mažiau, negu kur ki
tur. Kiekvieną naujai at
važiavusį pirmiausiai nu
stebina smiltynų didumas. 
Didžiausi žemės plotai, vos 
akims apregiami, guli už
kloti geltonu smėliu. Ne- 
noroms ateina klausimas, iš 
ko čia žmonės gyvena, kuo 
jie minta. Žiuri — rugeliai 
.retučiai, pagal žemę. Čia, 
kaip ir kitose Vilniaus gu
bernijos vietose, rugius 
piauna vienos moterįs ir 
piautuvais, vos gali jais su
gaudyti retus rugius; dalgių 
šiame darbe žmonės nežino, 
kalba apie jų nenaudingu
mą visokius niekus. Rei
kėtų jiems greičiausiai pa
mesti tuos prietarus. Že
mės ūkininkai turi daug, nuo 
100 iki 200 su viršum de
šimtinių. Kad ta žeme butų 
gera, tai jie. butų stačiai 
'dvarininkai. Bet dabar 
reikia dar prie tiek žemės 
ieškoti pašalinių uždarbių. 
'Parduoda 
kurių čia miškuose labai 
'daug yra.
daugiausiai važiuoja į Ame
riką. Tik jie turbūt ne taip, 
kaip iš kitur lietuviai pra
leidžia savo kruvinai už
dirbtą skatiką, karčemose. 
Ne, jie parvažiavę namo iš
stato bent puikius rumus. 
(Važiuoji ir matai — gyve
namosios trobos. didelės, su 
kaminais, dengtos skinde- 
liais ir dideliais langais. 

^Daugumas jų statyta tai 
amerikiečių pinigais. Be
to, tie amerikiečiai nesigai
li savo pinigų ir bažnyčios 
išlaikymui; didesnę dalį pa
rapijos reikalų aprūpina vis 
amerikiečiai.

(“Šaltinis”).

sirinkimas buvo 6 dieną 
rugpiučio (24 liepos) 1911 
metų. Pirmininkavo Liud
vikas Matulaitis, sekreto
riavo Juozas Akelaitis.

Pirmiausiai Juozas Ake
laitis perskaitė draugovės 
įstatus.

Potam prisirašė 15 narių.
Pirmininku išrinktas J - 

Aleksa, pirmininko padėjė
ju J. Leliašius, iždinin
ku Liudvikas Matulaitis, 
sekretorium Juozas Akelai
tis ir trįs valdybos nariai: 
Juozas Žemaitis, Mikas Si
rutis ir Vincas Kriščiūnas.

Juozas Aleksa su Liudvi
ku Matulaičiu išsirašė savo 
vardu 900 pūdų trąšų iš Lo
vio iaus ir pasiūlė Ūkininkų 
Draugovės skyriui be jokių 
nuošimčių.

Kun. Steponavičius savęs 
ii* dviejų Liudvinave gyvuo
jančių draugijų, k. t. “Žibu
rio ” ir “ Blaivybės’ ’ Liud
vinavo Ūkininkų Draugo
vės skyriui linkėjo pasise
kimo.

Juozas Aleksa patarė' su
sirinkimus daryti rečiau, 
pakvietus kokį-nors ūkio ži
novą, kuris šį-tą paskaitytų 
apie ūkį.

Buvo kalbėta apie savi
tarpinę pašalpą atsitikus 
gaisrui.

Ateinantis susirinkimas 
nutarta padaryti 10 rugsė
jo Ramoškos name ir gar
sinti nutarimus “Lietuvos 
Ūkininke” ir “Šaltinyje”.

Skyriaus sekretorius, 
Juozas Akelaitis.

-(“Artojas”).

NAUJAS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS.

“Tėvynės Simus” ketina
mas leisti Rygoje prieš 
Naujus Metus tam tikros 
kuopos, vietinių “ giedri e- 
čių”; todėl galima tikėtis, 
kad jo pakraipa bus “tikrai 
pirmeiviška”. Norėta nuo 
Jakavieiaus perimti “R. 
N.”, bet Jakavičius nesuti
kęs jų kitam kam perleisti.

mokinimų, prakalbų nuo 
“Saulės” skyraus pirminin
ko kun. Turauskio ir “Blai
vybės” ceniįro pirmininko, _ 
kun. Marinos. Iš darbinin
kų Šmidto fabriko du turi 
atidengę valgomųjų daik
tų krautuvėles, bet sekasi 
jiems negalima sakyti, kac 
labai gerai, nes dauguma 
dar vis yra pripratę prie 
žydelių, kurie geriau moka 
savo prekes pagirti, arba 
užsiprašę kelias kapeikas 
daugiau paskui nulei
džia ar duoda kokių dova
nų, anodijos ant cukraus 
užlašinę, kas daugeliui la
bai patinka. Bet tikra mu
sų brolių darbiniiikų nelai
mė — tai girtuokliavimas, 
kurį čion platina du mono
poliu, 2 trakteriu ir alinių 
neapsakyta daugybe. Jos 
duoda net dvi savaiti gerti 
bargan, o paskui mokesnį, 
atsiima prie fabriko vartų 
arba per teismą: patįs dir
ba fabrike, o žmonos su vai
kais šinkuoja alinėje. Yra 
tokių, ką uždirba po 40—80 
rub. į mėnesį, bet gyvena 
kartais blogiaus už tuos, 
kurie tegauna 16—20 rub., 
nes viską palieka smuklėse. 
Patįs be sveikatos, į žmones 
nebepanaši, vaikai apiplyšę 
gatvėmis bėgioja ■ be jokio 
mokslo. Blaivus darbinin
kai čion gali šiaip taip pra
gyventi: vaikus pramokina, 
neretai net namelius sau 
įsisitaiso; prie draugijų pri
sirašę gauna ligoje ar ne
laimėje pagalbą. Šv. Juo
zapo darbininkų draugija 
duoda pašalpą ligoje: mo
kėjęs kas dvi savaiti po 20 
kap. gauna kasdiena po 50 
kap., apart sekmadienių, 
mokėjęs po 10 kap., gauna į 
dieną apart sekmadienių po 
25 kap. 
numirus 
likusiai 
numirus
viengungio motinai našlei 
— išmokama 25 rub. Be to, 
sergantieji draugijos sąna
riai gauna gydytoją ir vais
tus papiginta kaina. Pana
šios draugijos nauda aiški 
kiekvienam blaivam sveika- 
pročiui darbininkui. Pri- 
gulintieji prie draugijos 
daugiausiai skaito laikraš
čius, knygas ir kaskart la- 
biaus susipranta.

Valdykime save ir švies- 
kimės, nes tokiuo budu tik
riausiai pagaminsime patįs 
sau

Tikram sąnariui 
iš kasos išmokama 
šeimynai 50 rub., 
jo žmonai arba

Ar dar n^riĮ^ daugiau iš 
mus ko? , ■ - i

'r K/Draugas.

PLOKŠČIAI, 
Naumiesčio apskr.

Pas mus jam antrą kartą 
pavieto ponaį, tyrinėjo 
“valsčiaus ponų” šunybes. 
Šeši liudininkui paliudijo, 
kad musų valsčiaus kance- 
lerijoje už pasportus imta J 
po 3 rublius, o už paliudiji
mus ligi 8 rub. Dabar pa
vieto viršininkas išaiškino, 
kad paspartai ir paliudiji
mai turi būti išduodami dy
kai, išskiriant tik pasportų 
blankas, už kurias reikia 
mokėti po 15 kap. ■— čia 
tai žingeidi! buvo valstie
čiams matyti, kaip “ponas 
ponui į akį kaptelėjo”...

Už viską, žinoma, kalti 
valstiečiai, kam rinko į 
“ponus” 1 
giau “magaryčių” davė. j 

Plokščias.
(“Rygos Naujienos”).

tokį, kuris dau- j

PASIKĖSINIMAS.
“S. Z. T.” rašo, kad Vil

kenų dvaro (Al. Plioterio) 
miškuose, Raseinių apskr., 
girininkas Rogelskis šovęs 
ir sužeidęs gretimo Juškai- 
čių sodžiaus valstietį Vincą 
Sudžių. Mat, girininkas 
užtiko Sudžių, kaip tasai 
rinkosi sau medžių grėb
liams tašyti. Sudžiaus ku
ne rasta net 10 kulipkų, ku
rioms ištraukti prisėjo 
šaukties gydytojo, 
gydytojo, pašautasai 
neišgyti. ;'

Anot 
galįs

labai

—Thorndike in Baltimore American.
Nesenai Amerikoj lankęsis generolas Togo kitus kartus nuo Rusijos pa

trankų išliko sveikas, o Amerikoje susirgo ir parkrito pavalgęs vaišėse šebal- 
bonų. .!*■

jų gerove, apšvietimu nesi
rūpina. .

E. Rastauskiutė.

■ ŠANČIAI,
1 Kauno priemiestis.

Šančiai yra didelis darbi
ninkų knibždynas, nes čio
nai randasi du didesniu 
fabriku: p. Šmidto ir brolių 
Tilmansų. Darbininkai čio
nai susideda iš visokių tau
tų: lietuvių, vokiečių ir gu
dų, bet tame skaičiuje dau
giausiai yra katalikų, iš 
kurių yra jmsė lietuviai. 
Žinoma, lenkų čionai yra 
daug tokių, ką patįs nemo
kėdami lenkiškai, bet savo 
vaikus mokina kiek įmany
dami lenkiškai ir save skai
tydami jau lenkais. Tarpe 
lietuvių yra gerokas būrelis 
jau ir gferai tautiškai susi
pratusių; didokas buris pri
guli prie “Šv. Juozapo dar
bininkų draugijos” ir ją 
myli ir supranta jos naudą, 
taipogi yra ir tokių dar, 
kurie prisirašę prie drau
gijos, bet vis tebesviruoja į 
visas puses nepermanydami 
kaip reikiant draugijos rei
kalų. Lietuviams čionai 
daugiausiai duoda šviesos 
“Saulės” dviklesė moky
kla, nes čionai lietuvių vai
kučiai'semia pradinį moks
lą, taiposgi ir tėvai tų vai 
kūčių, prigulintieji prie 
“Saulės” draugijos sky
riaus arba prie blaivybės 
tankiai turi susirinkimus ir 

Liudvinavo lig sočiai prisiklauso viso- 
isteigiamasis su- kių gražių ir naudingų pa- :

uogas, grybus,

Jaunuomene gi

LIUDVINAVAS, 
Kalvarijos apskr.

F “Marijampolės Ūkininkų
Draugovės”

šviesesnę ateitį.
SI.

(“Rygos Garsas”).

SEDA
Telšių apskr;

Skaitant laikraščius daug 
randame malonių žinių iš 
visų Lietuvos kraštų apie 
gražius žmonių darbus. O 
mes, sediškiai, kuo galime 
pasigirti. Nei mes turime 
draugijos, nei ratelio, nesu- 
darom nei jokio vakarėlio. 
Rodos pas mus nei žmonių 
nebėra.

Bet nemanykit, skaityto
jai, kad mes nieko nevei
kiame. Mes darbuojamės 
ir dar nemažai darbuoja
mės. Štai girtuokliavimas 
pas mus sparčiai žengia 
pirmyn. Per škapliernos at
laidus, nors neperdaug bu
vo žmonių, bet iš aštuonių 
aludžių, traktierio ir mani- 
polio viską ligi paskutinio 
lašelio išsiurbė. Po pietų 
6 valandoje nei už rublį 
nieks nebegalėjo gauti nei 
vaistams nors, stiklelį deg
tinės, o apie alų nei kalbos 
nebuvo. Panedeiyje nęi at- 
sipagiriot nebuvo/*'ttaip se
diškiai ir ’liko ’ neatsipagi- 
rioję. - x

DAUGAI, 
Trakų apskr.

Daugų miestelyje 
serga maru (džtima) vals
tiečių kiaulės; dąug išgaiš
ta. Daugų parapijoj kai-kur 
serga žmonės kartinėmis. 
Taip reikalinga čia pagal
ba žmonių gydytojo ir ve- 
terinorio; nei vieno, nei ki
to nėra.

IŠEIVIAMS PALENGVI
NIMAS.

Eydkunų pasienio stoty
je, kaip praneša “S. Z. T.” 
nesenai įvesta taisyklės pri
imant išeivių bagažą (daik
tus) ; dabar bagažas bus 
priimama daug pigiau; pir
ma, mat, reikė buvo mokėt 
po 6 fenigius už kiekvieną 
“vietą” (atskirą siuntinį), 
dabar gi tiek tereikės mo
kėti už visą kiekvieno išei
vio bagažą.

lei-

KĖDAINIAI, 
Kauno apskr.

Švietimo ministerija 
do atidaryti nuo rugsėjo 1
dienos šių metų keturklesę 
miesto mokyklą Kėdainių 
miestelyje. Dabar, su ta 
mokykla, Kauno gubernijoj 
bus išviso 14 keturklesių 
miestų mokyklų (tame skai
čiuje ir Viekšnių keturkle- 
sė mokykla, leista taippat 
atidaryti nuo rugsėjo 1 die
nos š. m.). ...7 n . ■ i

KONSISTORIJOS RE
VIZIJA.

“Vii. Viestn.” ir “Kur. 
Wil.” praneša, sužinoję iš 
ištikimų žmonių kai-kurias 
žinias apie Vilniaus katali
kų konsistorijos reviziją. 
Būtent, revizija paliečius! 
įvairius konsistorijos veiki
mo reikalus; ypač žiūrėta, 
ar prisilaikoma tam tikrų 
taisyklių priimant kataliky- 
bėn stačiatikius; ar negau
nama tiesiai iš Rymo, be ru
sų vyriausybės žinios, šv. 
Tėvo įsakymų ir kaip ve
dama piniginiai dalykai. 
Šiuo metu revizija jau besi
baigianti. Susekta, kad 
vysk. Ropo laikais taisy
klių delei priėmimo stačia
tikių katalikybėn veik vi
sai nežiūrėta; piniginiai rei-' 
kalai, sąskaitos vedamos 
buvo betvarkiai; be to, su
sekta daugelis visokių ma
žesnių prasikaltimų, kurie 
parodę, kad konsistorijos 
reikalai vedami ne visai 
tvarkoje.

NAUJIEJI ŠVENČIONIS,
Naujuose Švenčionyse yra 

vartotojų draugijos sankro
va. Iškaba parašyta tri
mis kalbomis: rusų, lenkų ir 
lietuvių, bet sankrovoje lie
tuviškai nesusišnekėsi. Lie
pos 15 dieną aš buvau j on 
užėjęs nusipirkti “cukrinio 
smėlio”. Pasakius man 
“laba diena”, pardavėjai 
visi tylėjo ir tuo davė su
prasti, kad pirkėjas jiems 
nėra labai malonus. Pasto
vėjęs valandėlę ir nebesu
laukdamas, kol mane pra
dės kalbinti,, aš paprašiau 
“cukrinio smėlio”, bet jie 
man ėmė rodyti kietąjį cu
krų ir stačiai pasakė: “mes 
nesuprantame lietuviškai, 
prašome kalbėti lenkiškai”. 
Tada aš išėjau iš tos san
krovos ir nusipirkau visai 
kitoje, kur galėjau susikal
bėti lietuviškai. Dabar su
pratau, kad tiesa, ką esu 
girdėjęs iš vietinių kaimie
čių ir miestelėnų, kurie pa
sakojo, kad jaigu ton san- 
krovon ineina juodu švar
iu apsirėdęs pirkėjas, tai 
visi tarnai šokinėja ir'pa
renka geriausias prekes, so
dietį gi paprastai priima* 
šiurkščiai ir stengiasi jam 
brukti jau gendančias pre

kes. Nesuprantu todėl,, ko-
i mi-

JAKUBAVAS, 
Telšių apskr.'

Malonu mums. jakubaviš- 
kiams pasidžiaugti kai-ku- 
rių dvarininkų prielankumu 
musų tautiniam kilimui. 
Tarp jų didžiausios iš mu
sų pusės pągarbps vertas 
yra p. V. Parčevskis. Jis 
savo dvare įsteigė bėdi
niems kumečių vaikams 
pradedamąją letuvišką mo
kyklą. - Mokytojavo joje p. 
Kazragis, doras lietuvis, 
let yra dvarininkų, kurie 

neužjaučia musų iš ilgo 
miego prisikėlimui, jie iš ,
žmonių tik naudą traukia, oĮkiu tikslu yra įsteigta

nėtoji sankrova. Juk apie 
Naujuosius Švenčionis gy
vena vien tik lietuviai, tat 
jaigu sankrovai rupi vien 
tik prekyba, tai jos tarnams 
neturėtų būti svetima lie
tuvių kalba ir lietuviai. 
Dabar gi ačiū Dievui, kad 
pardavėjas tik “prašė” ma
ne lenkiškai kalbėti, o nesu
manė dar duoti kokį įsaky
mą. Matant ir girdžiant, 
tai, veržte veržiasi į galvą 
manymas, kad šiai sankro
vai rupi ne prekyba bet 
lenkiškosios “placowkos ’' 
palaikymas. Garnys.

KREKENAVA, 
Panevėžio apskr.

Šiomis dienomis Ybuto- 
nių sodžiaus valstiečiai nu
pirko iš ruso Tikejerio di
delį Paberžės dvarą, kurį 
nuomojo vokietis Betkeris 
ir užmokėjo arti 80 tūkstan
čių rub. Už tą patį dvarą 
savininkas nesitikėjo gauti 
daugiau 40—50 tūkstančių 
rublių, o dabar, ačiū var
žytinėms, užmokėta dusyk 
tiek. Dvare sėdi advoka- 
tas-plenipotentas ir matinin
kas. Į 3 dienas dvaro ne
liko. Žmonių susirinko, 
kaip per atlaidus. Taip 
žmonės yra ištroškę žemės, 
kad butų nupirkę ir dar ko
kius 5 dvarus. Buvo atsi
radę ir rusų pirkėjų, bet kai
nos jiems pasirodė nepriei
namos. Mat Datnavos, 
Pempių, Batrašiunų ir kiti 
rusaikolionistai sunkiai ver
čiasi, taigi ir čia abejota, ar 
galės jie išsimokėti. Žemė 
išdalyta sklypais nuo 5 ligi 
40 deš. didumo. Dvaro rū
mai su sodu paliksią busi
majai čia mokyklai. Musų 
valsčiuje, kaip teko sužino
ti, lietuviai per keletą me
tų supirko šiuos dvarus: 
Palinkuvę, Radviliškį, še- 
šliokus, Vižonius, Slabadą 
ir dar keletą kitų. Dabar 
čia pardavinėja žemes kun. 
Puzinas, bet žmonės nelabai 
perka, nes žemė nekokia 
iš po miškų.

Bežemiai Adomaitis 
Lazdauskas, parsinešę
Amerikos pinigų, nusipirko 
iš nusigyvenusiųjų bajorų 
puikias kolionijas: pirmas 
35 dešimt, su triobomis už 
3.200 rublių, antras 40 deš. 
už 4000 rublių ir dabar sau 
ramiai gyvena.

-Sud-gas.

ypač pastaraisiais laikais 
bundantiems Prūsų lietu
viams pradeda virsti tikrai, 
tarsi kokia šventavietė. Te
nai jaunimas daro savo me
tinius susirinkimus — ąžuo
lo sodinimą, tenai ir šiaip 
dažnai kas iš lietuvių apsi
lanko. Dabar tam tikra 
tuo pačiu vardu draugija, 
su d-ru Gaigalaičiu, Prūsų 
seimo atstovu, ypač tuo kal
nu rūpinas ir nori jį visą 
tautos savastin išpirkti. 
“N. L. C.” praneša, kad da
bar už užėjimą Rambyno 
kalnan nustatyta mokestis: 
10 feningių. Įėjimo korte
les parduoda čia-pat gyve
nąs ūkininkas Staklys. Mat, 
lankytojų padaroma vis 

tai 
so
ft.

lankytojų padaroma 
šiokie-tokie nuostoliai, 
nutrypia kalną, sutrypia 
dintuosius medelius ir 
Gi kalno išlaikymas ir pra- 
gražinimas daug pinigų rei
kalauja. Imamieji už in- 
ėjimą pinigai ir bus apver
čiami tam tikslui. “N. L. 
C.” ragina, kad niekas “del 
to trečioko” neatsisakytų 
Rambvną atlankyti.

(“Viltis”).

ir

ir 
iš

RAMBYNO KALNAS.
Garsi senovės lietuvių 

šventavietė, Rambynkalnis,

ALBANŲ SUKILIMAS 
BAIGIASI.

Albanų ilgai tęsesis suki
limas jau pagalios baigiasi. 
Paskiausiuoju laiku nuo 
turkų vyriausybės albanai 
išgavo tris svarbius nusilei
dimus, būtent: 1. Pirmiau
siai Albanijoj turi būti to
kie valdininkai, kurie gerai 
vartoja albanų kalbą. 2. 
Albanijos liaudies mokyklo
se išguldomają kalba turi • 
būti albanų kalba. 3. Tur- ) 
kų vyriausybė turi pastaty
ti nekuriuos kelius, reika
lingus Albanijos ekonomi
jos plėtojimuisi ir turi su
reguliuoti nekurtomis upė
mis garlaivių plaukiojimą. 
Iš senesnių turkų vyriausy
bės nuolaidų reikia paminė
ti: dovanojimas bausmės vi
siems albanams už sukili
mą, leidimas nešioti gin
klus, vyriausybės iškaščiais '> 
statymas sunaikintų sukili
me namų, sumažinimas mo
kesčių ir t. p. Taigi alba
nai pagalios išgavo dau- 
giau-mažiau tą, ko reikala
vo ir, manoma, dabar jau 
visi sugrįš į savo namus. 
J uodkalni  ja, nematydama 
kitų valstybių parėmimo, 
taippat susitaiko su Turki
ja ramiu budu. Reikia ti
kėtis, kad Balkanuose pa-* 
galios įvyks ramybė.

2
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\ Baisi nelaimė teatre.
Canonsburg, Pa. — Penk- 

feentiniam teatre ištiko eks- 
pliozija kinematografo, iš 
ko pakilo gaisras salėje. 
Tarpe susirinkusiųjįj teatre 
pakilo baisus trukšmas, 
kame 25 žmonės žuvo ant 
vietos, o 60 liko sunkiau ar 
lengviau sužeista. Tarpe 
žuvusiųjų yra 13 vaikų ir 
septynios moteris. Maši
nos valdytojas į nieką ne
paisydamas norėjo užgesin
ti ugnį, bet tiktai pats sun
kiai apdegė. Kuomet salė
je' pasirodė durnai, kas-ta i 
suriko: “dega”, o viename 
akįmirksnyj iškilo baisi pa
niką, kaine iv žuvo tiek 
žmonių. Jaigu butų ramiai 
apsieita, niekas’ iš susirin-, 
kusiųjų nebūtų žuvęs.

Pranašauja gerus laikus.
New York, N. Y. — žy

nius finansistai ir fabrikan
tai, kurie savo rankose lai
ko didelę dalį pirklybos ir 
prameni j os, ateinančiais
žiemos metais pranašauja 
gerus laikus. Jų nuomone, 
dabar viskas brangsta už
tai, kad faunose dabar yra 
didelis judėjimas ir valy
mas javų. Geležies išdirbi
nių užsisakymų dabar yra 
pakaktinai ir rudenyje fa
brikai dar geriau eis. Taip- 
pat medvilnės ir vilnų pra- 
monijoj matyti gyvumas ir 
yra viltis, kad verpyklos 
pradės dirbti, padauginę 
darbininkų skaitlių.
Apie tuos “geruosius lai
kus” vienok kitaip mano 
ekonomistai ir žemdirbystės 
ministerija.

( Vyriausybės žemių ieško
tojai.

Minot, N. D. — Vyriau
sybės dalinamų žemių ieš
kotojų registracija jau pra
sidėjo buvusiose indi jonų 
sodybose valst. Dakota. Vie
ną tiktai dieną užsiregistra
vo 14115 žmonių, pribuvusių 
iš visos šalies kraštų. Mies
te Minot, N. D. užsiregistra
vo 9.412 žmonių; Bismark 
— 3.902; Garrison — 556; 
Plaza — 516 ir Ryder — 
329. Apskaitoma, kad už
siregistruos daugiau 20.000 
asmenų, o tiktai nepilni du 
tūkstančiai gali išlošti že
mės sklypus.

'~ Baisi viesulą?
Charleston, S. C. — Perė

jus per šią apylinkę baisi 
yiesula-uragauas, sunaiki
no didesnę dalį miesto 
Charleston, kame septyni 
žmonės žuvo ir yra 
daug sužeistų. Viesulos 
padaryti nuostoliai apskai
tomi daugiau milijonu dole
rių. Iš sunaikintų namų 
svarbiausieji: krasa, šv. 
Mykolo bažnyčia, muitų 
stotis ir kelios didelės fa- 
brikos. Telegrafo ir tele
fono komunikacija per
traukta, kadangi viesulą su 
naikino aparatus ir sutrau
kė vielas. Didesnė dalis 
miesto šiandie perstato krū
vas griuvėsių.

Prašalino 136.000 darbi
ninkų.

! Washington, D. C. — Vy
riausybės statistikos biuras 
parodo, kad geležinkelių 
kompanijos bėgyje vienų 
metų, pradedant nuo 1 d. 
balandžio 1910 metų iki 1 
d. balandžio 1911 metų, 
prašalino iš darbo 136.000 
darbininkų, arba tiek dar-

bininkij dirba mažiau tekan
čiais metais negu pereitais. 
Skaitant, kad kiekvienas 
darbininkas vidutiniškai i 
metus uždirba $700, išeina, 
kad kompanija į vienus me
tus sutaupino sau $95.410- 
000. Tuos taupinimųs kom
panijos aiškina blogu daly
kų stoviu ir sumažėjusiu 
judėjimų ant geležinkelių.

Armija apsaugoj ama nuo 
tifuso.

-Washington, D. C. Ka
ro ministerija išleidp?-įsąky-- 
mą čiepyti nuo tifuso visus 
Jungtinių Valsčių armijos 
kareivius. Tas čiepijimas 
nuo tifuso yra toks-pat pa- 
i'sekmingaSjvkaip ir nuo rau
plių. Pagal ministerijos 
paliepimą bus čiepijami vL 
si armijos oficierai ir karei
viai, turinti mažiau 45 me
tus amžiaus.

Farmeriai darbininkų 
apgynime.

New York, N. Y. — New 
Yorko 'ir Pennsylvanijos 
valstijų farmeriai padarė 
abelną suvažiavimą apta
rimui, kaip geriausiai par
davinėti savo produktus vi
dutiniška kaina, idant iš to 
turėtų naudą miestų darbi
ninkai. Po ilgų ginčų pa
galios nutarta, kad farme
riai pristatys valgomus pro-, 
dūktus tiesiok į detalines 
sankrovas, arba patįs juos 
pardavinės rinkose, idant 
neduoti uždarbio trustų 
tarpininkams, kurie sava
noriai kelia produktų kai
nas. Pirkdami valgomus 
produktus tiesiok nuo far- 
merių, miestų darbininkai 
gali sau sutaupinti apie 25 
iškaščių nuošimčius.

Senatorius La Follette kan
didatu į prezidentus.

Des Moines, Iowa. — 
Valstijos Iowa senatorius 
A. B. Cummins nutarė, ves
ti agitaciją už Wisconsin© 
senatorių La Follette, idant 
tas gautų nominaciją į 
Jungtinių Valsčių preziden
to kandidatus. Cummins 
yra La Follette’o šalininku 
iš tos priežasties, kad pas
tarasis yra vadovu taip va
dinamų republikonų “insur
gentų” senate, o iš kitos 
pusės senatorius Cummins 
paliko dideliu prezidento 
Tafto priešu už tai, kad tas 
atmetė kongreso ir senato 
priimtus svarbius bilius, 
naudingus visuomenei, nors 
nenaudingus kapitalistams ■ 
Cummins stačiai išsireiškė, 
kad neapkenčia Tafto už jo 
konservatyvinias pažiūras ir 
ves prieš jį smarkią agita
ciją.

Kava atpigo.
New York, N. Y. — Iš 

Brazilijos, nuo salos Javos 
ir-iš kitų šalių, kur yra au
ginama kava, pargabenta te
kis milžiniškas transportas 
kavos, kad jos kaina stai
ga nupuolė 12 centų. Pi
giausia kavos kaina buvo 
1895 metais, kuomet detali- 
nėse sankrovose buvo par
davinėjama po 15 centų už 
svarą. Tokio milžiniško ka
vos transporto neatvožta 
čion jau nuo 16 metų. Da
bar dar yra klausimas, ar 
kava atpigs detaliuose san
krovose?

Didelė nelaimė ant gele
žinkelio.

Manchester, N. Y. — Ge- 
ežinkelio linijos Lehigh

Valley pasažiėrinis trauki
ais užbėgo ant trukusio bė
gio, nušoko nuo tilto ir 
griuvo nuo 40 pėdų Aisčio. 
Keli vagonai susidaužė į ši
pulius, o keliauninkai juo
se liko užmušti arba sužeis
ti. Apie 36 žmonės žuvo ant 
vietos, o 60 yra sužeistų. 
Tarpe sužeistųjįj yra keli 
asmenįs, kurie nepergyvens 
savo žaizdų. Toji nelaimė 
buvo baisiausia iš visų, 
kuomet-nors atsitikushj ant 
tos linijos.

Tunelis į Rockefeller’io 
t; ramus. " '
./Cleveland, p., — Mil ij ar- 

deriš J 7IX Rockefeller liepė: 
prakasti iš jo runįų iki Ky- 
krit Hill tunelį, beveik my
lią ilgio, kuriomi?. pristaty
tojai visokių produktų tu
rės vežti savo-prekes į na
mus Amerikos “Krezo”., 
Jisai nenori matyti šalę sa
vo rūmų važiuojančius pa
prastus-vežimus.

Siunčia kariuomenę į 
Panamą.

Washington,' D. C. — 
Prasidėjo mobilizaciją ka
riuomenės, paskirtos apgin
klavimui Panamos kanalo 
tvirtovių. Dešimtasis pės
tininkų pulkas, po. vadovys
te pulkininko H. A. Greene, 
liko paskirtas apleisti San 
Antonio, Texas ii’ važiuoti 
Panamon, kur bus jo nuo
latinė stovykla. Kariuome
nė išplauks bėgyje vienos 
savaitės iš Galveston į Co
lon.

Tas netikėtai staigus ka
riuomenės siuntimas, apgin
klavimui Panamos kanalo 
tvirtovių, liko iššauktas 
greičiausiai dar vis netikra 
Meksiko situacija.

Geležinkeliečių suvažiavi
mas.

San Francisco, Cal. — 
Čia suvažiavo vyriausieji 
valdininkai keturių tarp
tautinių geležinkeliečių uni
jų, idant kartu su Julijum. 
Kruttschmitt ’u, Harrimano 
geležinkelių linijų vice-pre- 
zidentu ir direktorių, įvyk- 
dinti sutaiką ateinantiems 
metams ir padaryti kont
raktą. Kadangi dabar tar
pe geležinkeliečių viešpa
tauja didelis neužsiganėdi- 
nimas ir jie grasina straiku, 
tatai suvažiavime bus riša
ma klausimas, kaip užbėgti 
pramatomai aut geležinke
lių bedarbei, kuri turėtų la
bai blogą inteknięT visos ša
lies pramoniją ir pirklybą.

Dalina medelius.
Albany, N. Y. — Giriij 

ir pakeliniu medžią apsau
gojimo komisija išdalys že
mės savininkams 11 milijo
nu medelių, idant tuos me
delius ateinančiais metais 
jie išsodintų prieš savo na
mus, prie kelių ir daržuose. 
Komisija turi savo tikslu 
užsodinti medžiais liuesus 
žemes plotus.

Sniegas Pennsylvanijoj.
PereitąScranton, Pa, 

savaitę čia snigo - lengvas 
sniegas, kuris nupuolęs ant 
žemės tuojaus tirpo. Tem
peratūra tą dieną sieke 48 
laipsniu augščiau nolio.

Valstijos turi kovoti su 
monopoliais.

Boston, Mass. — Atida
rant čia juristų susivieniji
mo “American Bar Asso
ciation? konvenciją, susi
vienijimo prezidentas teisė
jas Farrar iš New Orleans 
pasakė prakalbą, kurioje

išvedžmjo<'^žcU išrišimas 
monopolinių korporacijų ar
ba trustų klausimo priguli 
ne nuo federalinės vyriau
sybės, bet m^.ą^kirų vals
tijų, kurios turį) tarpe sa
vęs susijungti, idant pada
rius galą triistij- šeiminin
kavimui. Šiojijiiristų kon
vencija yra 34-taJ iš eilės ir 
dalyvauja joj žymiausi 
Jungtinių Valsčių juristai.

Ru
sijos atletas Ivan Romanov 
atvyko čia garlaiviu Kaiser 
Wilhelm II,;; idant prisižiū
rėti amerikonų atletams ir 
kaip šieji nioką-imtis. At
letas tikisi,. kad jis greitai 
pripras prie vietinio klima
to, pasidėkavojąnt savo ne
paprastai spėkai ir švaru
mui (sveria 320 svarų). 
Romanovas yra. 6 pėdų ir 8 
colių augščio be . apautuvų, 
turi 28 metus amžiaus ir 
yra nepaprastai .drūtas. Ji
sai prižada Amerikos atletą 
Gotch’ą apvynioti apie savo 
mažąjį pirštą, o Hacken- 
schmidt’ą, pasodinti sau ant 
galvos. -— Amerikos dole
riai vis daugiau .pritraukia 
čion įvairių galinčių!

POLITIŠKOS ŽINIOS.
Suomijos išdalinimas.

Caras užtvirtino Rusijos 
vyriausybės sumanymą, ma
nomą įnešti (Įumon, apie at
skyrimą nuo jSuęųiijos dvie
jų apskričių: Ęųvinebe ir 
Nykirką iš provincijos Vi
borg'ir prijungimą jų prie 
Peterburgo' gubernijos. Ta
sai sumanymas nėra kuomi 
kitu, kaip tiktai pirmuti
niais Suomijos ’išdalinimo 
žingsniais. Tie apskričiai 
turi apie tūkstantį ketvir
tainių mylių .pločio ir apgy
venti 30.000 gyventojų. Tas 
plotas turi taippat ir svar
bią strategikos reikšmę, 
kadangi tęsiasi apie 26 my
lias išilgai šiaurinių pakraš
čių, nuo dabartinės Peter
burgo provincijos.

Viborgc atsibuvo didelis 
suomių susirinkimas, kuria
me priimta protestas prieš 
tokį neteisingą rusų biuro
kratijos sumanymą. Susi
rinkime pirmsėdžiavo Suo
mijos. seimo prezidentas, 
teisėjas Svinhtifvud. Visoj 
provincijoj taippat atsibuna 
panašus Susirinkimai ir 
žmonės labai neramiai užsi
laiko prieš tokį'Suomijos iš
dalinimą.

Savitarpinis pirklybos trak
tatas Kanadoj.

Kanados ministerhj kabi
neto premieras Sir Wilfrid 
Laurier veda karštą agita
ciją savo gimtinėj provin
cijoj Quebec už savitarpi
nės pirklybos traktatą tar
pe Jungtinių Valsčių ir Ka
nados. Provincija Quebec 
visose rinkimų kampanijose 
visuomet suteikdavo Lau
rier’ui daugumą balsų jau 
nuo 1896 metų. Dabar taip
pat karštai remja liberalų 
pusę. Kur tiktai Liaurier 
pasirodo, visut jį minios 
žmonių su didelnį entuziaz
mu sveikina ’ir renkasi tūk
stančiais paklausyti kalbos 
savo vadovo,5 šioS Kanados 
piliečių-franėtizųprovinci
jos. Lar rieri gerbi supran
ta, kokią jis turi simpatiją 
tarpe Quebec’o piliečių, ta
tai jis pilnai pasitiki trak
tato parėmimui šioj provin
cijoj-

Vienok pirklybos trakta
to priešininkai-konservaty- 
vai taippat veda smarkią 
agitaciją Ontario paviete 
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Ant Harrimano geležinkelių linijų rengiasi straikuoti darbininkai, jei jtj 
reikalavimai nebus išpildyti. Čionai perstatoma Harrimano geležinkelio vyriau- ' 
sios .galvos.

tarpe fabrikų darbininkų. 
Jie tikisi patrauksią savo 
pusėn visus fabrikų darbi
ninkus, ką jau išdalies ir 
atsiekia. Savo agitacijoj 
prieš savitarpinės pirkly- 
bos traktatą konservatyvai 
daugiausiai išvedžioja, kad 
priėmus traktatą, darbai 
fabrikuose sustos, o kartu 
sumažės ir darbo užmokestis. 
Nors yra tai sena kapitalis
tų pasaka, vienok darbinin
kai jai tiki, ir su jos pagal
ba konservatyvai laimėjo 
jau keliuose pirmbuvusiuo- 
se rinkimuose.

Kas laimės, liberalai ar 
konservatyvai, sunku sprę
sti, bet nuo to dabar pri
guli priėmimas arba atme
timas savitarpinio pirkly- 
bos traktato, jau priimto vi
sų įstatymdavystės institu
cijų Jungtiniuose Valsčiuo
se.

Galybė organizuotų dar
bininkų.

Kuomet jau dabar darbo 
santykiai Anglijoj sugrįžo į 
paprastas savo vėžes, kon- 
servatyvinė spauda ir vi
suomenės sluogsniai nori 
apsisaugoti nuo galimų atei
tyje. panašiii darbininkų 
riaušių ii’ tvarkos peržen
gimo, kokie ką tik perlėkė 
milžiniška banga per ištisą 
Anglijos valstybę. Abelnai 
yra tvirtinama, kad sukom
binuotos įvairių darbo šakų 
organizacijos, ištikus visuo
tinam straikui, yra labai 
pavojingos “visuomenės’’' 
tvarkai. Vienatiniu argu
mentu priešai tą “darbinin
kų pavojų” yra tas, kad An
glijos vyriausybė bereika
lingai 1906 metais užtvirti
no darbininkams tiesą strai- 
ko metu tverti ramaus ap
sigynimo kuopas... Toji tie
sa taip vadinama Picketing 
darbininkams leidžia, iški
lus straikui,- šalę fabrikų 
statyti sąrąs kuopas, palai
kymui tvarkos ir neprilei- 
dimui straiklaūžių į darbą. 
Kaip jau paprastai yra, toji 
darbininki; tiesa,. pirmiau-
šiai nepatinka kapitalis-rvisą suokalbį vedęs,

tams, o toliau, žinoma, ir jų 
apmokamai spaudai. Ka
pitalistai ir jų spauda pa
tįs vieni nori tverti visuo
menės opiniją, net visai ne- 
priskaitydami darbininkų į 
visuomenės skaitlių. Taip 
Londono pirkim ir pramo
nininkų susivienijimas rei
kalauja panaikipti tą įsta
tymą, neleidžiantį norin
tiems darbininkams dirbti 
straiko apimtuose fabri
kuose ir tą reikalavimą re
mia abelna visuomenės opi
nija. Bet juk milijoniniai 
darbininkų sluogsniai yra 
kur-kas didesnė dalis tos 
pačios visuomenės ir jau 
kaipo tokia turi daug di
desnę tiesą tverti sau ir 
valstybei įstatymus. Jaigu 
gi kartais, užstodami savo 
gyvenimo tiesas, sudrums
čia kiek visuomenės ir eko
nominį gyvenimą, tai neži
nia kieno čia didesnė kaltė, 
ar išnaudojamųjų darbo 
žmonių, ar visagalingų ir į 
nieką neatsižvelgiančių ka
pitalistų.

Suokalbis respublikoj 
Honduras.

Pietinės Amerikos respu
blikoj Honduras surasta di
delis revoliucijonierių suo
kalbis prieš dabartinę res
publikos vyriausybę. Liko 
suareštuoti T. Hernandez ir 
M. Ugorto, pas kuriuos'ras- 
ta daug kompromituojan
čių laiškų, nurodančių suo- 
kalbininkij ginklų ir amuni
cijos sandelius. Hernandez 
pasodintas kalėjiman mies
te San Pedro, kur iš tos prie
žasties iškilo didelis gyven
tojų neramumas. Ugorto 
su didele ginkluotų žmonirj 
sargyba nugabentas šalies 
sostainėn Tegucigalpa ir ten 
pasodintas kalėjiman.

Kaip manonfa, tuomi suo
kalbiu vadovauja buvusis 
respublikos prezidentas Da- 
villa, išguitas iš šalies bu
vusioj revoliucijoj po vado
vyste gen. Bonilla. Davilla 
dabar gyvena respublikoj 
San Salvador ir iš ten tą

t. Laiš

kuose surasta, kad tas suo
kalbis ir sukylimas buvo 
manyta pakelti spalio mė
nesyj, kuomet yra paskirti s 
rinkimai i prezidentus vie- 
natinio kandidato gen. Bo
nilla.

Mikado ir caras.
Rusijos caras ir Japonu 

jos mikado persiuntė vienas 
kitam telegramas, kuriomis 
užbaigta dar nuo rusų-japo- 
mj karo užsilikę neišrišti 
reikalai. Užbaigimas tų 
reikalų įvyko tiktai pasidė- 
kojant energijai Rusijos 
ambasadoriaus Japonijoj, 
M. Malevskio-Melavičo. Ja
ponijos ciesorius savaran
kiai apdovanojo ambasado
rių ir užkvietė jį ir jo duk
terį asmeniškam priėmimui.

Užbaigta sutartis užtikri
na Rusijos pavaldiniams, 
nuken tėjusiems karo metu 
daugiausiai Port Arthure, 
atlyginimą sumoje $150.000. 
Apart to Japonija už $65- 
000 išpirks iš rusų žemės 
plotus, užmokės už sunai
kintus rusų namus Kvan- 
tunge ir atsisako nuo pasi
savinimo Port Arthuro 
miesto valdybos išdo. Ru
sijos ligonbutinis laivas An
gara, dabar taisomas Kuro 
dokuose, bus sugrąžintas 
Rusijai, už raudonojo gi 
kryžiaus garlaivį, karo me
tu Japonijos paimtą, bus iš
mokėta Rusijai $80.000.

Už tą visą, nors visai ma- > 
žą atlyginimą, Rusijos ca- 1 
ras pasiuntė mikadui šir
dingą padėkonę.

Anglijos ministerių tary
bos sekretorius Churchill, 
užbėgdamas galimui iškilti 
policijos straikui Londone, 
pakėlė algas įvairios rūšies 
policistams. Pastaruoju 
laiku policijos korpuse ap
sireikšdavo didelis neužsi- 
ganėdinimas permaža alga 
ir nepaprastai sunkiu poli
cijos darbu, surištu su tar
nystes pildomu karaliaus 
vainikavimo iškilmybėse ir 
pastarajam darbininkų 
straike. '.
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[prietaisą, kurį nHepagelbi-
SVARBI UŽDUOTIS. Įninkui Mylcevui.

— A, tai pagalios taip! — 
atkartojo Sazont Paramo-Sazont Paramonyč Stry- 

žakov buvo savininku gana 
didelės barzdaskutyklos 
vienoje iš gyviausią ją Pe
terburgo gatvių.

Turėdamas du pagelbi- 
ninkus, pats labai retai pa
tarnaudavo atsilankiusiems, 
darydamas tnomi garbę ne- 
kuriems nuolatiniems sve
čiams. ■

Sazont Paramonyč buvo 
dideliu patrijotu ir visa sa
vo dvasia nekentė nenuora
mą.

Kaip Kaligula, jisai tan
kiai kalbėdavo į savo senus 
lankytojus:

— Visą savo turtą atiduo
čiau už tai, idant visi maiš
tininkai galėtą turėti vieną 
galvą, kurią vienu užsimo
jimu šitos štai gštrios brit- 
vos galėčiau nusmogti.

Čia Sazont Paramonyč 
turėjo paprotį vaizdžiai pa
rodyti tą egzekuciją ant at
silankiusiojo' svečio kaklo, 
nuo ko šis . .pa starasis visu 
kunu drebėjo, išsigandęs 
žiurėjo į margstančią prieš 
akis britvą ir neužvydėjo 
tos išsivaizdintos galvos 
bausaus likimo.

Būdamas uoliu patrijotu, 
Stryžakovas laike ir pagel- 
bininkus patrijotus ir lan
kytojus turėjo išimtinai pa- 
trijotus.

Kuomet pas jį atsilanky
davo nepažįstamas svečias, 
tuojaus jį atidžiai tyrinėda
vo ir sava ranka skuzdavo, 
stengdamasis tame laike su
žinoti nepažįstamojo politi
kos persitikrinimus.

Kuomet jam pasisekda
vo sugauti “maištininką”, 
tai Sazont Paramonyč tuo
jaus apsiginkluodavo atši
pusia britva, specijališkai 
tam tikslui paskirta ir, kaip 
pats išsireikšdavo, “taip 

• išdirbdavo atsilankiusiojo 
fizionomiją”, kad tas kuo- 
greičiau išbėgdavo ir jau vi
suomet stengdavosi ištolo 
apeiti baisią kankinimo vie
tą.

Užtai Sazont Paramonyč 
buvo savuoju barzdaskučiu 
visą patentuoto patrijotiz- 
hio ramsčiu, naudojosi ją 
prielankumu bei duosnumu 
ir gyveno it rojui, kaip pa
galios gyvena visi mūsų pa
tri jotai.

Šiandie Sazont Paramo
nyč jautėsi ypačiai iškil
mingame upe.

Priežastimi to buvo atsi
lankymas policijos valdinin
ko. Mordobo j evo, kuris jam 
pranešė vyriausybės įsaky
mą, jog barzdaskučiams pa
vesta pranešti kur reikiant 
apie visus užtėmytus asme
nis, reikalaujančius nusku- 
timo barzdos ir ūsų.

Sazont Paramonyč, kaipo 
ištikimas politikas, tokiam 
vyriausybės įsakymui pri
davė atsakančią vertę.

— Hm... — pratarė į vy
resnįjį pagelbininką Oscl- 
kovą — hm... tai neva rei
škia, kad vyriausybė suma
nė reikalauti nuo mus maiš
to naikinimui pagalbos ir 
parėmimo...

Sazont Paramonyč suju
dęs pradėjo skubiai vaikš
čioti po barzda skutyklą, ka
sydamas retą, ožinę barzde
lę. Matoma buvo, kad ko- 
kia-tai mintis nedavė jam 
ramybės.

— A, tai pagalios taip! — 
staiga sušuko, o sušuko taip 
smarkiai, kad Oselkovas, 
krūptelėjęs visu kunu, už
tepė muilu skutamojo nosį, 
kad tas pradėjo čiaudėti ir 
spjaudyti, o vaikas Griška

nyč, sustodamas viduryje 
kambario ir iškilmingai pa
keldamas augštyn rodomąjį 
pirštą. — Išeina taip, kad 
mes priklausome į vidurinią 
reikalą ministeriją! . ' j > / 

Oselkovas, iškarto tokiuo 
išradimu tarsi p perkūnu 
trenktas, greitai atsigavo/"

— Žinoma, tai supranta
ma! — ištarė jau visai ra
miai, šluostydamas skarele 
muilu išteptą skutamojo 
nosį.

Sugalvojęs taip svarbą 
išradimą ir išgirdęs Gšelko- 
vo patvirtinimą, kuri skai
to vyriausiuoju savo užva
duotoju, Sazont Paramonyč 
pasislėpė liž uždangos ir . į 
kokias penkias miliutas pa
sirodė nau j ame švarke čir 
baltame kaklaraištyj.

— O kaip-gis, tokia die
na... Jog į visuomenes vei
kėją eiles, galima pasakyti, 
stojame — paaiškino esan
tiems? ' k; ,

■ Sazont Paramonyč ištik- 
rąją pradėjo save skaityti 
dideliu veikėju... Dideliais 
žingsniais vaikščiojo po 
kambarį, meiliai šypso josi 
ir maloniai patraukė Griš- 
ką už ausies... Griška ne
daug dar suprato politiką ir 
neramiai griebė paraudusią 
ausį, matomai bijodamas to
limesnių savo pono malonių 
šposų.

Sazont Paramonyč, jaigu 
į barzdaskutyklą įeidavo 
kas iš nuolatinių lankytojų, 
su kuriuomi jis buvo geruo
ju, slaptingai, su meiliu nu
sišypsojimu pranešdavo:

—- Gali temsta mane pa
sveikinti. Esu pagerbtas, 
jaigu- taip pasakysiu, už
skaitytas...

Čia pranešdavo vyriausy
bės įsakymą ir su .dideliu 
džiaugsmu priimdavo pa
sveikinimus, širdingai spau
sdamas svečiui ranką,, j

Pavakare atėjo jam į gal
vą nauja mintis.

— Kaip manai, tamsta 
Oselkov, . ar nereikėtų sau 
užsisakyti naujų vizitinių 
korčiukių?

— Galima butų...
— Payyzdin taip: “Sa

zont Paramonyč Stryžakov, 
francūzą barzdaskutis, pa
tri jotas ir visuomenės vei
kėjas prie vidurinių reika
lų ministerijos”.
..— Tai suprantama... — 

'rimtai patvirtino Oselkovas.
Sazont. Paramonyč užsi

vilko paltą, skubiai išėjo iš 
skutyklos ir, į dešimtį mi
nučių sugrįžęs, iškilmingai 
pranešė: . .............

— Užsisakiau... Tris 
šimtus.

Toj valandėlėj barzdas
kuty klon įėjo naujas asmuo 
bronziniame palte, su nedi
dele barzdele ir rudais ūse
liais.

Atsargus Sazont Paramo
nyč atidžiai apžiurėjo ne
pažįstamąjį.

— Norėčiau nusiskusti...
— Labai prašau! Griška, 

prietaisus!
Griška kaip šūvis pasilei

do už uždangos, o Sazont 
Paramonyč išsiėmė iš spin
tos dvi britvas — aštrią ir 
atšipusią.

Muiluodamas naujam 
svečiui barzdą, Sazont Pa- 
romonyč galvojo, kokiuo bu
dri ištirti nepažįstamąjį, ar 
nėra kartais maištininku.

Ai’ nepeša?
— Ir... ne...
— Skaitei tamsta atstovo 

N. kalbą ?
Žinoma.. ,

— Na^PRkia yra nuo
monė gerbiamojo pono?

— Na, o kokia-gi — juo
dašimtis ir tiek.

Sazont Paramonyč tuo
jaus perkeitė britvą... —
“Jau aš tau,'mylimasis, pa
rodysiu juodašimtį, atmin
si!” — pamąstė ir be pasi
gailėjimo pradėjo dręgstį 
maištininko barzdą atšipu
sia britva.

Sužinojęs tokią nuomonę, 
Šązoiit Paraihonyč nustojo' 
interesuotis - svečio’kalba iri 
jau: tiktai manė, kaip ge
riausiai “išdirbti fizionomi
ją”- ' :č L ' č '.;

Svečias , nito . skausmo 
stenė j o ir raukčšį.• '

— Kase tai to jibritva to
kia atšipus? pagalios pa
klausė. • .

— Iš kur gi, pirmus rū
šies... Soliiigeno — piktai 
ramino svečią.- - - - ’

Pagalios barzda buvo nu
skusta. ■ ' .
: — Ūsus taipgi tamsta nu
skusk...— pranešė svečias.

Sazont Paramonyč staiga 
pa juto, kaip jalu kvapą už
ėmė j sudrebėjo kojos ir 
smilkiniuose pradėjo plak
ti... ' Paleido net britvą, 
kuri barškėdama nupuolė 
aut grindų. 'ČČ'- , d

— Kąąą... ilsus?.;. — dre
bančiu balsu prašnabždėjo, 
netikėdamas savoms’ au
sims.

— Taip, taip! •-
— “Viešpatc, re voliūci  jo

nierius” — tarsi- žaibas 
blykstelėjo jam galvoj.

-— Klau... klau... klausam 
— gaikčio j o —- toj valandė- ■ 
lėj... tiktai britvą permai
nysiu... ta 'ištiktąją kiek... ;

Skubiai nuėjo už uždan
gos, traukdamas su savimi 
Grišką. > .

—- Klausyk Griška — 
kalboj o pašnabždomis—lėkk 
nuovadon ir pasakyk^ -kad 
ponas liepė pranešti, jog 
revoliucijOnieriui skuta 
usus ir barzdą;.. ’Supranti, 
žioplį? — patraukė -Grišką 
už rankovės;' - ‘f- ■ te

Išsigandęs Griška išvertė: 
akis ir pasileido: bėgti nuo
vadom ‘ ......... •

— Ar kartais tamsta ne
priguli prie mūsiškių? —- 
slaptingai užklausė svečio 
Sazont Paramonyč.

— Kokių “jūsiškių1 ;-^- 
neištikimai klausė svečias. ;

— Na, žinoma, prie revo- 
liucijonierių...

Svečias labai atidžiai pa
žiurėjo" į Sazont;PafaihOny- 
čią. Matoma buvo, kad jį 
labai užintėresavo tokia 
kalba, ir tas buvo patėniyta 
atsargaus barzdaskučio.

— “A, mylimasis, išsida
vei, jau aš tave sulaikysiu”.

— Kaip tai, tamsta taip- 
pat? — lygiai slaptingai 
klausė nepažįstamas..

— Aš?, ho, ho 1... karš
čiausias es-eras! :

—. Negali būti? persista- 
tyk sau tamsta, > aš taippat 
esu es-eras!... — kaipir nu
džiugęs atsakė nepažįsta
mas ir jautriai pakratė 
St.ryžakovo ranką.

— Ales šešiasdešimts pen
kias bombas sutaisėme — 
pašnabždomis pranešė barz
daskutis.

— Ech, mes turime apie 
tris ar keturis šimtus bom
bą... — vis džiaugsmingai 
atsakinėjo svečias. '

Po tokio prisipažinimo 
Sazont Paramonyč nubėgo 
už uždangos, mostelėjimu 
šaukdamas Mylcevą.

— Greitai bčgk nuovadon 
ir pašalėk' kad ponas su
rado triją ’'■šimtą bombą 
sandelį/' GrČiteil;.;

— DoVa'iib'k^ drauge, nu
bėgau pažiūrėti ar ko nėra,

suprantat^ 
sados reikalingas 
kino Stryžakovas.

=— Pasakykite, drauge, 
kur susirenkate? — klausė 
svečias.

— Kas petnyčia ant Su- 
vorovo prospekto nr. 43... 
dabar rengiame valstybės 
Banko eksproprijaciją.

— Ištikrąjąt O mes pa
sikėsinimą ant N.

—• Atsiprašau, drauge, 
ant minutės — ir Sazont 
Paramonyč vėl pasislėpė už 
uždangos, linktelėjęs Osel- 
kovui. ' .

— Lėkk ‘ tamsta greitai
nuovadon ir pasakyk, kad 
ponas susekė ant p. N. gy
vasties pasikėsinimą. -Tik
tai skubiais 4 '

— Tai suprantama — ir 
trečias pasiuntinis .išsisku
bino į nuovadą.

Stryžakovas; pasilikęs 
vienui vienas su svečiu, 
pradėjo toliau tyrinėti leng
vatikį re vėlinei j onierią, ku- kantą, šiandien jau apseriė- 
ris prisipažino jam keliuo- jusį, nėra nei vieno lietu- 
se rengiamuose užpuolimuo- vio, kurs musą praeitį bu- 
se, nurodė slaptingą susi- tą moksliškai aprašęs, o sve- 
rinkimą vietą-, bombą san
delį, ginklų ir tt.

Klausydamas svečio, Sa
zont Paramonyč galutinai 
paskendo svajonėse. '

— “Jau aš jus visus, my
limieji — galvojo. — visus 
sugausiu... . Šeši užpuoli
mai; —- /juokai pasakyti.... 
Laikraščiai apie mane ra
šys... G gal ir . dovaną 
duos... Dievas duotų kokį 
ciną, arbanba|brystę!... ’

Sparnuota- fantazija kėlė, 
barzdaskučio i mintis į par; 
dangės, i

O svečias tųomtarpu pa
sakojo baisias; paslaptis. 
Stengdamasis > aieužmiršti 
nei žodžio^Stiszyžakovas dė
josi sau į galvą visus as
menis ir vietas, apie kurias 
pasakoj o "f ėvoliūci jonierius 
ir ąekąąt^air-žyąįigėsį į. gat
vę, laukdamąą policijos. 
J Staiga, tarsi iš po žemės 
bąrzdaskutykloje atsirado į 
pusę šimto policijos atsto
vų, žandarų, kazokų. Pa
sirodė vienu laiku visuose 
įėjimuose, . išėjimuose, ap
supo visą gatyę... Buvo čia 
viršininkas, du pagelbinin- 
kai, žandarų rotmistras, ke
lį paoficieriai ir daugjbė 
miestsargių.

— Štai revoliųcjonierius, 
imkite jį.._,išdidžiai su
šuko Stryžakovas, rody
damas pirštu. į ; išsigandusį 
svečią. .... ...... .

; — Bet.,, bpąd.ę gintis ne- 
,pažįstamas., / ’ . . .

— Areštuoti jį ir iškrėsti!
— paliepę/viršininkas.

Dvi poros rąnku pagrie
bė revoįiucijonierių, trečias 
krėtė.

— Štai,ųjūsų augštagimy- 
be, kišeninė knygelė ir ko- 
kia-tai popera," daugiau nie
ko neturi — pranešė mies- 
tsargis, paduodamas virši
ninkui surastus daiktus.

Viršininkas greitai 
skleidė poperąk

Buvo tai liudijimas, 
duotas šieptosios policijos 
agentui, Andrei špikovui...

Margumas vi- 
aiš-

1S

1S

Po 
zont 
gerti, 
labiau nea

. . •••••••
tamo atsitikimui Sa- 
Pąrąmoąyč pradėjo 
o maištininkus d--dar

VA-DELEI ISTORIJOS 
DOVĖLIO.

Visi mokytojai, kuriems 
rupi ne tiktai priverstinojo 
pradedamosios mokyklos 
kurso išmokinimas, bet ir 
tikras vaiką a ulelė jimas, se
nai jau pasigesdavo tinka
ma- įLietiivoš mokykloms

istorijos vadovėlio. Atsi
menant, kokią svarbią vietą 
turi užimti da ne visai at- 
buflusios tautos mokykloje 
savo istorija, stačiai reikėtų 
stebėtis, jog taip ilgai kai-' 
balnojo vadovėlio negalėjo
me sulaukti, ypač kad jo 
parašymui da-gi konkursai 
skelbiami buvo. Bet iš ant
ros pusės reikia neužmiršti 
ir to, jog Lietuvos istorijos 
vadovėlio parašymas yra la
bai nelengvas darbas. — 
Pirmiausiai nei pas kitas 
tautas da nėra moksliškai 
apdirbtos istorijos moky
mo metodikos. Musą die
nų pedagogai'da tebesigin
čija apie tai, kuomet reikė
tų pradėti, kaip ir ko mo
kyti, išguldinėjant istoriją 
pradedamosiose mokyklose. 
Tas labai sunkino darbą ir, 
mūsiškiams. Antra — pa
ti Lietuvos istorija da mok
slininkų beveik nei nepra
dėta tardyti. Išskyrus Dau-

timtaučių veikalais ir-gi 
sunku yra naudotis, kadan
gi jie per mūsiškių moksli
ninkų kritiką nėra perkoš
ti. Negana to, mes taip ne
toli da šiame dalyke tesa
me nuėję, jog dagi papras
čiausių jų dalykų tikrai ne
žinome. Lietuvos istoriš
kosios vietos ir istorijos 
Veikėjų vardai beveik kiek
vienoje knygoje, ar tai lie
tuviškoje ar tai svetini ojef 
kitaip vadinama, o jau isto
rijos atsitikimų aiškinimas, 
tai margas, kaip pats pa
sauliu

Tokią mękslo medžiagą 
teturint, stačiai bąugu bu
vo pradėti vadovėlį rašyti, 
bet to vadovėlio taip labai 
reikia, jog ir laukti toliau 
buvo sunku, ypač nežinant, 
kuomet jr ko susilauksi.

Draugų kalbinamas, aš 
prieš porą metų pradėjau 
apie Lietuvos istorijos va
dovėlį -trusti. Neminėsiu 
čia visą klinčių, kurias su
tikau, tą darbą dirbdamas, 
bet prieš palęisiant žmonės-: 
na savąjį vadovėlį norėčiau 
porą žodžių pratarti, del ko 
tasai vadovėlis išėjo tokiuo, 
kokiuo jisai šiomis dieno
mis pasirodė, o ne kitokiuo.

Rašydamas savąjį Lietu
vos istorijos vadovėlį, pa
matau padėjau tą, mano 
nuomone; teisingą kai-kurių 
pedagogų mintį, jog istori
ja yra toksai mokslo daly
kas, kurs, miklindamas kū
dikio protą, visądaugiausia 
turi auklėti jame tas geisti
nąsias sielos ypatybes, ku
rios draugėje sudaro nusis
tovėjusį vienos ar kitos tau
tos asmenį. Tokiomis geis
tinomis lietuviams ypatybė
mis šioje valandoje, mano 
nuomone, reikia pripažinti 
įsitikėjimą individualinei! 
kiekvieno žmogaus galėn, 
palinkimą aukoti savo dar
bą visuomenės labui ir pa
triotizmą, savo tautos ir 
gimtosios šalies meilės pa
vidale.

Ant šito pamato stovėda
ma^, aš ir stengiausi kub- 
nuosekliausiai ir supranta
miausiai aprašyti tuos mu
są praeities atsitikimus, ku
rie minėtąją sielos ypaty- 
bią auklėjime turi didžiau
sią vertę. Tam tikslui nau
dojausi visais esančiais lie
tuvią kalboje istorijos vei
kalais ir veikalėliais, ran
kiodamas iš ją reikalingą 
medžiagą, o kur savos me
džiagos truko, kreipiausi į 
rusą ir lenką raštus.

yyriausiuoją mano ru-

pesniu buvo objektyviškai 
ir vaizdžiai apipasakoti 
tuos praeities dalykus, ku
riuos, skaičiau reikalingais 
vadovėlyje minėti. Tokiuo 
budu susidarė manoji Lie
tuvos istorija, kurią, su
tvarkęs pagal visuotinąją 
didaktikos reikalavimų, drį
sau spaudon ati luoti. Ne
manau, kad mano parūpin
tasis vadovėlis butą tobu
las pilnoje žodžio prasmėje. 
Be abejo atsiras jame tai
sytinų vietą, kurias prakti
ka mokyklose ir objektiva 
kritika su laiku nurodys, 
bet šiuo žygiu, beveik jokio 
prityrimo nesant, — nes tai 
da pirmutinis lietuviškas 
istorijos vadovėlis, — nie
ko tobulesnio parašyti bu
čiau nesugebėjęs.

Pavesdamas kalbamąjį 
vadovėlį draugą mokytojų 
ir visuomenės kritikai, jau
čiu pareigą širdingai padė- 
kavoti daktarui J. Basana
vičiui, suteikusiam man 
daug patarimų ir pataisy
mų kalbos ir istorijos žvilg
sniu, ir p. K. Būgai už nu
rodymus kalbos paklydimų 
kai-kuriuose .pavadinimuo
se ir veikėjų varduose. Ly
gią padėką turiu p. Kai
riūkščiui ir kitiems drau
gams pedagogams, kurie 
prieš spauzdinant vadovėlį 
perveizėti ir savo pastebė
jimus man suteikti malonė 
jo. Pranas.

Taupus. -
Smuklininkas: — Ko ten 

ieškote Motiejau? Jau net 
visą degtukų dėžę suvar
tojote. , •••

Motiejus: — Ieškau deg
tuko, kurį prieš valandėlę iš 
rankų išmečiau.
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Amerikoje

Dienraštis 
turės pasirodyt 

pirm
NAUJŲ METŲ

kaip 
tik bus suspėta 

ineiti į 
naujus

KATALIKO” O.MUS
Be skaitlingo 

visuomenes pri
tarimo nebus 
galima tas dar
bas pradėti.

M

Kas nori 
Dienraščio 

tegu tuojaus 
atsiliepia 
laišku

Vertėtų tat visiems 
Amerikos lietuviams 

tas sumanymas remti
Lietuviams juk rei

kia turėti kasdien po 
ranka žinią skelbėjas 
ir kelrodis. Pirmiau 
dienraštį leisti neleido 
nekurios aplinkybės, o 
nūdien tas pergalėti ga
lima.
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; Kas nori dienraščio ;
: tegu pritaria laišku.

J. M. TANANEVIGZE į
■ 3244 S. Morgan St., Chicago, III. <

KAMAI IR LOTAI ANT 
PARDAVIMO.

Musą banke randasi di
džiausias “Real Estete” 
skyrius namą ir lotą. Lie
tuviai pasinaudokite iš ge
ros progos, nes visi namai ir, 
lotai randasi' ant Bridgepor- 
to ir apielinkej lietuvią ap
gyvento  j. Kam mokėti be- 
reikalo randą, kad galima 
turėti savo namuką ir jame 
laimingai gyventi. Žmogus 
mokėdamas randą per kele
tą metą, galėtą įgyti savo 
locną namą su mažmožiais 
prisidėjimo keleto šimtą. 
Todėl atsišaukite į musą 
banką, o mes suteiksime vi
sas reikalingas informacijas 
delei pirkimo namą ir lotą. 
Jaigu kur norėtumėte pirk
ti namą arba lotą patinka- 
moj vietoj, atsišaukite prie 
mus, o mes vistiek sulygsi- 
me pigiaus ir geriaus, negu 
kiti agentai. i

Cionais paduodame sura
šą nekuriu ir lotų, kurious. 
galima, pirkti labai pigiai:

w AUBURN AVĖ.
2 Juby medinis namas, 3 storai ir 

3 gyvenimai. Raudos atneša $1500.00 
metams. Kaina $17000.00.

2 lubu kampinis mūrinis namas, 1 
storas ir 1 gyvenimas. - Bandos atne
ša $3.'’ 5.00 meams. Kaina .. $2200.00.

2 iubii medinis namas, 2 gyvenimai. 
Randos atneša $288.00 metams. Kai
na .................................  $2300.00.

2 lubij medinis najnas, 3 gyvenimai. 
Randos atneša $336.00 metams. Kai
na .............     $3000.00.

2 luby medinis namas, 2 gyvenimai. 
Randos atneša $300.00 metams. Kai
na ............................................ $2200.00.

1 labu mūrinis namas, 1 gyvenimas. 
Kaina .................... $2700.00.

2 lubų mūrinis namas. Randos at
neša $360.00 metams. • Kaina $3600.00.

ARCH ST.
1 lubų medinis namas. _________

neša $300.00 metams. Kaina $2000.00.
1 lubų medins namas, 2.

Kaina .........
lubų mūrinis

Randos at- 

. gyveni- 
. $1500.00. 

namas. -Kai-
............ $2150.00. 
AVĖ. ' 

namas. Kai-
....... $3000.00. 

EMERALD AVE.
2 lubų medinis namas. Randos at

neša $540.00 metams. Kaina $3000.00.
1 lubų mūrinis namas, 1 didelis pa- 

gveuimas ir maudykle. Randos at
neša $204.00 metams. Kaina $2000.00.

2 lubų medinis namas. Randos
atneša $420.00 metams. Kai
na ■............J........ i, .$15000.00.
; 2-lubų mnrrniA namas.:- Ritfdoš‘aif ’ 
neša $300 metams.

2 lubų medinis namas, 
labai pigiai tiktai .......

2 lubų medinis n imas, 
Kaina > ........... . . •....

FISK ST.
2 lubų, medinis namas, 

Kaina <............;..__
2 lubų muminis namas, 

Kaina ....... i ........ s. 
, FOX ST. 

lubų medinis namas, 
Kaina ..... ....

HALSTED ST. 
lubų medinis namas su Storu. 

Kaina .../....................i..'. $3000.00.
1 lubų medinis namas, 1 gyvenimas, 

šii maudykle. Kaina ...... $2300;00.
2 lubų medinis namas ir Storas su 

keturiais kambariais ant 2 lubų po 
9 kambarius, 
metams.

5

mai.
1 

na .

2 
na

1 
riai.

1

ARCHER
Jubii medinis

Kaina $4000.00.
Parsiduoda 

... $2800.00. : 
4 gyvenimai. 
.,. "$4000.00.

4 gyvenimai.
... $4500.00k '
3 gyvenimai.
... $3200.00.

6 kamba- 
. $1900.00.

Raudos atneša $430.00 
Kaina ................. $4000.00.

1 ■ lubų mūrinis namas ir storas su 
kambariais. Kaina .......... $3000.00.

KEELEY ST.
1 lubų medinis namas, 6 kamba

riai. Kaina ........ . $1400.00;
1 lubų medinis namas, 2 gyvenimai. 

Kaina  ...........  $160'0.00.
LOWE AVE.

1 lubų mūrinis namas su 6 kaniba- ■ 
riais. ' Namas jtaistas pagal nau.jau- 

bud:j . Kaina . . ...  $3000.00.
MORGAN ST.

lubų bizniavas mūrinis namas, što- 
ir 8 gyveniniai. Randos atneša 

Kaina .. $15000.00.
i.’ 

Kai
na ,.......................................... $5600.00.

1 lubų medinis namas ir 2 lubų mū
rinis namas. Kaina .......... $5600.00.

1 lubų medinis namas su visais įtai
symais ir 2 lubu medinis namas. ■ Kai
na ............................................ $4800.00.

1 lubų mūrinis namas. Randos at
neša $600.00 metams. Kaina $4900.00.

1 lubų mūrinis namas su visais įtai- 
smais. Randos atneša $230.00 ma
tams. Kaina ...........  $2500.00.

1 lubų mūrinis namas. Kai-,
na ......................... ,................. $2500.00.

PARNELL AVE.
2 lubų medinis namas. Randos at

neša $300.00 metams. Kaina $2057.00.
LOTAI.

1. Lotas Janai geroj vietoj tarp lie
tuvių ant Auburn avė. ir 32 gatvės. 
Lotas 25x100 pėddų. Kaina .. $700.00.

2; Du lotr.i labai geroj vietoj tarp 
lietuvių apgyventa ant Morgan ir 33 
place. Lotas 50x130 pėdų; Labai 
geroj vietoj bent kokiam bizni j kaip 
tai del drabužinio storo arba “niekei 
shoe“ teatro. Kaina už abudu lo
tu ............................................ $4000.00.

3. šimtas lotų ant 46 gatvės tarp 
Western avė. Rockwell avė., Talman 
avė., Washtenaw avė., Fairfield avė., 
ir California avė. Lotai randasi la
bai puikioj vietoj. Vanduo randasi 
ant visų lotų. Suras taipgi pradeda 
įvesti ant Western avė. šituos lotus 
daugiausia perka lietuviai, slavokai, 
čekai ir lenkai. Pasinaudokite iš ge
ros progos.- Tie lotai parsiduoda už 
$225.00 ir. ankščiau.
i 4. Du lotai ant Western avė., ir 44 
gatvės. Kiekvienas lotas $225.00 ir 
aukščiau.

JONAS M. TANANEVIČE,
3244 So. Morgan St,

I - Chicago DL

s 14

3 
ras 
$1680.00 metinis.

2 lubiį mūrinis namas, 4 gyvenimai. 
Ramios atneša metams $432.00.

4



Waterbury, Conn.
Pas mus tuom tarpu vis

kas eina po senovei. Dar
bai mažumą pasigerino. Ne
kurtos dirbtuvės, ikišiol dir
busios po 4—5 dienas į sa
vaitę, dabar beveik visos 
pradėjo dirbti pilną laiką.

13 dieną rugpiučio teat
rališka draugija “Aidas” J. 
Peniko . tarmėje surengė 
viešąjį pikniką. Apie antrą 
valandą po pietą pikniko 
vietoje susirinko beveik vi
si prie pikniko prigulintie- 
ji. Pirmiausiai susirinku
sieji užkando, atsigėrė ir 
pradėjo žaisti. Apie trečią 
valandą piknikai! pribuvo 
gerbiamas musą tautietis 
p. J. Vanagaitis, “Byrutės” 
leidėjas, kuris, kaip jau ži
noma, atvažiavo iš Prusą 
Lietuvos supažindinti Ame
rikos lietuvius su Prusą lie- 
tuvią padėjimu ir čionai pa
rinkti prenumeratos, palai
kymui jo leidžiamojo laik
raščio “Byrutės’’. Gerbia
mojo svečio paprašyta, kad 
jis papasakotą mums nors 
trumpai apie Prusą lietu
vius, nuo ko jis ir neatsi
sakė. Kalbėtojas savo 
trumpoj prakalboj gražiai 
supažindino susirinkusius 
su Prusą lietuvią vargais, 
taipgi paragino ten buvusius 
lietuvius, kad jie neištautė- 
tą, laikytųsi ir darbuotąsi 
išvien su tėvynės mylėto
jais. — Toliau kalbėjo p. K. 
Lukošius, kuris trumpai 
paaiškino apie teatrus, iš 
kur jie prasidėjo, kaip to
bulinosi, kokiame laipsnyje 

. dabar jie stovi ir tt. Po 
prakalbą ' buvo deklamaci
jos, kurias išpildė patįs ai- 
diečiai. P-lė A. Petruko- 

. niutė deklemavo “Uliuzi- 
’ją”, p. K. Razmantas — 
“Be apetito” ir “ Kaimo 
mokyklą”, p. P. Banis — 
“Lietuvią vakaras Petropi- 
lyje”, P- A. Lazdauskas — 
‘ ‘ Persergė j imas mergaičių ’ ’ 
ir p. K. Balčius — “Vienu
mą”. Deklemuoti visiems 
gerai nusisekė, — publika 
buvo užganėdinta.

Ištikro, man žiūrint iš ša
lies, buvo labai stebėtina, 
kad piknike, o ypačiai lie
tuvią, taip gražiai visi už
silaikė, tai jau ištikro pa
girtinas dalykas. Kiek pa
menu, tai Waterbury’je tik
tai pirmas toksai piknikas, 
taip gražiai surengtas, nes 
kitą draugiją prieš tai bu
vę piknikai neivienas ne
apsiėjo be svaigalą ir triuk
šmo. Šis piknikas labai 
skyrėsi nuo kitą ir tuomi, 
kad buvo blaivus, be jokią 
svaiginančią gėrimą, dėlto 
tai viskas ir ėjo gražiai. 
Yra tai geras pavyzdis ki
toms Waterbury’jo draugi
joms. Linkėtina “Aidui”, 
kad ir tolinus taip darbuo
tąsi Waterbury’jo lietuvią 
pakėlimui.

Prie progos reikia čia pa
minėti keletą žodžią ir apie 
pačią draugiją. “Aidas” 
yra vienas iš prakilnesnią 
teatrališką kuopelią. Daug 
jau jis yra sulošęs žymiu 
musą dramatišką veikalą, o 
ir taip visokiais budais 
stengęsis platinti šviesą tar
pe savo brolią-lietuvią. 
“Aide” priguli nors ne
daug vyrą, bet visi jauni, 
pilni energijos, blaivąs, 
gražiai užsilaikanti. Iš ją 
galima tikėtis daug gero 
ateityje. Priguli taipgi ir 
kelios jaunos merginos, ku
rios ir-gi neatsilikdamos 
nuo vyrą darbuojasi kiek

išgali; nors jos visos yra 
šioj šalyj augusios, bet Lie
tuvą myli karštai.

Labai gaila, kad Water
bury’jo lietuviai labai šnai- 
riai žiuri į tą draugijėlę, — 
gal but dėlto, kad jos na
riai yra blaivus ir nelanko 
gertuvią. Mat, tarpe musą 
lietuvią yra labai išsiplėto
jus girtybė, tad, jaigu jau 
kurie atsikrato nuo tos li
gos, tai jau reikia turėti 
daugiau kantrybės negu ru
są kareiviui. Musą lietu
viai turi biaurą papratimą 
išjuokti, pravardžiuoti, pa
niekinti tuos, kurie pameta 
girtybę. Dar nieko negali
ma butą sakyti, jei taip da
rytą vieni tiktai neapsišvie- 
tę, bemoksliai žmonės, bet 
aut nelaimės pas mus prie 
ją prisideda ir dalis musą 
neva apšviestuną. Tai jau 
negalima užtylėti! Gėda 
musą inteligentams ii’ va
dams, kurie rodo tokios 
bjaurios ligos pavyzdį! Ži
noma, negalima ant visą už
sipulti, yra ir laisvą nuo to 
inpročio vyrą, bet tokią ma
žai, galima ant pirštą su
skaityti. Delei tą tai prie- 
žasčią daug nukenčia ir mi
nėtoji draugija “Aidas”, 
bet jos nariai į tai nepaiso 
ir drąsiai savo užbriežtais 
keliais eina. Linkėtina jai 
gero pasisekimo ateityje.

Waterburietis.

So. Boston, Mass.
20 dieną rugpiučio atsi

buvo mėnesinis susirinki
mas Sal. Širdies V. J. drau
gijos. Susirinkiman buvo 
įneštas klausimas, kaip tin
kamai priimti atvažiavusius 
iš Lietuvos gerbiamus kun. 
J. Tumą ir kun. K. Olšaus
ką, Kauno “Saulės” švieti
mo draugijos delegatus. 
Nutarta svečius priimti 
kuogražiausiai. ir tame da
lyke susižinoti su vietiniu 
klebonu kas link parengi
mo prakalbą ir sutaisymo 
viso priėmimo programa. 
Tuom tarpu draugija nuta
rė “Saulės” mokytoją kur
są namams paaukoti iš sa
vo išdo 10 dolerią.
Dr-jos pildantis komitetas.

Spring Valley, Hl.
Pas mus darbai eina vi

dutiniškai. Žmonės uždir
ba nemažiausiai, bet ir išlei
džiama visokiems “bereika
lingiems daiktams pusėti
nai. Vietiniai lietuviai yra 
labai nuskendę girtybėje, 
mušasi, pešasi, tąsosi po 
teisinus, o vis per tuos ne
laimingus svaiginančius gė
rimus.

Čia buvo atsilankę sve
čiai iš Lietuvos, kun. J. Tu
mas ir kun. K. Olšauskas, 
rinkdami aukas “Saulės” 
mokytoją kursą namams 
Kaune. Labai jiems esa
me dėkingi už gražius pa
pasakojimus apie tėvynę. 
Gerbiami svečiai ragino lie
tuvius grįžti tėvynėn, ku
rie jau yra susitaupę cen
tą. Prakalbos visiems la
bai patiko, nes visiems ly
giai buvo vėlinama gero, 
laikytis vienybės, rištis į 
krūvą ir tt. Net musą lais
vamaniams prakalbos pati
ko, nes tarp ją buvo gir
dėti kalbant, kad kalbėto
jai tikrai trokšta žmonėms 
apšvietos. Auką nedaug 
tesurinkta, nes tai buvo lai
kas prieš darbo užmokes- 
tiėš išmokėjimą ir žmonės 
pinigą neturėjo.-

Shenandoah, Pa.
Naujienos pas mus neko

kios. Žmonės, laukia bylos 
pabaigos su kunigu Ka
minsku. Nežinia kaip vis
kas užsibaigs, tik tiek yra 
viltis, kad Shenandoah’rio 
žmonės yra labai kantrus ir 
jokią vaidą nekelia. Kun. 
Kaminskas gali agituoti 
kaip nori, bet žmonės tiktai 
tėmija ir juokiasi. Su byla 
vietinią žmonią nepabaidy- 
si, o naują parapiją ką kun. 
Kaminskas tveria, tai jo- 
kiuo budu nesutvers, nes 
kas ir norėtą į tą naują pa
rapiją prigulėti, tai visi iš 
to labai juokiasi.

Jonas Gilius.

Providence, R. I.
Čia lietuvią skaitoma 

2.000. Tarpe ją apšvieta 
nei šio-nei to. Laikraščius 
beveik kiekvienoje grinčio- 
je galima rasti po du ir tris, 
bet kartais ir neivieno. Gir
tybė tarpe lietuvią pusėti
nai išsiplatinus. Beveik 
kiekvienas mėgsta išsigert. 
Tas jau ne naujiena! Čia 
gyvuoja dvi pašalpinės

draugijos: šv. Jono ir D. L. 
K. Gedimino. Paskutinė,
kaip girdėti, gyvuoja gerai, 
bet pirma tai net ir lenkus 
priimdavo (Jaigu tai tie
sa?). Yra čia taipgi ir 
tautininką Kliubas bet pa
starasis gyvuoja silpnai.

Darbai tuom tarpu eina 
nelabai gerai. Nekurtos 
dirbtuvės porai savaičių bu
vo sustojusios. Jau gana il
gą laiką oras čia sausas, vi
sai mažai lietaus.

K. S. K.

Grand Rapids, Mich.
Jau žinomas vietinėse 

rakandą dirbtuvėse strai- 
kas, kuris tęsėsi ištisus 4 
mėnesius, dabar užsibaigė 
— darbininkai pralošė. 
Straikas pralošta vien dėl
to, kad dirbtuvėse dirba la
bai daug straiklaužią, o 
antra niekas iš miesto vy
riausybės už darbininkus 
neužstojo. Straiklaužiai 
gazdino nedirbančius žmo
nes, sakydami, kad jau pil
nos dirbtuvės visokią dar
bininką, dailydžią, maši
nistą. Darbininkai, intikė- 
ję toms melagingoms ži
nioms, sugrįžo darban ir 
daugelyje dirbtuvią rado 
dar prieš streiką pra
dėtus darbus ir vi
sai nei nepajudintus. Ne- 
laužiai čia-pat ir nakvojo, 
o kompanijos jiems prista
tydavo visko ko tiktai no
rėjo. Begalo ištvirkusiems 
straiklaužiams, surinktiems 
iš visokią pastumdėlią ir 
valkatą, net ir krutamieji 
paveikslai buvo rodomi ir 
muzika grojo.

Liūdnos tos straiko pa
sekmės, bet tai yra gera 
mokykla darbininkams, kad 
reikia geriau organizuotis į 
unijas ir nepaliauti kovo
jus už savo žmogiškas tie
sas. Šešupis.

Sioux City, la.
Tarp musą lietuvią buvo 

baisus atsitikimas. Vienas 
jaunas vyras nekurį laiką 
mylavosi su mergina Karo
lina Gribaičiute ir žadėjo ją 
vesti. Merginos broliams 
nesutikus su jaunikio no
rais, šis pastarasis vadino 
merginą išvažiuoti su juo- 
mi kitan miestan. Kada 
jau viskas buvo sutarta, 
jaunikis išsivedęs merginą 
už miesto kokias 4 mylias, 
iš revolverio keturis kartus 
jai į krutinę šovė ir atėmė 
iš jos 180 dolerią. Nelai
mingos merginos lavoną dar 
sumušė, kad niekas nepa-

žintą ir pasiete Krūmuose, 
o pats sugrįžo .ąt^ąl ii’ pri
stojo vienoj y^j-guvėj į 
darbą. Tiktai praslinkus 
penkioms dienoms, surasta 
krūmuose merginas lavo
nas, o žmogžudis suareštuo- 
ta ir pasodintą kalėjimai!. 
Pas jį pintinėje rasta kru
vini marškiniai ir drabu
žiai, o kulipkos, išimtos iš 
velionės krutinės, kaip syk 
pritaikinta to niekšo revol
veriu.

Ir esama gi žmonią, žiau- 
resnią už pačius žvėris!

T. M.

RED. ATSAKYMAI.

K. Kučinskas. — Tamstos 
žinutė į šį numerį jau pasi
vėlino, tad meldžiama apie 
tą dabar jau atsibuvusį da
lyką plačiau aprašyti.

Waterburietis. — Ačiū už 
prisiųstą žinutę ir pasiža
dėjimus. Malonėtume Tam
stą matyti ir toliau musą 
neužmirštant.

Mums iš Waterburio pri- 
siąsta Waterburyo pilnąją 
blaivininką kuopos pasitei
sinimas. Kadangi 1) mums 
tasai pasiteisinimas nėra vi
sai aiškus, o 2) blaivininkai 
turi savo organą, tad mums 
butą labai neparanku mai- 
šyties į nežinomus ir sveti
mus mums reikalus. Pa
tariama su tais r dalykais 
kreipties į organą?' Bet jei 
organas atsisakytą tuos 
raštus skelbti, mes mielai 
Waterburyo kuopai patar- 
nautumėm, tik norėtumėm, 
kad “pasiteisinimas# butą 
aiškesnis. i

IŠ RUSIJOS INTENDAN
TŲ BYLOS.

Vienas Maskvos inten
dantu, kapitonas Malyšev, 
kaltinamas už įvairias sau- 
valybes ir kyšią ėmimą, 
teisindamasis teisme pasa
kė sekančią kalbą:

— Taip, priimdinėjau do
vanas ir su kartybe prie to 
prisipažįstu.
kodėl pirmiau tam viskam 
užgyniau? Jei žmogus, ku
rį išdavė pati, prie to ne
prisipažįsta, tas nestebėti
na, kadir žmogus, kurį iš
duoda valios spėka, taip
pat neprisipažįsta prie sa
vo silpnybią. Kokia prie
žastis privertė mus imti 
kyšius, nedorai elgties? Ar 
tai buvo iš musą pusės pik
tas noras, ar tai buvome 
vergais sąlygą, su kurio
mis kovoti neturėjome pa
kaktinai jėgą? Visupirmu 
turiu pasakyti, jogei apie 
musą pasielgimus visi ži
nojo. Tai buvo “polušine- 
lio” paslaptis. Nebuvo rei
kalo daryti tos revizijos, 
nereikėjo krėsti įpusą na
mą, laikyti mus , kalėjime. 
Pakako pas mumis pasiąsti 
generolą iš reguliarinės ar
mijos ir, jei jis butą mąs 
paklausęs, ar tas tiesa, jo
gei mes priimame kyšius, 
tai, žinomas : dalykas, visi 
būtumėm prie to prisipaži
nę. Ponai teisėjai, atsi
žiūrėkite į mumis žmoniš
kai, bet ne taip, kaip lie
pia prokuratorius^ Ant 
žmogaus, : r eik alau j ančio 
sau pinigą, auksas, padaro 
magišką intekmę. • Reikia 
but šventam, kad apgalėjus 
pagundą, kurios akyveizdoj 
nublanksta net supratimas 
del mundieros pagerbimo. 
Lengva ant mąs rūstauti ir 
mus kaltinti. Toli sunkiau

Paklausite.

N8’

Tautinis Amerikos kariuomenės šaudymo turn; mentas, atsibuvęs tomis 
dienomis Sea Girt, N. J.

. buvo mums pergalėti pa- 

. gundąs, žiūrint į pinigu 

. krūvas, barstomas aplinkui
■ mus. Ponai teisėjai, tas 

negali but su prokurato-
■ rimui, kuris išsitarė, jogei

oficierai, palikdami prekių 
priėmimo komisi j autais,
tuojau iš pat ryto pavirsta 
išnaudotojais. Taip nėra. 
Niekas kito nekalbino pri
ėmimo komisijoje esant 
imti kyšius. Jokios sutar
ties nebuvo tarp musą. 
Ateidavo pristatytojai ir 
duodavo ‘ pinigus. Už ką? 
Tai toksai įiaprotis. Gal 
kai kurie išpradžią ir neim
davo, bet kiti pasiduodavo 
išsyk tai pagundai. Labai 
gerai atsimenu savo nupuo
limo dieną. Tai buvo vasa
rio 6 dieną. Tuomet valdi
ninkavau Theilo fabriko 
4-taine skyriuje. Adminis
tratorius Borovkov mane 
pasišaukė ir man indavė ko- 
pertą. Nežinojau kas da
ryti, buvau susirūpinęs. 
Buvo suėjęs vienas mėnesis, 
kuomet aš įstojau priėmimo 
komisijom Nesupratau dar 
prigulinčiai savo tarnystes. 
Ale Borovkov į mane atsi
liepė:

— Meldžiu nesirūpinti. 
Tas tamstai nieko blogo ne
padarys.

Buvau atsiradęs prastose 
materi j alinėse sąlygose. 
Pamąsčiau ir priėmiau. 
Pasakojama, jogei mes 
prievarta reikalavome pa
pirkimą, kad pristatytojus 
int murus spaudėme. Ne, 
tas netiesa. Kaip-gi galė
jome mes, maži žmonės, 
spausti tą didelį kapitalą, 
kurio tarnais yra pristaty
tojai. Juk pristatytojai ir 
fabrikantai turi prieigą į 
augščiausią vyriausybę, net 
pas karo ministerį. Tuo 
tarpu ant musą niekas ne
siskundė. Senatorią revi
zija visus ponus pristatyto
jus sujudino, kadangi, pa
gal įstatymus, už blogąsias 
prekes pristatytojas yra at
sakantis lygią dalimi ir su 
priėmimo komisijos nariais. 
Taigi pristatytojai,; susirin- 
kę didelin vįešbutįii Mas
kvoje priėmė; .sekančią tak
tiką : reikią,,pokyti revi
zoriams, jogei mėš davinė- 
jome kyšius bijodami prisi-

kabinimą, kadangi oficierai 
su prievarta to reikalavo. 
Su prievarta pareikalauti 
pas Burzovą arba Kancelą
— tai ne taip lengva. Yra 
tai kova su kapitalu, kuris 
gali paversti į dulkes kiek
vieną priėmimo komisijos 
narį.

Priiminėti prekes prisi
laikant ankštai instrukciją
— tai reiškia save pastatyti 
priverstinumo pavojui!. Pri
iminėti su nuolankumu — 
tai reiškia peržengti įstaty
mus. Kuomet pradėta re
vizijos, prie prekią priėmi
mo buvome ištikimesni, ma
nydami, kad abelna revizi
ją pasekme busiąs didesnis 
aštrumas priimdinėjant 
prekes. Tečiau apsirikome. 
Revizijos pasekmės buvo 
priešingos. Dabar arbitra
žo komisija priimdinėja tai, 
ką mes buvom atmetę. Pra
sidėjus revizijoms, taippat ir 
pirm to, ne mes pristatyto
jams, bet jie mums grasino 
skundais senatoriui-revi- 
zoriui, kuomet nenorėjo
me priimti blogą prekių. Ir 
štai už tai dabar mus nori 
padaryti kyšią ėmėjais!

žino, gal greitai visi busime 
priversti būti republiko- 
nais”. — Po tokią prisipa
žinimą republikoną kliubas 
išrinko karalią savo organi
zacijos garbės prezidentu.

Persijos parlamentas 
asignavo vyriausybės slap
tiems tikslams 300.000 tu- 
maną (Persijos pinigai). Nu
tarta panaikinti specijalinė 
komisija, kuri tarpininkavo 
tarpe parlamento ir vyriau
sybės. Valdantis šalį jau
no šacho regentas išleido į 
parlamento atstovus atsi
šaukimą, kuriame nurodo 
kritišką šalies padėjimą. 
Pastaruoju laiku vyriausy
bės ignoruota palaikymas 
gerą santykią su kitomis 
valstybėmis. Regentas lai
ko butinu reikalu pavesti 
ministerią kabinetui išdirb
ti tam tikrą vyriausybės 
programą ir perstatyti ją 
parlamentui.

KARALIUS ALFONSAS 
IR REPUBLIKONAI.

Ispanijos mieste Bilbao 
lankėsi karalius Alfonsas ir 
nepaprastai susiartino su 
tenaitiniais republikonais, 
kuriuos karalius labai ma
loniai priėmė. Republiko
ną kliubo Sociedad Venato- 
ria prezidentas Rua inteikė 
karaliui dovanas. Prie tos 
iškilmybės vienas iš kara
liaus palydovą atkreipė jo 
atidžią į Rua politikos per
sitikrinimus, bet karalius 
tuojaus atrėžė: “Kas man 
tai kenkia, kad jis yra re- 
publikonas, lai kiekvienas 
tiki į ką nori”.

Senoras Rua tuomet bu
vo perstatytas karaliui, ku
ris linksmai jam išsitarė: 
“Tamstos persitikrinimai 
neužkenkia man priimti 
tamstą taippat širdingai 
kaip ir kitus. Esu monar
chist!!, nes užgimiau kara
liumi; bet nežinau kokią 
bučiau persitikrinimą prie
šingame atsitikime. Kas

Pulkininkas Acosta, bu
vęs Madero armijoj, surin
kęs porą šimtą neužganė
dintą, savarankiai vėl iš
kėlė Meksike revoliuciją. 
Užpuolė jis šiaurinėje vals
čiaus Vera Cruz dalyje 
miestelį Panuco ir užėmė jį. 
Iš ten taippat išleido mani
festą, apskelbdamas naują 
revoliuciją. Meksiko sos- 
tainėje tai naujai revoliu
cijai nepriduodama didelės 
svarbos.

Smarkus lietus su ledais 
ir vėtromis per ištisas 24 
valandas siausdamas Itali
jos provincijoj Lombardijoj 
visiškai sunaikino laukuose 
ryžius. Apart to vėtra su
griovė daugybę namą ir 
įvairiuose atsitikimuose su
žeidė ir užmušė nemažai 
žmonią.

Ant salos Jamaica į mies
tą Kingston atvyko daugy
bė išgutąją iš Haiti, tarpe 
kurią daugumas yra labai 
neužganėdintą ir didelią 
priešą naujo Haiti preziden
to Leconte. Vienas iš ją, 
šalininkas prašalintojo pre
zidento Simono, priverstas 
buvo bėgti nuo minios ir 
tiktai kuomet atsidavė po 
Ispanijos Vėluva išvengė, 
grąsiančio pavojaus.
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Amerikos lietuviai •žiu per NELEISKIME JIEMS 
MIRTI, JEI JIE GALI 

GYVENTI.

RUGSĖJIS. ’
7. K. Vilija. Reginos pan.
8. P. Užgimimas P. M.

' 9. S. Sergijaus, Gorgonijaus.
10. N; 14 savaitė po sekminių.
11. P. Proto ir Jackaus. t
12. U. Gvidono. ...
13. S. Mauricijaus. 1 /

M. Vardo.

Redakcijos Paiemijimai.
“Vienybės Lietuvn.” 35 

numer. Emigracijos Komi
teto pirmininkas S. Jan
kauskas paaiškina visuome
nei apie minėto Komiteto 
veikimą ir svarbesnius lig- 
šiol atliktus darbus. Taigi, 
Komiteto narių suvažiavi
mas atsibuvęs šiemet rug- 
piučio 6 dieną Brooklyne, 
N. Y. nutarė:

1. Išdirbti veiksmarodis, 
kuris turįs but sutaisytas 
pagal Jungtinių Amerikos 
Valsčių parėdymus apie 
fcteivystę.

2. Išimti earteris.
3. Atsišaukti į visų drau

gijų sekretorius, idant pri
siųsti; savo draugijų antra
šus.

4. Atspaudinti atsišauki
mus ir išsiuntinėti juos vi
soms draugijoms.

5. Sušaukti aplinkinių 
draugijų konferenciją pa
baigoje rugsėjo.

6. Viršininkų antrašai 
garsinti “Vien.
kų”.

Iš Komiteto 
portų pasirodę, 
draugijų uoliai 
karšta agitacija.

Komitetas be to aplankęs 
slovakų emigrantų namus, 
kur patirta, jogei tuose na
muose esama trijų ketvirt- 
dalių lietuvių emigrantų. 
Tiems prisiglaudėliams lie
tuviams butų labai reikalin
gas lietuvis prižiūrėtojas, 
bet jo užlaikymui reikalin
ga ir kapitalas, kurio šiais 
laikais trūksta. Išde ran
dasi tik 96 dol. ir 10c. Lie
tuviškoms draugijoms pri
dera tasai emigracijos išdas 
remti.

Ir patariama tai daryti 
veikiaus, kadangi lietu
viams emigrantams pagalba 
yra labai, be atidėliojimo, 
reikalinga.

Lietuvnin-

narių ra- 
kad tarp 

vedama

tamsuolių Kaimene; pas 
juos į metus esti vienos 
šermenys, o dvejos krikšty
nos. Dabar vėl skelbia, jo
gei lietuviams Amerikoje 
parapijinės mokyklos esą 
visai nenaudingos ir neti
kusios, nes anose vaikai 
mokinami be jokių pedago
gijos principų ir visai nesis- 
tematiškai. Jis pataria lie
tuvių vaikus leisti į viešą
sias mokyklas,’ kurios, pa
sak jo, esančios> - kuogeriau
sios ! Toksai d-r o Graičuno 
išvedžiojimas — tai nuobo
dulio pasaka, kuri senai jau 
buvo užmesta, o ją mėgina 
dabar atnaujinti d-ras Grai
čunas.

Ar nebūtų geriau d-rui 
Graičunui laikyties savo 
profesijos, gal tuomet men
kiau turėtų nusiskundimų 
už nesisekimą toj savo pro
fesijoje.

Tame pačiame “V. L.” 
numery skaitome, jogei ži
nomas Raštininkų Fondas 
beveik jau... miręs. Tai 
praneša P. Sinkevičius. Jis 
sako, jogei musų vientaučiai 
pripažįstą tokį fondą, už 
nebereikalingą. P. Sinker 
vičius tečiau dar norėtų iš
girsti to fondo valdybos 
nuomones ir pagaliau Pie
tus veikti. i-

Ne kitaip buvo manyta iš 
pat pradžių, kuomet tasai 
fondas buvo tik užmegstas, 
kadangi dar pirm ano tu
rėta tiek daug visokių fon
dų, jogei buvo negalimas 
daiktas juos visus palaiky
ti ir aniems užjausti. Mat, 
pas mumis neikiek nepa
galvojama apie ateitį, bet 
tuojau savarankiškai gei 
džiama užkariauti visuome
nę, Delei to visko ir viso
kie ant panašių papėdžių 
paremti sumanymai turi 
žūti, idant jau negreit 
sikėlus.

Iš Valparaiso, Ind. mums 
rašoma, jogei tenaitinį uni- 
versitetą-mokyklą šiemet 
baigę sekanti lietuviai: A. 
Juška mediciną, J. J. Smai
lis farmaceutų skyrių. 
Gamtos mokslus baigę: P. 
Širickis, S. Biėžis, A. Nai- 
kelis, D. Pratapas, J. Kin- 
čius, J. Jusaitis ir Ag. 
Karnauskaite. Klesiką pa
baigė P. Duodas ir S. Šafra- 
nauskas; mokintojų muziką 
Greičius. Nekuriė jų keti
na apsigyventi lietuvių tar
pe.

Lietuvių inteligentija pla
tinasi. Mums tai malonus 
toksai apsireiškimas. -Veli
jama visiems kuogeriausio- 
jo tarp lietuvių pasisekimo.

*

at-

Pereito mėnesio pabaigo
je mieste Lawrence, Mass, 
atsibuvęs Amerikos Lietu
vių Katalikų Blaivininkų 
draugijos trečias metinis 
suvažiavimas. -** Suvažiavi
me paaiškėta, jogei Blaivi
ninkų draugija turinti 12 
kuopų įvairiuose miestuose 
ir išviso narių 1.200. Atei
nantiems metams valdybon 
išrinkta: ✓

Dvas. vadovas kun. T. Ži
linskas, prezidentas M. Nor
kūnas, o jo padėjėjais: J. 
Viznis, K. Urbonas ir kun. 
A. Milukas, kasierius P. Mi
kalauskas, sekretorius J. 
Jaroševičia.

Brooklyne greitu laiku 
žadama išleisti juokų ir sa
tyros mėnesinis laikraštis 
vardu “Tarka”. Tą laik
raštį leisianti tam tikra ak- 
cijonierių bendrovė, pasiva
dinusi “Satyras”. Laikraš
čiui esą jau viskas sureng
ta, tik dar nepradedama 
leisti, norima surinkti dau
giau pinigų. Prenumerata 
metams busianti $1.00. Tai 
busiąs ten kokių “šventa- 
kuprių” organas.

ANTRAS LAIKRAŠTI
NINKŲ SUVAŽIAVIMAS.

D-ras Graičimas iš Chi
cago ima sirgti didžio svajo
tojo liga. Kadangi “Lietu
va”, “Kova” ir kiti laik
raščiai atsisakę jo “didžiai 
literatiškus” raštus savo 
skiltyse garsinti, tatai jis 
savo raštams organu pasi
rinko “Tėvynę”, tokį laik
raštį, kurio redaktoriui d-ro 
Graičuno toksai pasielgi
mas mažai aiškus. O d-ras 
Graičunas visiems žinomas 
“veikėjas”, “politikierius”, 
“modernistas”, tiesiog šios 
gadynės Mozė. Indomus 
tai žmogus! Seniau jis 
“Tėvynėje” skelbė, jogei

Antras metinis Amerikos 
Lietuvių Laikraštininkų su
važiavimas atsibuvo mieste 
Scranton, Pa., riigpiučio 
28, 29 ir 30 dienomis. Su- 
važiaviman pribuvo nuo se
kančių laikraščių atstovai:

“Katalikas” — leidėjo in- 
galiotinis S. Tananeviče ir 
redaktorius Brandukas.

“Lietuva*’ — leidėjo in- 
galiotinis J. Hėrtmanavi- 
čius ir antrasis redaktorius 
Lalis.

“Vien. Lietuvn.” — lei
dėjas J. Paukštis ir redak
torius Sirvydas.

“Darb; Viltis” — lėidė- 
jas-redaktoriuš Šliakys.

“Laisvosios Minties — 
bendrovės atstovas d-ras 
Šliupas.

“Tėvynė” — redaktorius 
Račkauskas.

“Dagio” -— atstovas
Brandukas.

Taippat p trtstovus-pata- 
rėjus prifthtd’HAmerikoje 
viešintis' “Byrirtės” redak
torius VahagaitfeV

Kiti laikraščiai neprisiun- 
tė nei savo atstovų, nei ko-

patarimų.
visoms trims 

dienoms [vedėju išrinkta p. 
Širvydaą,’ o. raštininku p. 
Lalis. -j j (į,

Suvažiavime dalyvavo ir 
keliolika^.svečių, kurie savo 
patarimais palengvino laik
raštininkam^ apkalbėti ir 
išrišti svarbesnius klausi
mus.

Posėdžiuose vaduotasi pe
reitų metų suvažiavimo pro
tokolu. Ir taip:

Kainos apgarsinimų pa
likta leidėjų nuožiūrai.

Išleidžiamų knygų kainas 
patarta garsinti ant užpa
kalinių knygų viršelių.

Rašytojų ir bendradarbių 
klausimas palikta išrišti pa
tiems laikraščių leidėjams.

Visi, dalyvavusieji suva
žiavime leidėjai ir jų inga- 
liotieji pripažino pereitais 
metais inkurtą Lietuvių 
Spaudos Draugiją Ameriko
je geru daiktu ir šiems me
tams išrinkta naujoji vy
riausybė: pirmininku p. J. 
M. Tananeviče, raštininku 
p. Račkauskas ir išdininku 
p. Paukštis. Draugi j on 
įstoti mokestis sumažinta: 
įstojimas 5 dol. ir mėnesi
nės 1 dol. Visi leidėjai ap
siėmė pilnai mokėti Drau
gijos išdan.

Apgarsinimų klausime 
butą plačių diskusijų ir pa
galiau nutarta laikraščiuo
se garsinti visokios rųšies 
apgarsinimus, apart tų, ku
rie jau patįs savaimi išrodo 
apgavingais. t Ištirti apga- 
vingus apgarsinimus iš
rinkta tam. tikroji komisija.

Dienraščio ’klausimas pa
likta pa vieniems asmenims, 
tiems, katrie -pasižadėję ir 
išgali leisti. . /

Redaktorių .-skyriuje be
veik viskas palikta po seno
vei, tik sutyerta literatų Ra
telis ir išrinkta anam val
dyba.

Rašybos-gi klausimas pa
likta Lietuvos žymesniems 
filologams.

Kitokius svarbesnius 
svarstymus ir nutarimus 
skaitytojai tegalės patilti 
plačiau iš protokolo, kuris 
neužilgo ištisai bus visuose 
laikraščiuose atspąudintas.

Suvažiavimas: gavo kelis 
laiškus ir telegraums su pa
sveikinimais.

Ateinančiais metais su
važiavimui vieta paskirta; 
m. Chicago.. Suvažiavimui 
laiką paskirs Draugijos val
dyba, ...

SerantoųOį visuomenė į 
laikraštininkų suvažiavimą 
atsinešė labai maloningai, 
antrą suvažiavimo ' vakarą 
parengė draugišką vakarie
nę, kurioje dalyvavo žy
miausioji to miesto inteli
gentija. Taippat, ir d-ras 
Šliupas savo namuose labai 
svetingai suvažiavusius pri
ėmė ir apsčiai pavaišino. 
Visiems jiems, o ypač d-rui 
Šliupui priguli didi, padėka.

Suvažiayjme^. viešpatavo 
broliška hąrmonija,ir nors 
buvo laikra^tiiųnkų su vi
sokiomis pažiūromis, tečiau 
vienais kit$i jaysmąį neuž
gauta.

Laikraštininkai ilgai lai
kys savo ^tminty nuolan
kius sau ŠtjnmtpniŠkius.

Teisingai.
— Taip, ponas teisėjau, 

esu apgaviku, tai tiesa, bet 
juk ir tokie žmonės yra rei
kalingi? > •.

New Yorko laikraščiai su 
pasikr.kinimu patėmija, jo
gei minėtame mieste šią va
sarą kūdikių mirtingumas 
žymiai sumažėjęs, ty. pasi
daręs daug mažesnis nei pe
reitais metais. Statistika 
parodo, jogei kūdikių mir
tingumas New Yorke suma
žėjęs 79-niais ant tūkstan
čio, be to patėmyta, jogei 
tam dalykui daug energijos 
padėjęs miesto sveikatos 
departamentas, kuris, pra
sidėjus vasarai, ėmęs sau
giai kontroliuoti visas pie
no pardavyklas, naikinant 
iš anų tarpo nešvarybes ir 
abelnai visokį nesanitarinį 
užlaikymą. Daktarų ka
dangi patyrimai jau ne sy
kį išparodė, jogei nešvarus 
ir senas pienas daugiausiai 
kūdikius nuvarąs į kapus. 
Delei to daktarai tame at- 
vėjy pamoko motinas, idant 
anos vasaros metu labiau
siai saugotųsi kūdikius pe
nėti karvių pienu ir užuot 
pieno kūdikiams duotų ko
kią nors arbatėlę iš žolių, 
arba kruopų skystimėlį. 
Tečiau kūdikiui sveikiausiu 
ir maištingiausiu valgiu yra 
motinos pienas. Taigi New 
Yorke kūdikių mirtingumą 
šiemet sumažino pirmiau
siai savo pastangomis svei
katos departamentas, o pas
kui daktarai, nepatingėju
sieji motinas pamokinti ap
siėjimo su kūdikiais. Be to 
dar ir pats oras šiemet va
sarą buvęs švelnesnis ir pa- 
keliamesnis, nei kad kitais 
metais.

Sveikatos departamentui 
pagalbon atėjo dar specija- 
liniai tam tikslui pašaukta 
gyvenimam organizacija 
vardu “Kūdikių globėjimo 
draugija”. Tokios organi
zacijos atsirado dar tik 
dviejuose Amerikos mies
tuose: New Yorke ir Mil
waukee, Wis. Ir tų orga
nizacijų veikmė tikrai išga
ninga kūdikių nuo mirties 
apsaugojime. Ir Milwaukee 
kūdikių mirtingumas tokiu 
budu susiaurintas.

Iš to visko matoma, jo
gei daugumas kūdikių kas 
metai miršta tik to delei, 
kad ant anų neužtraukta 
tam tikroji globa ir nebuvo 
prisilaikoma atsargumo kas 
link jų penėjmo.

Santykių reforma visu- 
pirmu turi prasidėti nuo 
patieš šaltinio, taigi nuo 
motinos, paskui sveikatos 
valdyba privalo užtraukti 
savo kontrolę ant pieno par
davyklų, idant motinos 
anose galėtų pitkties vi
suomet švarius valaus.

' Taippat butų labai reika
linga motinas, ypač jaunas, 
pamokinti, kaip reik vasa
ros metu kūdikius penėti ir 
su anais apsieiti, kadangi 
tankiausiai stoka to apsipa- 
žinimb kūdikius galabina.

visai 
įpra- 
buvo

KAIP TOLSTOJUS ŽIU 
RĖJO Į VAIKU BAU

Tar jaii, o jaigu visi 
yagįs ir apgavikai 'apskelb
tų bedarbę, tai iš ko tuomet 
gyventų ponai teisėjai ir 
advokatai.

Ne visiems skaitytojams 
žinoma, jog Tolstojus buvo 
ne Vien didelis rusų rašy
tojas, bet ir mokytojas, tik
roje to žodžio prasmėje. 
Kaip tik Rusijos valstiečiai 
liko nuo baudžiavos paliuo- 
sųoti, tuoj Tolstojus savo 
dvare įkūrė valstiečių vai
kams mokyklą, pasamdė 
tris, keturis mokytojus ir 
drauge su jais ėmė vaiku
čius mokinti. Vien tik mo
kymas ilgainiui Tolstojau:;

‘neužganėdino ir jis pradėjo 
leisti laikraštėlį, pašvęstą 
vaikų auklėjimo nagrinėji
mui. Nors pats Tolstojus 
tą laikraštėlį skyrė vien, 
taip sakant, bėgantiems au
klėjimo reikalams ir klausi
mams, tečiau netruko ten 
spauzdintais savo straips
niais atkreipti į save viso 
pasaulio mokytojų akis. 
Liudija tas, kad Tolstojus 
buvo itin išmintingas ir są
žiningas žmogus, sugebąs 
visam tam, ką jis darė, pil
nai atsiduoti ir už tai daug 
geriau parinktą sau darbą 
už kitus žmones atlikti. 
Aišku todėl, kaip svarbu ir 
mums yra pasižinti bent su 
kaikuriomis jo pažiūromis 
į vaikų auklėjimą.

Tolstojus bausmės 
nepripažino. Tečiau 
timas bausti vaikus
taip stipras, kad iš pradžių 
savo mokymo jis du sykiu 
leido sau nubausti prasikal
tusius vaikus. Atsitiko tas 
šitaip. Mokykloje pražuvo 
kaži-koks ten mažmožis; be 
to pražuvo nesykį kitų mo
kinių knygos, pieštukai. 
Vaikai, mokytojų klausia
mi, nusimindavo, parauzda- 
vo, bet susekti kaltininkų 
nebuvo kaip. Galų gale su
čiupo du vaikus vagiant. 
Mokytojai ir mokiniai leng
viau atsikvėpė, nes tuom 
pasiaiškino kaltininkai ir 
tarytum plaute nuplovė nuo 
kitų vaikų apkaltinimo dė
mę.

Tolstojus patarė tiems ki
tiems vaikams nutarti, ko- 
duo budu nubaudus kalti
ninkus. Vieni patarė iš
plakti rykštėmis ir patįs pa
sisiūlė tą atlikti. Kiti vėl 
sumanė ant drobės išsiūti 
žodį: “vagis” ir pakabinti 
tokį ženklą kaltininkams - 
ant nugaros. Su ta pasku
tine bausme sutiko ir Tols
tojus; Kol mergaitės išsiu
vinėjo žodį, kiti mokiniai su 
piktu užsiganėdinimu žiurė
jo į baudžiamuosius ir ty- 
čiuodavos iš jųjų. Buvo to
kių, kurie reikalavo, kad 
baudžiamieji visą savaitę 
dėvėtų šitą ženklą, arba 
kad juos su tokiuo ženklu 
pravesti pro visą sodžių. 
Baudžiamieji raudojo. Di
džiausias kaltininkas buvo 
išblyškęs, jo lupos drebėjo, 
akįs išsigandusios piktai 
žiurėjo į tyčiojančiuosius 
draugus. Paskui jis, į nie
ką nepažvelgęs, nuleidęs že
myn galvą, kokia ypatinga, 
nusikaltusią eisena ėjo na
mon, o kiti vaikai vijosi už
pakalyje jo būriais, erzino 
jį, tyčiojosi, piktai jį užgau
liodami, tarsi kokios piktos 
dvasios spiriami daugiau 
pikto daryti, nekaip jų pa
čiuose to pikto buvo.

, Nuo to atsitikimo Tolsto
jus pastebėjo, jog nubaus
tas mokinys ėmė prasčiau 
mokytis, ir kaip kiti vaikai 
imdavo linksmintis arba 
žaisti, tai jis visuomet ka- 
žin-kur pasislėpdavo.

Netrukus sugavo vėl tą 
vaikiuką iš mokytojaus 
kambario kelius varinius 
pinigėlius bevagiant.

—• “Aš ėmiau jį barti” — 
sako pats Tolstojus — “taip 
kaip paprastai visi tėvai ir 
mokytojai savo vaikus ba
ra. -

Man bebarant įsikišo ir 
kitas šnekus mokinys, ma
tomai atkartodamas vyres
niųjų girdėtus žodžius: — 
“vieną sykį pavogei, antrą 
įgysi įpratimą vogti, o toks 
įpratimas prie nieko gero 
tavęs neprives”. —

“Man pačiam pasidarė 
pikta” - 
tojus —

neapykantą prie to vagiliu
ko ir žvilgterėjau jam į vei
dą. Jo veidas buvo da di
džiau išblyškęs, nekaip pir
mą sykį; matyti buvo irgi, 
jog vaikas kamuojasi ir 
pyksta. Staiga stojosi man 
akyse katoržninkai ir aš 
paskubau nuplėšti vaikui 
vėl pakabintą jam skiautelę 
su parašu: “vagis”. Pasi
darė man sunku ir biauru 
ant širdies. Aš liepiau jam 
eiti, kur jis nori ir įsitiki
nau staigu ne protu, bet vi
sais pajautimais, jog netu
riu teisės kankinti tą nelai
mingą vaiką. Aš įsitikinau 
tuomet irgi, jog yra kiek
viename žmoguje jo sielos 
paslaptįs, uždengtos nuo ki
tų žmonių, į kurias negali 
veikti jokios bausmės ir jo
kie pamokinimai, o vien tik 
pats gyvenimas.

Ir kpks-gi išvedimas? Mo
kinys pavogė knygą. Jis 
jog prie to žingsnio priėjo 
ilga neteisingų pastebėjimų, 
neteisingų sanprotavimų, 
klaidingų jausmų eile. Jis 
pavogė knygą ir įsidėjo ją 
į savo skrynutę, o aš užtai 
jam prikabinau skiautelę su 
parašu: “vagis”. Kągi tie 
du daiktu turi savyje ben
dro?

— Nubausti jį sugėdiji- 
mu! — pasakys man kiti. 
Sugėdijimu? Kodėl? Kas 
tai yra sugėdijimas? Ar 
tai ištikrųjų ištirta, jog su
gėdijimas atima norą vogti? 
O gal sugėdijimas da para
gina prie vagystės! Gal 
tas, kas baudžiamojo vaiko 
veide matėsi, nebuvo gėda? 
Dagi aš ištiktųjų žinau, kad 
:ai ny^pyu gėda, bet tai bu
vo kitas-kas, kas gal vaiko 
sieloje nekuomet nebūtų 
prabudęs, jei nebūtų buvęs 
žadinamas. Tegul sau pa
saulyje, kur žmonės yra 
naudžiami, suranda sau tei
ses ir priedermes kitus bau
sti. Musų gi vaikų ir pras
tųjų žmonių pasaulis turi 
įasilikti grynas. Neapgau- 
iuokime savęs, neimkime 
tikėti, jog turime teisę 
bausti. Kiekvieną atmoni- 
jimo ir keršto jausmą, pa
vadinę bausme, išmoktume 
tuomet išteisinti”. — Taip 
kalba Tolstojus apie baus
mę. Verta visiems, ypač 
kam tenka su vaikais susi
durti ir vaikų auklėjimu už
siimti, rimtai tuos Tolsto
jaus pastebėjimus apgalvoti 
ir į juos įsigilinti, ir neuž
miršti, jog Tolstojus priėjo 
prie tokio išvedimo, kad 
bausmė vaiko nepataiso, 
anaiptol, sužadina jame da
gi piktus pageidimus, kurie 
kitaip gal nekuomet nebū
tų vaiko širdelėje pabudę.

Pigiausia mokykla.
, — Ar tu žinai kokia yra 

pigiausia mokykla sviete, 
— klausia jjuokdaris savo 
pažįstamo.

Užklaustasis negalėjo at
sakyti.

— Pigiausia mokykla, 
mano mielas — kalba pir
masis — yra vargas.

— O tai delko?
— Nes toj mokykloj ne

mokama jokių inrašų ir 
uekados joje nėra tuščių 
vietų. i .

rasp toliai; Tols- 
“pajutau beveik

Po teismui.
Kartą susirinkime už

klausta tapytojo, kaip jis 
tinkamiausiai nutapytų du 
žmones, iš kurių vienas iš
lošė bylą, o kitas pralošė. 
Tapytojas atsakė:

Pirmutinį nutapyčiau 
marškiniuose, o antrąjį nuo- 
gą.

6
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VIENAS IŠ DIDŽIŲJŲ 
ŠLAMŠTŲ.

Iš prakilniųjų minčių, 
išreikštii gražioje žodžių 
formoje, pasidaro poezija. 
Iš prakilniųjų gi jausmų, iš
reikštų tonuose (garsuose), 
pasidaro muzika.

Poezijos ir muzikos gro
ži ir svarbą, pažino žmonės 
jau gilioje senovėje ir iškė
lė tuodvi daili iki dievišku
mo laipsnio.

Poezija ir muzika, supin
tos į vieną, harmonišką 
čielybę, padaro trečiąją dai
lę — dainą. Daina todėl 
išreiškia drauge viską tą, 
kas randasi poezijoje ir mu
zikoje skyrium.

Kaip netobulas minčių ar 
jausmų išreiškimas nepada
ro tobulą poeziją, ar muzi
ką. taip netobulas suvieni
jimas, kad ir tobulos poezi
jos su muzika, nepadaro to
bulą dainą.

Dainoje paprastai varto
jama poezija ritmiškomis 
eilėmis parašyta (kas tai 
yra ritmas ir kokios turi 
būti eilės — žiur. d-ro V. 
Kudirkos raštai T. III pusi. 
53—67 “Tiesos eilėms ra
šyti”). Todėl vienyti su 
kuriuo nors ritmu parašytų 
eilių galima tik muziką to
kio paties ritmo. Pa v. mu
zikos takte C ritmas skai
tosi ditrochaeus (— X — 
X), ty. pirmoji ir trečioji 
ketvirtis akcentuotas ( — ), 
o antroji ir ketvirtoji — ne
akcentuotos ( X ), arba pa- 
eilinis trochaeus ( — X )• 
jei tasai taktas turės vieną 
prieštakį, tai ritmas bus 

X dijambus (X — X —), arba 
jambus’ai (X — ) paeiliui, 
ty. viena ketvirtis neakcen
tuota, .o .kita akcentuota ir 
'tt. Takto %. ritmas — dac
tylus (— X X), ty. viena 
ketvirtis akcentuota ir dvi 
neakcentuotos, o jei taktas 
su prieštakčiu, tai ritmas 
amphibrachys (X — X). 
Taktas du ketvirtdaliai = 
trochaeus (— X), o jei su 
prieštakčiu — tai jambus 
(X —). Kitokis ritmas mu
zikoje pasidaro susmulki
nant paskirtas takto dalis. 
Todėl prie eilių parašytų di- 
jambais tiks muzika takto 
C, dactylus’ais — %, tro
chaeus’ais — 2-4 ir tt.

Poezija, muzika ir daina 
nėra vienoda pas visas tau
tas. Mat, tautos skiriasi 
viena nuo kitos papročiais, 
pobūdžiais, kalba ir kitomis 
ypatybėmis, tad ir minčių 
išreiškimas pas tautas ne
vienodas — kiekviena tauta 
turi savąją poeziją. Skir
tingos tautų gyvenimo są
lygos, šalies ypatybės, bei 
vietiniai papročiai pagimdo 
ir skirtingus jausmus, bei 
skirtingą jų išreiškimo for
mą — tad kiekviena tauta 
turi savąją muziką. O kad 
daina yra poezijos ir muzi
kos vaisiumi, tad aišku, jog 
kiekviena tauta turi savą- 
siąs dainas.

Tąjį dalyką turėtų atsi
minti visi tie chorų vedėjai 
ir jų šalininkai, manantieji, 
jog iš kiekvienos kompozi
cijos galima padaryti lietu
višką dainą, pakišant lietu
viškus žodžius po muzika, 
ir pliovojantieji nesuomo- 
nes ant tų, kurie drįsta pra
sitarti apie tokių “dainų” 
nelietuviškumą.

Vienu iš tokių dainmeis- 
terių yra p. Leonas Eremi
nas surengęs knygą “Dai
nos sutaisytos (?) ant (?!) 
keturių balsų” išleistą P. 
Mikolainio Tilžėje da 1902 
m. ir žinomą vardu “Rau
donoji knygutė”. ‘

Raudonojoj knygutėj yra 
56 įvairios “dainos” iš ku
rių tik 7 (taigi tik 8 dalis, 
o ne 5, kaip surengė j as pra
kalboje rašo) lietuviškos 
liaudinės dainelės, paties 
surengė j o harmonizuotos 4 
balsams: Lakštingalėlė, Su
diev Lietuva, Strazdelis, 
Birutė, Našlaitės daina, 
Plaukė žąselė ir Palaukėj 
(harm. S. Janio). Apart to 
— dadėta muzika prie dvie
jų lietuviškų eilių: “Kur 
banguoja” ir “Tasai žmo
gus besmegenis”. Deją, 
visų tų dainelių harmoniza
cijai toli ik tobulumo: ne 
tik ką nesigirdėt lietuviškos 
sielos, bet da balsų vedime 
neišvengta nei atvirųjų ir 
uždengtųjų kvintų bei ok
tavų, kas muzikoje skaito
ma už nedovanotiną klaidą, 
nekalbant jau apie balsų 
monotoniškumą, kaip antai 
laikymą beveik per ištisą 
dainą ant vienų gaidų teno
ro ii’ baso dainoje N. 23, 
arba pirmojo ir antrojo basu 
dainoje No. 33.

Apart tų, knygutės pra
džioje patalpintas d-ro V. 
Kudirkos parašytasai Tau
tiškasis Himnas. Kas pa- 
rašė harmoniją — knygutė
je nepažymėta, bet harmo
nija ten parašyta tankioji 
(lygiam chorui), o knygutės 
surengėjas priskyrė ją prie 
dainų mišriemsiems cho
rams, pažymėdamas, it kir
vakočiais : Soprano, Alto, 
Basso, užuot I ir II Teno
ras, I ir II Baskas. Dai
nuojant mišriais balsais 
kompoziciją parašytą tan
kiojoj harmonijoj — pasi
lieka tarp moterų ir vyrų 
balsų tokia didele spraga, 
kad, rodos, su pilnu šieno 
vežimu per ją išvažiuotu
me!...

Knygutės pabaigoje su
rengėjas suharmonizavo tą 
pat himną, taippat tankiajai 
harmonija, savotiškai, jau 
pažymėdamas balsus: I ir 
II tenorai, I ir II bassai. 
Čia paminėtinas bassų lala- 
vimas tenorams giedant 
“Tegul saulė Lietuvos tam
sumas ir tt.”. Dainoje vie
nodą svarbą turi kaip mu
zika, taip ir poezija, o juk 
lalavime jokios poezijos nė
ra, tuom labiau tautiškam- 
jame himne, kuriam priduo
dama didžiausia svarba tau
toje. Nei viena tauta netur 
savo tautiško himno su la- 
lavimais. Tą naujieną įve
dė tik p. L. E. lietuviams.

Raudonojoj knygutėj ne- 
kurios “daines” harmoni
zuotos po du kartu, tad vi
so pasidaro knygutėje 67 
numeriai: NNo. 1—31 miš
riems chorams, o NNo. 32— 
67 lygiems chorams.

Atskyrus aukščiau pami
nėtąsias, likusios 46 “dai
nos”, kurias toliau vadinsiu 
tik numeriais, pažymėtais 
knygutėje, tai vokiečių ir 
latvių kompozitorių darbai, 
kuriuos surengėjas stengėsi 
sulietuvinti, pakišdamas ne
vykusius pp. S. M. ir D. V. 
eiliavimus. Tuodu eiliuo
toju, kaip parodo žemiau 
privesti pavyzdžiai, apie 
poeziją ir jos pritaikymą 
prie muzikos jokios nuovo
kos neturėjo. Štai tuodvie- 
jų dainių “poezija”:

Pav. L p. S. M. eilės, pa
gal muziką turėtų but tro
chaeus’inės (vienas skie
muo akcentuotas, kitas ne
akcentuotas).
“Anų VAIkai einaLAUkan, 
MEdžioDAmi VILkus

MEŠkas, 
LIEtuviai, 

JIEŠkoDAmi duonos, drus
kos (?)

trochaeus, eilės

po- 
priė 

liktis

Verčia ŽAlias VEIėNAS...
(H)”.

Pav. II. p. V. D. eilės po 
muzika ritmo jambus (vie
nas skiemuo neakcentuotas, 
kitas akcentuotas) — 
PoNAItis GREItai Eina

PAS broLĮ į GRINteLE, 
MerGElė UŽŠoKUS ant

ŽIR- 
go JOja SAU keLIU.

PaSUik SVEIKS ponaiti
TAI 

tau DAUi BAĮkeLE
UŽTAI kad BUvai NOrė- 

JĘS (!) 
suVIliot AIERgeLĘ.

Ir TAU teBUna GARbė 
ANT 

amŽIŲ, merGUžėLĖ:
Tu IR kiTOMS paROdei

KAIP 
guodot vaiNIkėLĮ. (N 14) 
Tose šlubuojančiose eilė

se ne tik ką poezijos — nei 
už sudilusį skatiką, bet da 
gana šlykštus sakiniai ir 
nevykę sulyginimai: saki
nys “eina laukan” vartoja
mas tik prie ligonio susir
gusioj o vidurių liga, o kad 
lietuviai, bemedžiodami 
vILkus ir AIEŠkas, randa 
“po žalioms velėnoms” 
duoną ir druską, tai jau 
stebuklas visai panašus 
manuos birimui, bekeliau
jant žydams iš Egipto į Pa
lestiną. Alergelė, beginda
ma (?) savo vainikėlį, pa
vagia nuo ponaičio arklį, už 
ką “poetas” atiduoda jai 
amžiną garbę ir pataria ki
toms mergelėms stvertis ar- 
kliavagystės amato! O ką 
jau bekalbėti apie barbariš
ką kalbos sukraipymą per- 
kilnojant akcentus?

Tokios nevykusios 
ėzijos” pritaikymas 
muzikos taippat turi 
nevykusiu, kaip ve:

No. 5-me muzikos pirmoji 
dalis parašyta ritme jam
bus, o eilės (pirmasis pos
mas) pakištos trochaeus’i- 
nės, kurias dainuojant štai 
kas išeina: giRIOJ, ža- 
LIOJ, tanKIOJ giRIOJ,., 
Aluzikos antroji dalis ritme 
amphibrachis, bet eilės be 
jokio ritmo, tad skamba : te- 
SKAMba daiNOS ir gau- 
DŽIA balsai — triuBŲ po 
tyKIĄ girią TAIP saldžIAI 
ir tt. .. i ■

No. 6 — muzikos ritmas 
dactylus su amphimacer, o 
žodžiai šiaip klypuoja: par- 
gryžTA pieMenėLĖ iš kai- 
NŲ į NAmeliUS...

NNo. 7, 11, 14 (35), 15 
(43), 24, 29 (64), 10 ir 53 
muzikos ritmas — jambu
s’ai bei dijambus’ai, bet ei
lės po tąja muzika pakištos 
visokių ritmų (o daugiau
siai — be jokių ritmų) išr 
skiriant jambus ’us. Todėl 
tokias eiles dainuojant pri
sieina žodžius akcentuoti 
visai netaip, kaip jie lietu
viškoje kalboje skamba. 
Pav.: Kaip LEliJOS (No.
7) ; miels KVIETkeLI, 
miels KVIETkeLI, taip 
KVEpi ŠĮ vaKArėLĮ (No. 
11); vieNĄ daiLIĄ merGE- 
lę POnaiTTS vis VUioJO 
(No. 14); žiNO tą IR myLI- 
moJI maNO juodBRUvė 
SKAISčioJI (No. 15); taip 
MIEla MAN ir TĖvyNĖ, 
muSŲ brangioji LIEtuVA 
(No. 24); OŠIA liePElė 
DAUbeLĖJ (29); keLIAS 
man Yra... o PUNdeLIS 
(No. 40); suDIEvu MAno 
ŽEmeLE, suDIEvu TĖvy
NE... mėLYnas DANgus 
(No. 53) ir tt ir tt. .

NNo. 8 (65), 28, 41 ir 56 
— muzika dactylus’ai, o ei
lės: LAI gyvuoj LIĘtuva, 
MŲs brangi TĖvyne (No.
8) ; KAD taip but PAUKŠ- 
teliu, TUrėt du SPARneliu 
(N. 28); ŽVAIGŽdeiės

NAKtelej..1.! BUDrume... 
AIĖnulis (N. 41); VAkare... 
SAUlelei... AU-Ksinėj VAL. 
telėj (N. 56) ir tt.

NN. 42, 68 iT 62 muzikos 
ritmas
vėl visur nevykusios: MTE- 
gok SALdžiah SALdžiam 
MIEge, Užmerk ir tt. (N. 
42); LIET’vos (!) DIEvai, 
Didi DIEvai (58); MER- 
gyTĖle, AR tu GIRdi?... 
NEimk TĄ per (?) PIKtu- 
MĄ (N. 62) ir tt.

NN. 51 ir 59 muzikos rit
mas amphybrachis’ai, o ei
lės — tai tikra košelyna: 
išKLAUsyk.'.. iš VYsos (N. 
51)... ten KUR tėvyNĖS 
kaimeLIAI ramieJIE (59) 
ir tt.

N. 48 muzika parašyta 
anapaestus’ais. bet žodžiai 
dainuojant skamba: ar ei- 
NU, ar stoVIU, aš vis Mi
niu ta VE... o DieVE, o Die- 
VE...

N. 49 muzika — poenuš 
III (XX —X). Eilės štai 
kokios:
Kada SR AUni upė teka, 
Kada ŽIEdai mūs sveiKIna, 
PaukšteLIS į orą KYL...
Ir mišKUOse ir pieVOse 

ir tt.
N. 54 muzika -— poenus 

III su anapaestus’u. Eilės: 
Žalioj VĖsioj raguvOJ 
BeržeLIAIS apaugusIOJ, 
Stovi MAža grinteLĖ — 
Ten gyVEna širdeLĖ...

Tikra žodžių maišatienė 
da randasi <NNi 4, 9, 12, 22 
(37), 45 ir 47. ii •

Šiek tiek niioseklesni NN. 
2, 3, 13, T7, 19, 23, 31, 38, 
44, 46, 52, 57 iri 61, vienok ir 
tuose pilna iškraipytų žo
džių, kaip [ve:1 ineDŽIU, da- 
ROS (N. 19)-; iMEdžioja, 
ŠUneliš (N. 23), spinDUlis, 
SAPnai (N.31>/ LINKsmai, 
kalNEirus ^(NJ 38) ;ir tt., 
ir tt,- '-u..

Geriausiai pavykę toastų 
(NN.10, 25, 39, 50 ir 59), 
vertimai, mat ten kitokių 
žodžių nereikia, kaip tik 
“lai gyvuoj sveiks” ir 
“ura”, nors ir iš tųjų toas
tų vienas (N. 39) nevykęs, 
kur liepiama dainuoti “di
di GARbė jums, did GAR
bė jums, didi GARbė jums”. 
Iš šalies klausant išrodo, 
kad dainuojama “didi kar
vė jums! didi karvė jums!! 
didi karvė jums!!!”

Kaip matyt, knygutės 
surengėjas su Vertėjų pa
galba stengėsi vokiečių ir 
latvių kompozicijas padary
ti ne tik liėtuviškomis, be 
pasigailėjimo darkydami del 
anų lietuvišką kalbą, bet da 
net ir tautiškomis, iškaišy
dami savo “vertimus” žo
džiais” Lietuva, Nemunėlis, 
Vilnius, Te vyne-Lietu va” 
ir tt.
turėdami savo Latviją, dai
nuoja apie Tėvynę-Lietuvą, 
bet kad nevadina Lietuvos 
savo tėvyne vokiečiai, tai 
jau tą tikrai žinau. O Rau
donojoj knygutėj rado vie
tą ir toki kiirjdžai. Čia jau 
ne vertimai,1 tik įvyniojimas 
dvokiančio’ ’cigaro į auksuo
tą poperetfMd’ų apmuilini- 
mui. , .

Kokiam s^ikf^ui surengta 
Raudonoji11'knygutė? Su
kokiu tiksli dirigentai ir 
chorai (nor§ tokių, ant lai
mės, labai mažai) vartoja 
ją viliojant pffbliką neva į 
lietuviškas dainas, o susi
rinkusius pasiklausyti už 
savo pinigus savotiškų to
bulų dainų — vaišina sve- 
timtautiškomis kompozici
jomis su begėdiškai iškrai
pytais šakiniais,, su barbą- 
riškai apšlubintais žodžiais ? 
Tai aiškus pasityčiojimas.iš 
visuomenės jausmų, tai .be- 
sažiniškas biaurinimns lie- ;
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tuviškos kalbos, už kurią tiek 
daug kentėta, tiek daug ko
vota!

Kiekvienas lietuvis pri
valo mylėti ir gerbti savo 
kalbą, ją tobulinti ir ginti, 
b ne tyčiomis darkyti del 
prisilaižymo svetimiems 
kompozitoriams, nes tas yra 
išgamyštė. Jei užsipelno 
papeikimą asmens nieki
nanti ir biaUrinanti musų 
kalbą privatiškame gyveni
me, tai ko užsipelno tie, 
kurie tą daro viešai, spau
doje, o tuom labiau nuo 
scenos, kuri paskirta pra
kilnių, išdidžių ir pamoki
nančių dailės dalykų rody
mui?

O gal p. L. E. ir ištiktų
jų norėjo prisitarnauti lie
tuvių tautiškiems reika
lams kaip Raudonosios kny
gutės prakalboje parašyta, 
bet tokis ja prisitarnavimas 
lygus anosios meškos pasi
elgimui, kuri besergėdama 
miegantį savo draugą-žmo- 
gų ■—- užmušė dideliu akme
niu musę,. užtūpusią ant 
žmogaus kaktos. Musę, tie- 

NČžiriau, ar latviai,meška užmušė,- bet ir 
žmogaus galvą pavertė į 
blyną!

O tokiu prisįtarnavimu p. 
L. E. da nepasikakina.ir ža
da “patiekti” net antrą 
“dainų” raukiu. Ir kur 
čia “nepatieks — visuome
nei pritariant” (žiur. toje 
pat knygutėje prakalba)!

O tuomtarpu musų tautie
čiai kompozitoriai, musų 
minčių ir jausmų poėtai- 
muzikai, pašventę savo jau
nystę ir spėkas dailės la
vinimuisi, — skursta, ba
dauja, negalėdami savo vei
kalų išleisti, ar išleistų iš
parduoti: mat visuomenei 
užtenka ir šlamštų, kaip 
ve Raudonoji knygutė.

P. Bukšnaitis.

Sunervuotas.
— Sutaisykite ■ man bif

šteksą, aįęiij<ųp<įidžiausią, 
nes mano nervai labai suįrę, 
kiekviena smulkmena ntane 
suerzina.

TRIJŲ ŠIMTŲ — MILI
JONINE TAUTA.

1909 metais anglų vyriau
sybės išleista mėlinoji kny
ga parodo nekuriuos indo- 
mius dalykus apie Indijos 
gyventojus.

Indijos gyventojų pri- 
skaitoma be maž-ko 300 mi
lijonų žmonių, ty. 294.361- 
056; toji gi daugybė žmo
nių gyvena 55.841.315 na
muose. Trys ketvirtdaliai 
to viso skaitliaus yra indu- 
sų, 62 milijonai mahometo
nų ir apie 10 milijonų 
krikščionių. Apšvietos pa
matai — skaitymas ir ra
šymas, Indijoj nėra labai 
išsiplatinę, nes statistika 
surado tenai tiktai 15 ir pu
sę milijono mokančių skai
tyti ir rašyti. Toji silpna 
šalies ypatybė apsireiškia 
taippat ir jos krasos judė
jime: ištisais vienais me- 
t.is per Indijos krasą pe
reina 875,255.832 laiškai, 
korespondencijos . kartelės 
ir kiti siuntiniai, taip kad 
vienas gyventojas į metus 
gauna per krasą tiktai du 
siuntimus.

Iš atžvilgio užsiėmimų ii" 
amatų Indijos gyventojų 
statistika parodo nelabai 
geras jų ypatybes: daugiau
siai išsiplatinusiu ten užsi
ėmimu yra elgetavimas. 
Toj šalyj skaitoma nei dau
giau nei mažiau tiktai apie 
4 milijonai elgetų, tarpe ku
rių tiktai vienų fakirų ir 
jiems panašių šventųjų 2 ir 
pusė milijono. Nepapras
tai skaitlingi tenai taippat 
ir plaukų kirpėjai. Jų 
skaitlių statistika paduoda 
net iki 1.023.932 žmonių. 
Vyrų ir moterių skalbėjų 
yra apie milijonas. Akto
rių, muzikantų ir abelnai 
žmonių, priskaitbmų prie 
dailos srities, Indijoj yra 
268.000, kame penkta dalis 
yra moterių. Dvasiškųjų 
yra 1.950.525 žmonės.

Labai daug raminančiu 
toje statistikoje yra žymus 
sumažėjimas džumos; 1907

metais toji baisi epidemija 
nušlavė 1.315.892 žmones, 
1909 metais jau tiktai 174- 
874. Tarpe kitų statistika 
parodo 584.494 ligonius, sir
gusius kitokiomis, daugiau - 
išsiplatinusiomis ligomis, 
būtent: 107.340 sirgusių 
piktosiomis rauplėmis, 350- 
000 neregių, 155.000 nebylių 
ir 65.000 pamišėlių. Dras
kantieji žvėrįs ir gyvatės 
dar vis išnaikina daugybę 
žmonių. Čia statistika nu
rodo 1908 metus, kuriais 
909 žmonės žuvo rainių au
komis; 302 lampardų, 269 
vilkų, 686 kitokių draskan
čių žvėrių. Nepaprastai di
deles skaitlines parodo sta
tistika nuodingų gyvačių 
inkandimo aukų, būtent 19- 
738 žmones.

Žvėrių — rainių, lampąr- 
dų, vilkų, medžiotojų buvo 
užmušta 17.926, gyvačių — 
70.498. Už tą naikinimą 
blėdingų gyvūnų vyriausy
bė išmokėjo apie 50 tūks
tančių, dolerių dovanų.

NAUJI RAŠTAI.
200 žaidimų kambaryje ir 

tyrame ore su dainomis, 
gaidomis, paveikslėliais ir 
fantų išvadavimais. Jau
nuomenei dovanėlė. Sutai
sė Matas Grigonis šv. Kazi
miero draugijos leidinys No. 
103. Seinai, 1911 m. Pušį. 
144. Kaina 75 kap.

Margumynai. AL Vait
kaus eilės. Šv. Kazimiero 
draugijos leidinys No. 105. 
Pusi. 108. Kaina 40 kap. 
Kaunas, 1911 m.

Katekizmas pirmosios 
Komunijos vaikams. Su
taisė ir savo kaštu išleido 
kun. P. Saurusaitis. Pusi. 
12. Philadelphia, Pa., 1911 
m.

Jaigu ponas redaktoriau 
mano eilių nepatalpinsi 
laikraštin, tai aš paimsiu 
tamstos pavardę už savoį 
pseudonimą ir saymm^^H 
šomis jas išspauį^E^^BtS
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KAZYS PUIDA.
įsakojiMusų Dainiai.

■------- Kritikos Bruožai.—-----
Nur der verdient sich Freiheit wio das

Leben,
Der taeglich šie erobern muss. 

.Goethe.

KUN. ANTANAS STRAZDAS.
(1763—1833).

1.
Kunigas Antanas Strazdas plačiau žinomas musų 

dvasiškuos tarpe kaipo autorius garsios ir į kitas kal
bas verstos bažnytinės giesmės “Pulkim ant kelių”. 
Liaudis, ypač jo gimtinės gyventojai, lig šiandien mini 
kun. Strazdą kaipo linksmių, jautrių dainelių rašyto
ją. Daugybė užsilikusių anegdotų ir invairių juokų, 

- kūrins jis mėgdavo kitiems iškirsti, tą kuogeriausiai 
patvirtina*).

*) žiur. “Liet. Tauta” knyga I d. 4 pusi. 530.
Kun. Strazdas yra kilęs iš baudžiauninkų tėvų 

— Jono ir Sofijos, priklausiusių dvarponiams Roeme- 
riams, kuriuodu turėjo du vaiku: vyresnįjį — sūnų, 
Antaną, jaunesniąją — dukterį, Marę, ištekųjusią ilgai
niui už tų pačių Roemerių baudžiauninko Kazio Kau- 
zanavičiaus. Gimtinis Strazdų ūkis, baudžiavą panai
kinus, pateko 1863 m. svetimai Leikų šeimynai, kuri 
lig šiandien jį valdo*).

») Ibid. pusi. 533.
Gimė kun. Antanas birželio 4 dieną 1763 metais 

Astravo kaime, Kriaunų parapijoje, Zarasų paviete**).
**) žiur. “Liet. rast, ir raštin.” p. 27.

Pradinį mokslą ingijo Dūkšte pas kun. jėzuitus; se
minariją pradėjo eiti Kraslavlyje, iš čia persikėlė.Var
nių seminarijon ir po 9 mėnesių buvo Stepono Giedrai
čio, Žemaičių vyskupo, į kunigus įšventintas. 1790 me
tais sugrįžo iš Žemaičių Vilniaus vyskupijon ir buvo 
prie daugelio bažnyčių vikaru ar filialistu. Senatvės 
sulaukęs, apsigyveno Kamajuose, kur ir mirė balan
džio 11 d. 1833 m. kaipo emeritas***).

•••) Ibid. 27—28.
Šios trumpos biografinės žinios dar nėra kaip rei

kiant ištyrtos. Užtat kun. Strazdo apibudinimui su
silaukėme gausesnės medžiagos. Ypač indomi toji jos 
dalis, kurioje išreikšta liaudies nuomonė apie mylimą
jį jos dainių.

Didokas skaičius invairių anegdotų iš kun. Anta
no gyveninio apibudima jį šviesiai! ir aiškiau už spau- 
don patekusias eiles.

Sulyg p. M. Roemerio kun. Strazdo atminimą žmo- 
nių tradicija apsiaupus yra karšta sympatija. Kal
bama apie jį kaipo žmogų geros širdies, tiesakalbį, sa
varankį, kurs nekenčia fariziejavimo, saldliežuviavi- 
mo, mėgia ir, progai pasitaikius, moka sutaisyti kuo- 
puikiausius juokus. Visose žmonių pasakose apie 
kun. Strazdą kalbama, kaipo prakilniausi atviros šir- 
dies žmogų; lietuvių mintyse stovi jis ne kaipo kuni
gas, stovįs toli nuo savo pavargėlių-avelių, bet kaipo 
žmogus savas, artimas širdžiai — trumpai sakant — 
žmogus, visoje to žodžio prasmėje, linksmas, doras, 
geras, be jokios puikybės, toli nuo visokių intrigų; be 
viso to, mokąs žmonių vargus užjausti ir permatąs jų 
jausmus*).

*) “Lietuv. Tauta” 536.
Kun. Strazdo prietikis su dvasiškąja vyriausybe 

aiškiai apsireiškia jo “Eksplikacijoje” Vilniaus kon- 
sistorijon nusiųstoje**). Beto, daugybė invairių aneg-

**) Ibid, knyga I dal. 2. p. 260.
dotų-pasakojimų vaizdžiai piešia jo prietikį su kuni
gais. Iš jų aiškiai matome, jog kun. Strazdo kunigai 
nemėgo už jo nemokėjimą taikinties prie tų gyvenimo 
sanlygų, prie kurių dvasiški jos dauguma taikėsi. Jo
jo atviras, status ir nenuolankus lietuvių kalbos var
tojimas visur ir prie visokio luomo žmonių tuo metu, 
kada ją tiktai baudžiauninkas vartojo; savo talento 
indėjimas kuone išskirtinai “mužiko” kalbon, kuomet 
visa Lietuvos šviesuomenė kuogreičiausia stengėsi tą 
kalbą užmiršti ir griebėsi lenkų kalbos; nuolatinis 
sėbravimas su kaimiečiais, kuomet iš kaimiečių į po
nus išėjęs žmogus gėdinosi savo “žemos kilmės”, keitė 
lietuviškąją savo pavardę lenkiškojon ir visomis iš
galėmis veržėsi ponų tarpan— tas viskas negalėjo pa
gaminti sympatijos kun. Strazdui aukštesniąjame to 
meto visuomenės sluogsnyje.

Galvos nelenkė kun. Strazdas nei prieš vieną. Jo
jo vidujinis aš buvo tvirtai susipratęs ir mokėjo dorinę 
žmogaus vertybę atsakomai nusverti heįžeidžiant nie
ko ir nepasikeliant išdidumo sferon*). Tokių-gi žino-

*) Ibid. 258. ”

nių nemėgiama; jų bijosi dar-gi valdžią ant jų turį ir 
stengiasi visomis išgalėmis tokį žmogų nužeminti ir 
paniekinti**). Tečiau, susipratęs vidujinis tokių žmo-

••) Ibid. žiur. “Eksplikaciją”.
nių aš, išlaiko juos nuo puolimo, nuo smulkučio keršto 
priemonių vartojimo prieš savo skaudėjus. r

Gyvenimo bei gyvybės gausybė suteikė, kun. Straz
dui nepaprastą jėgą, kurios pasigaudamas, mokėjo vi
sus pikto noro jin taikinamus sumanymus juokan pa
versti, tiesa, nevisuomet tasai juokas aistetiškas būda
vo* ). Tečiau, be tos ingimtos gyvybės skalsos, kun.

*) Ibid. 537 aneg. N 3.
Strazdas gal ir nebūtų pakėlęs to nežmogiškai sun
kaus gyvenimo skurdo, kurio niekas palengvinti ne
sistengė, bet rūpinos tą skurdą dar apsunkinti.

Didžiausia kun. Strazdo kaltė kunigu akyse buvo
eužlaikymas celibato**). Iš tos tai priežasties, ma 

535.
visi smūgiai jin iš dvasiškosios vyrės

nybės. Stebėtina, tečiau, jog surinkto 
Strazdą medžiagoje, ypač anegdotuose iįr 1$ 
muose iš žmonių lupų užrašytuose, neranWm| 
žinių apie tai, kaip liaudis tuokart žiurėjo ^elibato 
neužlaikyman. Ar musų dienų tokios žinios neatsie
kė, ar žmonės tan dalykan šaltai žiurėjo, 'ar,c gal, jie 
visai kitaip apie tai manė — sunku kas pasakyti.

2.
Sale biografinių žinių randame dar kritikos 

straipsnį*), kuriame kun. Strazdas sulygintas su
*) žiur. “Liet. rast, ir raštin.” p. 28.

fpancuzų garsiu anuometiniu aitrių dainelių rašytoju 
Berangęr, su lenkų — Karpinskiu ir ukr^baięčių <— 
Padura. ' K

Toksai kun. Strazdo prilyginimas prię^ minėtų jų 
rašytojų ne iš visų atžvilgių nuoseklus. . :

Jaigu Beranger žinomas yra kaipo cIidM.soa dai
nius, tai jis žinomas tąippat ir kaipo politikos veikė
jas. Savo satyromis jis daug prisidėjo- prie busimosios 
respublikos inkurimo ir jojo iritekmė į politikinius tau
tos įsitikrinimus buvo didelė. Jei BerangePįveikė po- 
litikiniai susipratusion francuzų visuomenėj vidujinio 
valstybės tvarkymos metu, tad jis, aišku, įgalėjo tu
rėti intekmę.

Kun. Strazdas iš šito atžvilgio prilygintinas Be- 
ranger. Tiktai sąlygos jų abiejų veikimo skirtinos. 
Kun. Strazdas — tai lietuvių tautinio susipratimo ve- 
versys, kurio pavasarinė giesmelė tiktai*liaudžiai su
prantama buvo. Bet toji liaudis nejautė anuomet to, 
kas slaptai vienon dainelėn kun. Strazdo dedama buvo.

Karpinskis ir Padura — apie tuodu iš jiedviejų 
prilyginimo atžvilgio kun. Strazdan, neskaitau rei
kalingu ką-nors pasakyti, nes iš dvasinio atžvilgio juo
du abu kur-kas žemiau stovi už kun. Strazdą.

Visuotino lietuvių kalbos gijimo metu ne vien sve
timų bet ir saviškių, prabilo kun. Strazdas savo dai
nelėmis lyg protestuodamas prieš tokį darbą; lyg re
akcija sukilo jis prieš vienalaikių pasielgimą. Ir ne 
tuščiu žodžiu protestavo, ne vien gyvu jausmu, kurį ii 
gainiui vėjai išblaško, bet prabilo žodžiu-žygiu.5 Tai. 
kas kruvinais lašais siurbęs jo dvasion, ta jis išliejo 
dainon, pritaikino jon gaidą ir paleido įilkąsęrmė- 
gių tarpan pasižmonėti. Čionai patekusi dainelė jau 
nežūdavo — čia ji ingydavo gyvybes pamatą ir, juo 
pasiremdama, atsiekė net musii dienas, kad liudyti 
betikiams, jog tautos dvasia niekuomet nebuvo; galuti
nai užsnudusi, jog ji slepia savyje tą stebuklingąją 
galę, kuri suteikia jai užtektinai vieko atkustMr iš-po 
šimtmečių jungo išsiveržti aikštėn ir naujoms tautos 
dienoms kelias praskinti ... / į <

Nedidelis kun. Strazdo eilių rinkinėlis,atsiekė mu
sų deinos. Ir iš to rinkinėlio, iš surinktos ligšiol me
džiagos iš jo gyvenimo sunku tverti jo apibudinimas. 
Tečiau surinktoji “Lietuvių Tautoje” medžiaga žy?; 
miai tą darbą palengvina. Iš tos medžiagos mes jau 
užmatome, jogei tūlos kun. Strazdo eilės turi ankštą 
ašmeninę prasmę. Visas jo gyvenimas, kaip jau mi
nėjome, — tai ištisas, beprašvaistis skurdas.

Pats skurzdamas ir giedros gyvenime nematyda
mas, jis nepaprastai aiškiai jautė savo tautiečių-bau- 
džiąuninkų skurdą, iš kurio ir pats buvo kilęs. Ma
tomai, kad anoji žmonių skurdo bedugnė neleido jam 
savo skurdo taip aiškiai užčiuopti ir vien savimi ru- 
pinties. Jo skurdas ankštais, be disonansų, akordais 
susipynė su žmonių vargu, jo nelaimės buvo žmonių 
nelaimėmis — visi jie buvo anuomet našlaičiais iš vi
sų atžvilgių. Tasai tai vargo atjautimas ir pagimdė:

Ey dienas mana klapatu V. -
Kur pasidiesiu be turtu, ~ ?X X

Kur ašiey nujasiu ' į
Vis biedas atrasiu į

Diet savis. (7).
Savo nuolatinėje kelionėje iš parapijos parąpijon, 

iš filijos filijon nieko daugiau prityrti negalėjo, kaip 
tik bėdinumo. Baudžiauninkas lygiai toks-pats buvo, 
todėl nei vienas, nei antras nieko kito nebėsušįranda 
pasaulyje savo likimui nušviesti, kai tik vienas “biėdas”.

Dar sunkiau skamba tasai “sieratų” skurdas: 
Kartus tam labay ir svietas, 
Kurs pevnos nie tur čie vietas, 

Reykie jam plaukytie, 
Vejelus vaykitie

Pa svietu. (7), .
Neišskirtinon skurdo gaidon susipynė paties dai

niaus vargas ir jo apdainuojamo našlaičio-baudžiau- 
ninko. Tautiniai juodu abu naščiai; medžiagįnįai — 
abu bėdžiai. Sunkiomis nepakeliamojo slail’do valan
domis abu tą-pat mano:

Eysiu jav aš unt kapiela,
Budintie sava tievela,

Šauksiu matinieles, 
Balsu gieguželes,

Ar nie išgirs. (8)* 4. /
O kadangi ir tėvelio ir motinėlės kappi ųežymųs: 

— vieno taką užžėlę žolelės, kitą užvertė ^iėlištelis ir 
prieiti prie jų visiškai negalima, tai liekas tik vienas 
“Tievas Dangiškas”, kuris juk našlaičių nebeapleis .,.

Stebėtina, jogei kun. Strazdo raštuose nieko ne
randame apie baudžiava. . Tiesa, kun Strazdas, ap
skritai imant, socialinio klausimo nejudina savo raš
tuose. D. Poškos vienalaikis, o kaip juodu skiriasi 
savo raštų turiniu.. Kuomet Poška gyvai atvaizdina 
savo laikus ir palieka žymę raštijoje tuo savd vaizdin
gumu, kuiif; St
prietikius."? , š- . ... ? r

. Iš savęs kum i. Strazdas kuone jnieko nesako. 
Liaudies pasakoriškąjį ūpą puikiai nuspėdamas, jis

liepia paukščiams už save kalbėti. Tokiuo budu ge
gužė nusiskundžia:

" X .. ...unt ium žiūrėdama, .
Jusu pikta apseima, '

s. Giedu visomet verkdama
Gaylista man didi -ima,

Kadiel terp iums tunkias zvadas, 
Nors razumni eset žmanies,

Ustavičnas barnies, zdradas r
Nie turiet terb sav malanies. (9—10).

Kaip matome, jau kun. Strazdo metu, t. y. lietu
vių tautinio atgimimo priešaušrį nesantaikos biesas įsi- 
gyvendino lietuvių tarpe ir, tvirtai šaknis įleidęs, mu
sų dienose atsiekė aukštybes ir gausų vaisių skinas.

Iš ko tos “tunkias zvadas, ustavičnas barnies, 
zvadas” kįla anuometinėje visuomenėje kun. Strazdas 
netyrinėja, neieško pirmapradės jų versmės. Visuo- 
meniniai-socialinis klausimas neinteresuoja jo taip la
bai, kad juo rimčiau užsiimtų, tiktai jis, negalėdamas 
pro šalį tylomis praeitį, nes tai aktuališkiąūsias jo 
dienų žmonių reikalas, rauda su savo tautiečiais del 
inyairiausių “svieto neteisybių” “siratas giesmėje” ir 
“Giegužiele’je”.

' b.

“KATALIKO” AGENTAI

4.
Kaip ankštai kun. Strazdas buvo su žmonėmis su

sigyvenęs ir kaip jis sopulingai nujaučia net smulkes
nius sodžiaus gyventojų nelaimingus atsitikimus, liu
dija “Priečąstįs Mergas”. Beto, tos pačiosios eilės 
aiškiai nurodo gyvą jo būdą, nepaprastai gilų prisiri
šimą prie gyvenimo ir visų jo linksmybių. Tarytum 
jis supranta, jog iš sunkios baudžiauninko buities 
patsai gyvenimas bei linksmumas neištrikš, nuliūdi
mas nieko nepridės — sveikata tai vienintelis bau
džiauninko turtas iš kurios jis visą savo gyvenimo 
išteklių susitveria. Jaunybė turi skaistumu, gyvybė ir 
linksmybe apsireikšti. Tai ji tik iš sveikatos versmės 
semdama gali padaryti. Todėl kun. Strazdas ir užjau
čia merginos nelaimei, kuri koją nusilaužė, nes

Pasibaygie visi tančius,. visi ir šakimay, 
Bus iav tava zabayiele par visas dienieles 
Ganit karvies, aškas, kiąvieš ir pilkas avieles. (12).

Jaunikis savo mergyten “Ilgiams pievams, aukštu 
kalnu” jojąs, jau aiškiu tikslu vadovuojas. Pirmieji 
sukilusios jame meilės žiedai nerimsta jaunoje širdyje, 
jie veržiasi pilnaton, vaisiu užčiuoptinu tapti stengias. 
Jaunosios meilės svajojimai nesiekia dausų, tiktai lai
kas ankštai realinio gyvenimo ribų ir nuotakos tėvų 
ūkis gražus savotiškuoju gražumu intikrina bernužį, 
jog jo Ania “bus . . . giera gaspadinie”, todėl, galuti
nas visų svajojimų ir geidimų tikslas linksta ton pu
sėn, kad nuotakos tėvai “sugaditu mums su Aniu”.(12).

Daug aiškesnės pasidarė kun. Strazdo eilės “Straz
das”, kuomet apskelbta surinktoji apie jį medžiaga. 
Dabar jau aiškiai numanome, jogei tose eilėse daug 
autobiografinių bruožų. Nors tų eilių asmeniškumo 
prašvaistęs maestriškai slepiamos turinio bendrybėn, 
tečiau, pasiremdami surinktąja medžiaga, numanome 
kame dalykas.

Savo prietikį liaudin ir savo būdą kun. Strazdas 
piešia:

Reyškiu, giedu, linksminu , 
Smutnu žmogų raminu 
Tiešindamas gražiams giesmelėms.

JUOZAS SZLIKAS ’I 
“KATALIKO“ OB^EBALIŠKAS ' 

AGENTAS.
Turi tiesą užrašinėti laikraštį “Ka

taliką” ir priiminėti už jį prenume
ratą, rinkti drukiis ir apskelbimui 
“Katalikui” ir kolektuoti už ■ juos 
pinigus, taipgi pardavinėti namus ir 
lotus. Z* :~

Jonas M. TananeviSe, 
..“Kataliko” leidėjas.

P. - Andrius Jvreviėe musą keliau
jantis agentas po visą Chicagą. Pas jį 
galite drąsiai užsirašyti laikraštį “Ka
taliką ’ priduoti apskelbimus ir kito
kius drukcriškus darbus.

“Kataliko” Kleistuvė.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
J. K. Valinskas, 1419 Wentworth Ar.

ST. CHARLES, ILL.
S. Kiela, P. O. Box 16.
WILKES-BARRE, PA.

Kaz. Kučinskas, 18 Lehigh St.
A. Šeškeviče, 501 New Grand St. 
W. Adominas, 34 Logan Street 
J. Kučinskas, 238 Slocum Street.

KANSAS CITY, KANS.
C. Miklas, 1114 N. 6th St.

SO. BOSTON, MASS.
Paul P. Mikalauskas, 248 W. Fourth st.
N. Gendrolis, 224 Arherns St.

NORWOOD, MASS.
J.Pakarklis, 1032N.Washingtonst

GRAND RAPIDS, MICH.
W. Staseviče, 349 Hamilton St 
Kaz. Brazaitis, 581 Broadway St.

► SCRANTON, PA.
J. Petrikis, 1514 Ross Ave.

J. Digrys, ............* 1213 Philo St

FOREST CITY, PA.
J. Dzikas, Box 453. |]
W. LYNN, MASS.

W. Waicenavicze, 26 River St

PLYMOUTH, PA.
St Poteliunas. 345 E. River St
V. J. Kizelis, 401 So. Ave.

DU BOIS, PA.

WATERBURY, CONN.
Sab. Walentinas 370 Humbold st ...
K. Ch. 'Kazemekas; 785 Bank Šk" 7

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

Brnndmi žemu bardamas
- Pranašauiu pavasarieli. (13).

Aplink save gruzdiedamas
Baudžiu, graudžiu, svetu linksminu. (14).

Iš čia mes numanome, jogei kun. Strazdas ir bu
vo saviesiems žmonėms tuoju, kuris juos, baudžiavos nu
kartotus, užguitus ir suvargintus ramino ir guodė savo 
dainomis. Baudžiauninkui toksai suraminimas ir dar 
iš kunigo lupų buvo stačiai nepakeistinas ramstis be- 
prašvaistėje jo skurdo nelaimėje. ‘‘Tunisia giria” bu
vo to meto liaudis, gaivesnis šviesos spindulys nepa
tekdavo jon ir kun. Strazdas, kiek inmanydamas, leidė 
balsą ton “tumsion girion”, kad bent kiek ji nušvietus.

Tarp nešamojo linksmumo nuliudimo vandenynan 
neužmatyti buities pavasario dienų, nors ir kalbama 
apie pavasario pranašavimą. “Sausti, grausti, svietą 
linksminti” kun. Strazdas mokėjo ir darė tai, bet jis 
nepranašavo tiems bėdžiams rytojaus, nenurodė jų pa
siilgusiai vaidentuvei laisvės dienų, laisvės šalies, ku
rioje galėtų visi laisvai bent išvydiniai būti, kur kas 
vienas ant savęs dirbtų ir savo trusu savo gyvenimą 
tvertus. Ir nors “Sielauka Aušra” užbaigia daug- 
prasmiai

KENOSHA, WIS.
M. K. Petrauckas, 415 Middle St.
Jonas Bagdonas, 106 Maple Street.

ROCHESTER, N. Y.
A. Kaspar, 19 Stoke St

Jos. Bickis, 781 Cliford Av«

NEW HAVEN. CONN.
Kaz. Makarevlcze. 255 Waiiace St

J.
YOUNGSTOWN, OHIO.

P. Babaliauekas, 28 Murdnek St.

G.
» SWOERS, PA.

K. Antanaitis, Box 22.

R.
BROCKTON, MASS.

P. Meškinis, 35 Arthur St
John Ramanauekas, 135 James St.

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

LEWISTON, ME.
Kasys Vilniškis, Box 36.

CICERO, ILL.
F. A. Golubieki, 1412 — 49th Av.
M. Szarka, 1410 — 49 Ct.

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

CHICAGO, ILL.
P. Monkus, 2345 W. 20 St.
A. Gembutas, 3036 Union St.
Kaz. Jamohtas, 3952 W. Lake St.
M. Andruškeviče, 1521 N. Ashland Av.

3149 So. Halsted St.
John Dabulskis, 3262 So. Morgan St.
Jonas Visockis, 8132 Vincennes Rd.

P. Laikar, 710 W. 14 Place.
V. Stulpinas, 921 — 33rd PL
K. Steponis, 3241 Illinois Ct.
Dom. Venckus,, 3222 Auburn Av.

“Aušros” Draugijos Skaitykla

Pikti čiesay pražūva,
Vis iav kitey-nięg būva. (20).

tai vis gi to kitoniškumo mes nematome ir dar gi ne
galime spėlioti kame,, kokioje gyvenimo atmainoje ge
resnei! pusėn tasai kitoniškumas apsireiškė. Patsai 
dainius tos atmainos, tojo kitoniškumo kame-nors 
mums nenurodo.

5.
Dvasiškojo turinio giesmė, “Pulkim ant kelių” ir 

suteikė kun. Strazdui platų vardą. Jos vidujinė jėga 
tokia didelė, kad net lenkai ,ir vokiečiai išsivertė ją 
savo kalbon. Nei patsai kun. Strazdas nesitikėjo tokio 
pasisekimo savo giesmei, nemanė jis anuomet, jog toji 
giesmė virs ilgainiui neišvengtinu papuošimu 
bėdinojo originališkomis giesmėmis bažnytinio 
myno.

Kitos d 

musų 
gies-

turinio giesmės
bažnyčioje, nedaug jų ir težinome;

(Toliau s busi.

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

CLEVELAND. OHIO.
P. Szukys, 1408 E. 25th St.

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkeviče, , 877 Cambridge St
Kur galima gauti “Katali
ką” pavieniais numeriais.

CHICAGOJE, ILL.
M. J. TauEnevicze, 670 W. 18 St 
U- J. Valaukas, 845 Kensington Av. 
p. M. Kaids, 1607 N. Ashland Av.

SO. BOSTON, MASS.
P. Mikalauckas, 248 — 4 St

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

ELIZABETH PORT, N. J.
D. Boczkus, Ū1 St

BROCKTON, MASS.
Ch. TamuleviSe, Box 108, Montello Sta.
B. P. Miszklnis Co, 25 Arthur St 
John J. Ramanosld, 135 Ames St

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

RUMFORD, MAINE.
Jenas Kalvelis, 222 Pine St

LAWBENCE, MASS.
A. F. S virta, i , 31 Union St
A. RcmanosM, Oak St

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

NEW HAVEN, CONN.
7, J. Vaitkevičius, 48 Walnut M

8
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K. MAKAREV1CZE

JONAS M. TANANEVICZE, ^Aso°6 MORG.AN

8

Telephone Yards 2750
PIRMOS KLIASOS SALIUNAS

A. E. Johnson (SL Co.
27 Broadwiy New York. N. Y.

The Scholl Sheet Metal. S Roofing Co.
UŽDEDA ir TAISO STOGUS, TEIPGt 

BLEKE APDENGĖ ir TAISO.
Darba priimam ir isz paszaliniu miestelin.

40SQ-S2 Archer Amu Chicago, Iii-
Szaka 3036 Archer Ave. Tel. Drover 1323

Klauskit
. Ch open 10c 
k cigarą, nes 
9 padirbti iš 

geriausio 
tabako.

JOS. BA$T£0WIAK 
Išdirbėjęs

.4934 So. Paulinei ' Šft, Chicago, Ill. 
Phone Yąrds .4154.

KNYGOS MOKYTIS ANGLIŠKĄ KAL8į.
Praktiškas Angliškos Kalbos Raukvedėlis pasimokiniMiii skaityti, 

rašyti ir kalbėti angliškai. Šitas pradinis Raukvedėlis parengtas 
naudai tų, kurio nori trumpu laiku pramokti anglišką kalbą, susi
kalbėti kasdiouiniuose savo reikaluose. Pusi. 63. Kaina............25c

Rankvedis. “Vienatinis savo rųšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos 
Eankvedis” ir “Kaip tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Pilie
čiu”, Yra tai praktiškiausias Rankvedis lietuviškoje kalboje del 
išsimokinimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietojo telpa lietuviški žo
džiai, paskui angliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas. 
Prie galo telpa pamokinimas tiems, kurie nori pasilikti Jungtinių 
Amerikos Valstybių piliečiais. Labai naudinga knyga. Pusi. 104. 
Kaina................... . ......................... '............................................$1.00
Apdaryta....................................................................  $1.25
, Abidvi knygos sutaisytos S. P. Tananevičiaus.

PRANEŠIMAS.
Iš priežasties mirimo mano 

yra likusi 7 dienų mergaitė, 
norėtų paimti del auginimo, 
mielu nori pavesčiau, norintieji tegul 
atsišaukia: Jonas Randis, 4512 Pau
lina st., Chicago Ill. (34—36)

žmonos.
Gal kas

Aš su

J. W. Zacharewicz
Notary Public, Real 
Estate ir Insurance.

•$» 4- *%* 4» ^»***\^,

Kišeninis Žodynėlis Lietuviškai-Ang- 
liškas ir Angliškai-Lietuviškas. Žody
nėlis sutaisytas taip praktiškai, kad aiš
kiai, parodoma, kaip kiekvienas žodis 
rašoma, tariama ir ką reiškia. Knygute 
yra labai paranki, nes lengvai galima 
nešioti mažam kišeniuj. Popera kny
gutes plona ir drūta, spauda jos aiški. 
AbeJnai Žodynėlis sutaisytas su didele 
atyda iš geriausią šaltinių ir suteikia 
didelį palengvinimą prasimokinimui 
angliškos kalbos. Jis yra labai reika
lingas atlikimui kasdieninių reikalų, 
todelci kiekvienas tegul jį nusiperka, o 
nesigailės.

Prancūziškos skurelės apdaruose.. .$1 
Audekliniuose apdaruose.............. 75c
Užsisakydami kokią nors knygą visa

da adresuokite: ,, ’ " ~

Examinavoju Abstractus, ir at
lieku kitus visus reikalus No- 
tariuszo pigiai ir atsakančiai. 
Visą savo darbą gvarantuoju. 
Eikit pas lietuvi o ne pas sve
timtauti.

911-33rd St.
Tel. Yards 5423

VuiKU0 SALI UNA
Labai ęardi ariolkel e, szaltas bavarskas 

alutis ir puikus Havanos cigarai,
255 Wallace st. New Haven, Conn. 
Gia galima ir “Katalikas” pirkti ir 

užsirašyti.
Telefonas Canal 3263

DAKTARAS S. WISSIG
Iš SENO KRAJAŪS.

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

Dr. Wissig duos geriausius vaistus iš savo aptiekos.
Pirm;-, rodą dovanai.
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryto ir nuo 6 iki 8:30 vakare 

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

Lietuviškas Saliunas
Siunčiu pinigus į visas dalis svieto, 

greitai ir pigei, taippat ir laivakortes. 
Užsiimu su tuom per 8 metus. Atlie
ku viską gerai ir teisingai. Kam rei
kia kokios rodes arba pagelbos, pra
šom ateiti pas mane, o aš patarnau
siu del visų, visokiuose reikaluose. 
Taipgi turiu del parandavojimo rumus 
del pakeleivingų žmonių.

SAM YOCIUS ; <
637 CalUiuviUjcsAv, E. St. Louis. HL

DR.J. L. ABT
Pasekmingiausiai gydo visokias vyriš

kas, moteriškas ir vaikų ligas.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po 
piotų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare. Ne
dėliomis nuo 8 iki 10 ryte.

DR. JOSEPH L. ABT, 
1832 So. Halsted St.. Chicago, HL 

Telephone Cana) 37

Ne-

SVIETIŠKI PAVEIKS
LAI.

Litigrafuoti paveikslai vienojo spal
voje, juodai ant balto, kurio privalo 
rastis kiekviename name, l.nj pagra
žintų kiekvieno lietuvio stabų.

Getleminas, Didi. Lietuves Kuni
gaikštis, apima Kijavos pilį 1318 me
tais: maskoliai, puldami prieš jį ant 
kelių, paduoda jam ' duoną ir '.-aktus. 
Miera 22x28.. xžaina ......... 
‘-iDidis Lietuvos Kunigaikštis

;tuti|; mierS*£3x2Š. yKaina ,
D. L. K. Vytautas, 22x28 .
D. L. K. Algirdas, 22x28 ..
D. L. K. Gedeminas, 22x28 .
Simonas Daukantas, 22x28 .
Dabartinis Popežius, Pijus. K, ,kb- 

loruotas, 18x25 .. . .............................25c.
Tie visi paveiksal puikiai išrodo, ga

li būti gera atminimo dovana ant 
švenčių arba ant varduvių. Siunčiant 
pinigus ir užsahymuc uždėkite adresą: 
JONAS M. TANANEVIČE, 
3244 S. Morgan st., Chicago.

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik
rodėli-: gvarantuo- 
tas ant 20 metų, 
paauksuotas du- 
beltavi -lukštai 
puikiai visaip' iš
marginti, . gerai 
laiką laikanti, la- 

__  blausiai naudoja
mi keliauSiSkų, kurie turį daboti lai
ką. Spciiališkrs pašiųlijimas. Alės 
nusiųsime šitą laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. už $5.75 ir eipreso kastus 
del peržiūrėjimo. Jei“e‘ 
mokėk nei cent" U- ji kitur mo
kėtum $35. 14k. pąc,ųks?otas lenciū
gėlis .ovanri prie lail - odelio.

EXCELS. DR WATCH CO.
604 Atn.aaeum Eldg., Chicago, IU.

... 30e 
Keis- 
..35c. 
.. 35c. 

. .. ,35c. 

... S5c.
.. 35c.

R. S. IVASZKEVTCZE
1543 W. 46th St., arti

Ashland Av., Chicago, Ill.
Pirmutinis lietuviškas išdirbėjas 

visokių minerališkų 
gėrynių, kaipo.

GINGER ALE, l’APSO, SALSERIO

IR OBUOLINĖS S AIDĖS

A&SDAGISjW* 
KRITIKOS, SATYROS IR JUOKU MĖNESINIS LAIKRAŠTIS 

; . l[ - ----------

Išeinąs kas 10-ta diena kiekvieno mėnesio.
Metams lęšuoja $,1.OO. Kas nori sočiai prisijuokti 

iš Amerikos lietuvių politikos, tegu “Dagį” tuojau užsi
rašo. Pavienis numeris tik 10c.

11 Už pavienius numerius galima siųsti ir markėmis. 
Laiškus rašydami visuomet pa
dekite tokį adresą:

DAGISPUBL.CO3244S.M0RGANST.' CHICAGO' ILLS lt

CHOPIN

Russian-American 
Line

Vienatinė be persikėlimo Linija tarp 
Amerikos.

11% d. į Libava
III klesa $30.00
II klesa $47.00
I klesa $62.00

Rusijos ir 
8% d. į Rotterdam 
III klesa $29.00
II klesa $45.00
I klesa $52.00
Bei smulkesnių žinių kreipkitės prie 

musų agentų, arba prie pačių persta- 
tytojų.

Visados darote gerą veikmę 
kada geriate

McAvoy’s ALMA
MATER Alų ir į 

McAvoy’s MALT
MARROW I

Jeigu ne McAvoy’s, 
Tai ne Malt Marrow.

McAvoys Malt Marrow Department 
‘ 2340-8 South Park ftve.

Telefonas Calumet 5401 Visi Dept.

Labai linksma knyga
3-' - - - YįJ

HUMORAS IR SATYRA

NAUJA DAKTARIŠKA KNYGA.
DAKTARAS; KSŠENIUJE. ‘ -

Su paveikslais, j, ųaųdingais patari
mais ir daugybe receptų nuo visokių 
Kgų ,gražiai apdarytą; su, auksinėms 
raidėms ant apdaro, knyga parsiduo- 
'a po 1 xToK'i.’ 'Pą' kiįygį ‘ gali gauti 
dovanai užsirašydamas “Kataliką’’ 
at metų mokėdamas prenumeratos 2 

dol. musų agentui.
M. PALTANAVTČE

61 Mįibury St., Worcester, Mas;..

T. RADAVICZE
Linksminkis brolau pas maic atėjęs 

nes aš užlaikau šaltą alų, geriausią 
viną- ir ruginę DEGTINĘ, r cigarai 
tai net iš pat. Turkijos, o prie to turiu 
didelę Hallę delei Mitingų; veselijų ir 
kitokių susirinkimų. Kuris pas mane 
atsilankys,' tai bus širdingai priimtas 
ir, suramintas. Lieku su godone, .

T. RADAVICZE
936 — 33rd St., Chicago, Hl.

Telephone Yards 157
_ DR. J. N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas.

Pasekmingai gydo moterų ir vaiku li
gas.
Valandos; nuo 9 ryte,'nuo 3 iki 4 ir 
nuc 7 iĮ>i 8-vakaxe.
4801 Ashland Avę., Chicago.

Telephone Monroe 2842

DR. F. WISNIEWSKI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Ofisas 1268 Milwaukee Av. 
arti Paulina St.

■ Specijalistas ligų vyrų, mote
rų, vaikų ir akušerijos. Gydau pri- 
vatiškas ligas vyrų, reumatizmo, už- 
huodijimo kraujo, vidurių ligas, inks
tui širdies, akių ir prirenku akulio-

LIETŪVIS KRIAUCZIUS

Geriausias Rankvedis Išsimokinimui

“WEXPELLER
. Jeigu turi skaudančią nugarą, kankinant re
umatizmui arba kitpkiu skaudėjimu, kuris 
tave vargina tai mėgink Dr. Richter‘io ,,Pain- 
Expeller”. Tuojaus tau palengvės ir jausiesi 
tuojaus smagesniu, jeigu tiktai vartosi ryte ir 
vakare tepant skaudančias vietas, išvarys tuo 
skausmus lauk. Kad laikytum nuolatos bon- 
ką namuose, nes kiekvienam laike ir naktį ne
galima gaut, o tas pagelbės tau ir ta
vo šeimynai reikalo.

Gerai dėl bile skaušmo, kaip tai: re
umatizmo, nikstelėjimo, neuralgijos, 
nudegimo, be.i skaudanči vietų ant - t 
kūno. _ Gali .gaut visose apliokose 
po 25c. ir 50c. ' Dabok kad but inkaras ant 
bonkos, tai tas yra tikras.

F. AD. RICHTER & CO.
215 Pearl Str., NEW YORK,

Telephone Canal 285
KAZ. MATUTIS

LIETUVISZKAS GRABORIUS 
Persamdo kereczius ant 
pagrabų, veselijų ir tt.

668 W. 18th St. Chicago, lit

LIETUVIŠKAS 
BUFFETAS.

h as neturi nakvinės. Pakeleiviu^ 
tegu alsilanko prie misų, o mes Jums 
duosime atsakančią vietą pailsi ir 
tarnavimą visokiuose reikaluose.

Lieku su godone,
Kasparas Idzilevicze,

3200 Auburn Av.

pa-

PARMOS! FARMOS!
ANGLIŠKOS KALBOS

- • Jos vardas yra."
“Vienatinis savo rųSies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis”
Kaina drūtuose audeklo apdaruose tiktai $1.25

Kiekvienas supranta kaip yra reikalinga angliška 
kalba šitame krašte. Žmogus atvykęs į šitą šalį pri

valo lavintis angliškoje kalboje delei pagerinimo savo 
būvio. Taigi mes rekomenduojame naujai išleistą kny
gą: » Rankvedis. “Vienatinis savo rųšies Lietuviškai

.Angliškos Kalbos Rankvedis” ir “Kaip tapti Jungtinių 
Amerikos Valstybių piliečiu”. 9 Yra tai praktiškiau
sias Rankvedis lietuviškoje kalboje delei išsimokinimo 
gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa 
lietuviški žodžiai, paskui angliškas tekstas, o trečioje 
eilėje teisingas ištarimas. Prie galo telpa pamokini
mas tiems, kurie nori pasilikti Jungtiniu Amerikos 
Valstybių piliečiais. Labai naudinga knyga. |

Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteipjjJ
JONAS M. TANANEVICZE \

3244 So Morgan St. Chicago, Ill, ANTANAS KIEDIS,
Peacock Lake, Co. Michigan

štai proga įgyti žemės tarp tfl lietu
viško farmerio. čionais Lietuvių ko 
lionijoj tapo suorganizuota “Ūkiška 
Draugija Palengvinimo Ūkininkavimo 
ir Apdirbimo žemos’’ . šita lietuviška 
kolionija randasi Lake Massan pavie
te Michigano valstijoj, pietvakarinėm 
krašte prie ežero Michigan tarp 4 ge
ležinkelių labai gražių upių ir gana žu
vingų upelių, žemės turime ant pardavi
mo del 1000 farmerių. Gera žemė del 
javų, daržovės, sodams ir pievoms. 
Pienininkystė, galvijų ir paukščių au- 

žemė parsiduoda pigiai su 
Galima pasirinkti 
Kaina $10.00 už 
Norėdami pirkti

ginimui.
' geromis išlygomis, 
bent kokios žemės, 
skėrį ir brangiaus. 
žemės, kreipkitės ant šio antrašo: .

tųį širdies, akių 
rius.

Ofiso valandos nuo 10 iki 12 ryte; 
nuo 2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8 
vakare.

Siuvu visokias vyriszkas drapanas 
kaip tai: Overkotus ir visokios ma
dos Siutus. Meldžiu sžfelpt tautietį, o 
busite užganėdinti. Turiu daugelį vi
sokių ceikių; priegtąm senas drapa
nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 
buoju. Meldžiu kreiptis po antraszu:

J, Kuczinskas,
238 Slocum St, Kingston, Pa. ®

$

Telephone Yards 3547

f ; ■ kontraktieKUS

Pėry^žiino ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd Pl. Chicago, IU,

t Broliai neeikit pas žydą
Jį Mes siuvain Siutus ir Overkotus, kvarbuo- 

jam čyStinam ir prosinam, teipgi ir moteriškas 
"fp (naujausios mados). Turiu keletą lotą ant par- 
w davimo pigiai; užrašau “Kataliką ir atnaujinu. 
I? Čia galima gauti knygą ir paveikslą.

£ , :KAZ, KUCZINSKAS,.

kurioje aprašoma senovės ir šios gadynės juokai, juo
kingi prietikiai, meiliški atsitikimai, linksmos patarlės 
ir tt. .

Toj knygoj atrasi daugiau juoką nei dešimtyje 
humoristišką laikraščią per 10 metą; daugiau užganė- 
dinimo, nei išgėrus bosą alaus; daugiau gerą patarimą 
ir paiargą, nei visose virtuvią knygose ir tt.'

Jei nori turėti linksmą būdą, tai nelauk nei die
nos, nei valandos nei minutos, bet tuojaus atsiąsk 
“Kataliko” redakcijon tik 50 centų idant tau toji 
knyga butą išsiąsta ir tai greitai.

Kaip tik gausi tą knygą, gali su ana išsitiesti kui 
medžią pavėsyj, o iš skaitymo turėsi daugiau linksmy
bės nei iš poros šimtą centą, daugiau atsivėdinimo, nei 
iš pilną statinią “aiskrimo”, daugiau pajaudinimo, nei 
iš draugijos 25 merginą!

Gal netiki ? Gali apie tai persitikrinti dykai. Jei 
nebūtum šita knyga užganėdintas, gali ją sugrąžinti ir 
už tuos 50 centą išsirinkti kitokią knygą.

Kas uri kišeniuje 50 centų, tegul 
neiiųsta, bet tuojau perka

HUMORĄ IR SATYRĄ.
Pinigus šiązdainas adresuok taip:

JONAS M. TANANEVICZE v
3244 So- Morgan Street Chicago, III.

Kas atsiųs 1)2.00, gaus tai juokingą knygją ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”.

<s

DR. A. L. GRAICUNAS
LIETUVYS GYDYTOMS

3312 South Halsted Street 
Telephone Yards 3162 

CHICAGO, ILL.

LIETUVIŠKAS ŽĮRGVAIKIS.

Iškaltas iš balto, kieto gipso (Plaster of Paris) 
Uždėtos ant šviesiai mėlyno šilknio aksomo. Didu
mo 25x25 colius. Artistiškai ir puikiai atliktas dar
bas. Kaina $12.00 be prisiuntimo.

Siųsdami pinigus arba laišką adresuokite šitaip:
JOHN M. TANANEVICZ, 

3244 SO. MORGAN St., CHICAGO, ILLINOIS.
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KATALIOGAS KNYGŲ,

16 FINAI IR JŲ GYVENIMAS. 
Viensėdis ir Pirmutinė šalna. Dvi 
daili apysakčli. Vilniuje, 1893. 
Pusi. 38. Kaina .......................15c,

C9 KĖKŠTŲ SIM®, Ūkiška Apy- , 
saka. Parašė Mėnaitis. Plymouth, 
Pa. 1901 m. Labai gražus ir 
naudingas pasiskaitymas apie ūki
ninkus. Pusi, 40. Kaina .... 10c.

<7 GRAŽI VAIKŲ KNYGELĖ. Vil
niuje, 1891. 
pasakėlės, 
vaikelių, 
skaitymui 
kunigas 
Schmidt.

Telpa čia 25 gražios 
surašytos del Lietuvos 
Labai naudingos pasi- 
jaunuomenei. Surašė 

kanauninkas Krištolas 
Pusi. 53. Kaina .. 10c.

16 GRABNYČIŲ žVAKti 
drų Tautiška Pasaka.
B. Tilžėje. 1901 m. ____ r_
sakaitė apie tūlą ūkininką, kuris 
pasirašė velniui už pastatymą jam 
naujo klojimo. Pusk 31. Kai
na.................................................. 10c.

Flaman 
Vertė J. 

Puiki pa

90 KRYŽIOKAI, istoriškas aprašy
mas. Henryk Sienkewicz, _ Li<J’ 
tuviškai išguldė Jonas B. Smėlėta- 
ris. Tomas I ir II. Mahanoy 
City, l’a. 1902 m. Yra tai pui
kus aprašymai iš laikų karionės 
lietuvių su kryžiokais laikuose D.
L. K. Vytauto ir karaliaus Jagai- 
lo. Knyga šioji turėtų rastis kiek
vienoje lieutviškoje grįčioje. Pusi.

495. Kaina ............................... $2.00.

111 PAJUDINKIME VYRAI ŽEMŲ.
Apysaka. Parašė Vengriškai Mau-: 

. rikis Jokai ,o trumpai perpasako
jo lietuviškai A-iš-B. Puiki apy
saka apie tautišką atbudimą ven
grų. Knygutė verta perskaitymo 
kiekvienam tėvynainiui. Tilžėja. 
1892. Pusi, 103. Kaina .... 20c.

112 PASAKA APIE KANTRIĄ 
ALENĄ Dukterį Turkų Ciesoriaus 
Antoniaus, kuri per dvidešimt du 
metu vaikščiodama po svietų dau
gybę bėdų ir vargų kantriai išken
tėjo. Antras pataisytas spaudi
mas. C’ ' g- 
imanti apysaka, 
na ................

89 GRAŽUS PAMOKINIMAI. Iš
leido Giedris. ' Bitčnuoe, 1814. m. 
šioje knygelėje telpa gražios ir 
labai naudingos jaunuomenei pasa
kaites: 1. Sidabro stiklinė, 2. Anū
kė, 3. Įkirus Petriukas. Pusi. 36.

10c.
ke, 3. Įkirus
Kaina.........

70 GAILUTIS, 
nigaikštis. 
kos parašė 
City, Pa. 
Kaina ....

Mielaširdingas Ku- 
Pagal senovės pasa- 
D. T. B. Mahanoy 
1906 m. Pusi. 62. 
.............................. 15c.

71 GYVENIMAS STEPO RAUDNO- 
SIO ir kiti naudingi skaitymai. 
1Ketvirta dalis. ‘ ‘ šiaulėniškio Se-. 
lėlio’’). Su paveikslėliais. Vil
niuje, 1865 m. Labai juokingas 
aprašymas gyvenimo tūlo žmoge
lio girtuoklio su 16 juokingų pa
veikslėlių. Pusi. 52. Kaina 15c.

Chi- 
tclpa 
pasa

kaitės: 1. Atsisveikinimas, 2. Va
gis, 3. Kas kaltas 1 4. Gatvės Vai
kai, 5. Paparčio žiedas, 6. Miško 
Sargas, 7. Signalas, 8. Keleivis, 
9. Būvio Esybė. Pusi. 99. Kai
na .....................    15c.

>2 GYVENIMO VAIZDELIAI, 
cage, III. šioje knygelėje 
sekančios devynios gražios

?3 GYVENIMAS GENOVAITĖS. Pa
mokinanti ir labai sujudinanti apy
saka iš senovės laikų. Antra lai
da. Plymouth, Pa. 1906. Pusi.
225. Kaina ................................ 50c.

74 IDĖJA ANT MĖŠLYNO. (Apy
saka mūsų dienų), 
liams Lietuviams 
mouth, Pa. 1900.

Aukauja Bro-
Musė. Ply-

Labai graži

91 KRYŽIOKAI. Tomas in, IV ir 
V. Yra tai tolesnis trūkis pirmo 
ir antro kryžiokų tomų, kur labai 

..dailiai aprašyta karė lietuvių su 
kryžiokais po žalgiriais (Gruen- 
waldu), kur D. L. K. Vytautas su 
lenkų pagalba baisiai sumušė kry
žiokus ir panaikino jų zokoną. Jo
je yra ir tos kovos paveikslas. 
Pusi. 1034. Kaina ........ $2.00.

92 KRAUJO SĖJA. Apysaka iš 
laikų kares Maskoliuos su Japo-

• nija. Parašė Waclaw žmudzki, 
lietuviškai išvertė V. Stagaras. 
Dviejuose tomuose. Apysakoje ap
rašyti mūšiai ajht žemės ir ant jū
rių. Viskąs aprašyta taip aiškiai, 
kad rodos viską matai savo aki
mis beskaitydamas ją. Kraujo 

’Sėja yra viena iš naudingiausių 
skaitymui ■' fcnygų. Shenandoah, 
Pa. 1906—1907 m. Pirmas tomas 
.pus. 289. s Kaina .......... .'.$1.00. 
Antras tomas pusi. 246, Kaina $1.00,

94 KAPITONAS VELNIAS. Prie
tikiai Cirano De Bergarac. Vertė 
iš Prancūzų kalbos kun. Dr. M. 
Juodikius. Mahanoy City, Pa. 
1908 m. .Yra tai labai užimanti ir. 
juokinga apysaka, padalinta į,tris 
tomus. Visi trįs tomai vienoje

• knygoje 404 puslapių didelio for
mato kaštuoja tiktai ....... $2.00.

95 KARĖS LAUKUOSE. (Kareivio 
atsitikimai). Parašė 
Garšin. Vertė A. L-lis. 
imanti apysaka iš laikų 
kolh.i su t rkais. “ 
1906 m. Pusi. 81. Kaina

Vsevolod
Labai už

karęs mns-
Čhicagb, III. 

~ ' 20c.

apysakaitė iš laikų tautiško lietu
vių atgijimo. Pusi. 56. Kaina 10c.

75 ISTORIJA APIE GENOVAITĘ. 
-Labai gražus ir graudingas apra

šymas apie Genovaitės vargus, rū
pesčius ir stebuklingą Dievo surė
dymą ,kaip Jis geriems užmoka ge
ru, o blogiems piktu. Ši knyga 
verta kiekvieanm perskaityti. Pus
lapių 152. Kaina tiktai .... 20c.

76 ISTORIJA APIE GRAŽIA KAT-
RIUKA ir jos visokius atsitikimus. 
Antra laida. Plymouth, Pa. 190J 
m. ■ Yra tai labai graži ir už
imanti apysakėlė. Pusi. 32. Kai
na ............................................. 10c>

96 LIETUVIŠKOS PASAKOS 
YVAIRIOS. Surinko Dr. J. Ba- 
sanavičiim. Dalis ‘i. Chicago. Ill.' 
1908. Šioje knygoj telpa 141 la
bai gražių juokingą ir pamokinan
čiu žingeidžių pasakų. Kas šitą 
knygą turės, tam gerų ir gražių, 
pasakų niekad netruks. Surinkta 
jos iš įvairių Lietuvos vietų. 
Pusi. 280. Kaina .............  $1.25.
Ta pati drūtais apdarais .... $1.50.

PASAKOS 
Surinko Dr. J. Ba- 

Dalis II. Chicago, 
šioje knygoje telpa 

205 juokingos pasakos. Yra tai 
tolesnis rankius lietuvių sodiečių 
pasakų. Puslapių 330. — ‘ 
Ta pati apdaryta ...

Chicago. 1906. Labai už- 
Pusl. 66. Kai- 
. 20c.

113 PASAKOJIMAI ANTANO TRE
TININKO. Parašė vysk. M. Va
lančius. Naujas pataisytas išleidi
mas. Vilniuje. 1906; Gražus 
morališki pasakojimai verti per
skaityti kiekvienam. Pusi. 112. 
Kaina........................... 25c.

114 PALANGOS JUZĖ. Parašė vys
kupas M. Valančius. Ketvirtas, 
pataisytas leidimas. Tilžėje. 1902. 
Šioje knygelėje telpa- keliolika gra
žių apsakymėlių su .dainelėmis. ■ 
•Pusi. 132. Kaina 25c.

115 PONAS IR BERNAS. - Parašo 
.Grovas L. N. Tol stok Į, lietuviš
kų kalbų vertė Jonas Beržinis. Chi- • 
cago. 1906. Puiki apysakaitė iš 
gyvenimo maskoliškų , kaimiečių; 
•žingeidi norinčiam susipažinti su 

" tuviu ir sąlygoms gyvenimo mas
koliškų kaimiečių; ji verčia skai- 
'tytoją jausti drauge su vargo pris
lėgtais žomnčms. Pusi. 64. Kai- 
•na ;..........................................15c:.

116 PATARLES IR DAIK03. Su 
rašė nuo žmonių Mečius Davainis 
Silvestraitis. Tilžėje, 1889. Jo
je telpa kelios gražios užimančios 
pasakaitės ir dainuškos. Pusi. 30. 
Kaina ....»........  lOe.

117 PROZAIŠKI RAŠTAI kun. A.
Burbos. Naujas perspaudinimas. 
Shenandoah, Pa, 1900. .šioje kny
gutėje telpa 12 gražių pasakų, pa
rašytų kun. A. Burbos, buvusio 
klebono lietuviškos parapijos Ply
mouth, Pa. Pasakos sekančios: 
1. Tirmiškių Andrius, 2. šviesulė, 
3. Drąsybė ir išmintis žmogaus,

118 PALUDIENIAI.
delis. Lietuviškai vertė V. 

. garas. Puikus aprašymas
tūlą piemenėlį. C _ Z. '
.Pusi. 16. Kaina .......? i;:

Orkan'o vaiz- 
Sta-

„r__ j___ apie
Shenandoah, Pa.

5c.

97 LIETUVIŠKOS 
YVAIRIOS. 
sanavičius. 
III. 1904.

Kaina $1.25.
......... $1.50,

PASAKOS

”7 ISTORIJA APIE GRAŽIĄ MA- 
GELIONĘ, Dukterį Karaliaus iš 
Neapolio ir apie Petrą Kareivį 
Grapą . Vi::“:; ”7Grapą . Visokio atsitikimai, nu
liūdimai ir linksmybės, laimės ir 

su atmainoms bo skurs-nelaimės-- --------
^ant ant šio svieto. Tilžėje, 1907 
m. Labai gražus aprašymas. Pusi.
48. Kaina ............................... 15c.

78 ISTORUA SEPTYNIŲ MOKIN
TOJŲ. Išleidimas Trečias. Ply
mouth, Pa. 1904 m. Labai 
puikus aprašymai apie išguldy- 
mus..įvairių nuotikių septynių gal
vočių mokintojų. Labai užiman
tis ir pamokinantis skaitymas. 
Pusi. 158. Kaina ................ 50c-

79 Iš GYVENIMO LIETUVIŠKŲ 
VĖLIŲ BEI VELNIŲ. Surinko 
Dr. J. Basanavičius. Chicago, Ill. 
1903 m. šioje knygoje surinkta 
daugybė įvairių gražių pasak:} iš 
senovės liaudies padavimo; apie 
rojų, dangų, čysčių, peklą, apie 
giltinę, marą, cholerą; apie dva
sias (dūšias), velnius, vaidimąsi ir 
tt. Pasakos užrašyta tokioje kal
boje kokioje buvo girdėtos; Pa
nevėžy} — pagal panevėžiečių tar
mę; Šiauliuose — pagal šiauliečių 
tarmę; Suvalkų gubernijoje — Su
valkų tarmes; Prusij Lietuvoje — 
pagal Prūsų lietuvių tarmę; Dzū
kijoj — pagal dzūkų tarmę ir tt. 
Labai naudinga knyga tiems, ku
rie nori žinoti apie senitj padavi
mus ir jų prietarus. Pusi. 470. 
Kaina ................................... $1.50
Ta pati apdaryta ................. $2.00

80 IŠGULDYMAS SAPNŲ. Sudė
ta D. T. B. Mahanoy City, Pa.
1895 m. Kaina .................... 1001895

81 Iš
rašė
don
čius. v _ __ ____
Platus bijografiški apipasakojimai
nekuriu Lietuvos vietų. Labai

Chicago, DI.»
Kaina .. 75c.

MANO ATSIMINIMŲ. Pa- 
D-ras Vincas Pietaris. Spau- 
parengė D-ras J. Basanavi- 

(Su autoriaus paveikslu).

naudinga, knyga.
1905 m. Pusi. 301.

KALAVTJOS
Para-

Vertė V. Staga-

LIETUVIŠKOS 
Surinko Dr. J. Ba- 

Chicago, BĮ. 
šioje pasakų dalyje 

Surinktos jos

98
YVAIRIOS.
sanavičius.
Dalis III. 
yra surašyta 206. 
daugiausia nuo sodiečių Suvalkų 
gubernijos, minėtinai nuo Griška
būdžio ir Bartininkų. Pusi. 333.
Kaina ...................................... $1.2fx.
Ta pati apdaryta drūtais ąpda-; 
fais............................................... $1.50.

1904.

99 LIETUVIŠKOS PASAKOS 
YVAIRIOS. Surinko Dr. J. Ba
sanavičius. Dalis IV. Chicago. 
1905. Šioje knygoje telpa šimtai 
pasakų. ši dalis yra tai užbai
gimas rankiaus lietuviškųjų pa
sakų. šias keturias pastarąsias 
galima pirkti kaip visas drauge, 
taip ir pavieniai, nes tas skaity
tojui nekenks, kadangi kiekvieno
je telpa atskyrus rankivs. Turė
dami šias knygas turėsite patįs 
juokų ir pralinksmįsite kitus per 
visą savo amžį. Pusi. 292. Kai
na .........................   $1.25.
Ta pati drūtais apdarais .... $1.50.

ATMINI-
Pasak Frank Erkman—

Paveiks-

100 LAIKRODININKO
MAI.
šatrijaną sutaisė S. M.
lėlis iš Napoleono I. paskutiniųjų 
kariavimų, Chicago, III. 1907 m. 
Labai gražus ir užimantis apra

šymas. Pusi. 44. Kaina .........  15c.

101 MAXIM GORKIJ.
mai.
L-lis.
kalą, Nenaudėlis, Makaras čudra, 
Rudenyj, Dvidešimts šeši ir viena. 
Chicago, Ill. 1906. Labai pui
kus apsakymai iš rusų gyvenimo 
Pusi. 103. Kaina ................. 25c.

Pasakoji- 
Iš rusų kalbos vertė A. 
Turinys: Giesmė apie sa-

102 MOKSLINČIUS TVARDAUC- 
KAS. Apysaka iš žmonių pada
vimų, kaip Tvardąucko tėvą už
puolė žmogžudžiai ir kas 'iš to 
išėjo. Lenkiškai parašė J. I. _ 
Kraszewski. Lietuviškai išguldė 
F. M. Dvi dali. Plymouth, Pa. 
1905. Pusi. 174. Kaina ...... 50c.

119 PER BRANGU IR MIKALOJUS 
P4LKINAS. Dvi apysakaitės L. 
^Tolstojaus. Lietuviškai išguldė J. ’ 
Montvila. Shenandoah, Pa. Kai
na ......................  ......... 5c.

120 PO MEŠKINO LETENA. V.
'Stagaro apysaka, Shenandoah, Pa. -.
Kaina ...................................... 10c.

82 Iš PO BUDELIO____
ir Kajimas. Dvi apysakos.
šė M. Cerneda. ” ‘ __ o_
ras. Plymouth, Pa. 1894. - La
bai užimantis ir pamokinantis ap
rašymas. Pusi. 256. Kaina .. 50c.

103 MIŠKAS VIS S.MARKIAUS 
DEGA. Parašė Stiklelis. Apy
saka iš revoliucijos laikų Rusijo
je. Kaip kaimiečiai, nesulaukda
mi nuo valdžios jokio pagerinimo, 
padega girias. Brooklyn, N. Y. 
1909. Pusi. 32. Kaina .....  10(5.

83 JANITA. Iš vokiečių kalbos 
vertė K. S. Drąsusis japoniškasis 
kareivis, tikras atsitikimas iš ka
rės japonų su kiniečiais. Tilžėje, 
1907 m. Pusi. 23. Kaina .... 5c.

104 MUSŲ PASAKOS. Pirma lai
da. Vilniuje. šioje knygelėje 
telpa 10 juokingų pasakaičių, ku
rios užims kiekvienų. Pusi. 26. 
Kaina ................................... 10c.

84 JURGIS KASTIJOTAS, Išvaduo
tojas Albanijos. Vilniuje. šioje 
knygelėje yra labai puikus apra
šymas apie tūlų Albanijos kuni
gaikščio sūnų, kurs mažutėliu bū
damas karo laiku paimtas ir iš
auklėtas turkų sultono Tumuose, 
bet užaugęs atminė apie savo tė
vynę, sukėlė savuosius prieš tur
kus ir išvadavo savo tėvynę. Kai
na ......................................  5c.

105 MORKUS IR AURELIJONAS.
Apysaka iš pirmų amžių krikščio
nybės. Vertė Vytautas. Tilžė
je, 1899. Labai gražiai aprašyta, 
kaip pirmuosiuose krikščionybės 
laikuose, kankino krikščionis ir 
kaip tvirtai jie laikėsi savo ti
kėjimo. Pusi.

106 NAŠLAITE.
rašė Lazdinų Pelėda.
Labai užimanti apysakėlė iš da
bartinio lietuvių gyvenimo. Pus
lapių 64. Kaina .................... 15c.

82. Kaina .... 15c

Ne pasaka. Pa- 
Tilžėje.

85 JUODAS PERLAS. V. Sardon’o 
apysaka. Shenandoah, Pa. Labai 
užimantis aprašymas. ~Kaina 15c.

B6 JUKŲ KNYGELE.
K. Shenandoah, Pa. 
bai dailus surinkimas 
kingų apsakimėlių.
Kaina ............. . . . . .

Surinko J.
1900 ra. La- 
visokių juo-

Puni. 95.
............... 15c.

108 OBRUSITELIAI. Galerija pa
veikslėlių iš maskolių gyvenimo 
Lietuvoje. Parašė Dėdė Atana
zas. Tilžėje, 1898. Čia yra ap
rašyta, kaip maskoliški činovny- 
kai elgiasi su musų broliais lietu
viais musų tėvynėje. Pusi. 76. 
Kaina.......... . .....................  20c.

67 KĄIMINŲ PAŠNEKA. Parašė
J. Vilniuje. Gražus aprašymas iš 
lietuvių kaimiečių gyvenimo. Pus
lapių 18. Kaina'........................ 5c.

109 OLGA LIUBOTAVIČIUTĖ.
Vaizdeliai iš gyvenimo nihilistų. 
Parašė M. Stepniakov. 
Stasys Kirvis.
40. Kaina ..

Chicago.

88 KAS KALTAS? Apysaka iš mu
sų dienų. Parušr- A.’v 
je. Gražus 
vos sodiečių 
žynes ir tt. P

u

Cor.

Telephone Yvrds 2716.
Ura visi pas“ 

JUOZAPA RIDIKĄ.
3253 Illinois Ct., kerte 33-čics gatvės

A-MIULBIS

ANT WEST SIDES

GERESNIO DARBO—dėlto kad jie rankom siūti perdėm.

Vyrų Siutai nuo iki $28 .00

GERESNE MADA—dėlto kad jie tinka teip kaip geriausi siutai kurie 
kitur parduodami už augštesnę kainą.

GERIAU TINKA—dėlto kad jie kirpti, pasiūti geriausių kriaučių kurie 
gerai žino žmogaus didumą.

DIDESNES VERTES—dėlto kad jie turi reputaciją savo gerumo.

Bzaltas
alus
Rkani a
rielkair F

ti eiga 
rai

CHICAGO ILLINOIS3244 So. Morgan St

DYKAI RODĄ DEL VISŲ
Antanas Baukusr dučrta visiems lie

tuviams rodą dykai, katrie tik pri- 
buna į mus naująr miestų Gary, Ind., 
dėlto, kad yra seniausias gyventojas 
ir aldermanas to .miesto)ir aldermanas to miesto,

Taipgi užlaiko ^džiausią karčemą ir 
puikiausią svetainę visam mieste.

Taigi, katrie lietuviai norite va
žiuoti į mus naują miestą, kur yra 
didžiausi plieno fabrikai visoj Ameri
koj, ir norite užsidėti biznį, arba 
pirkti lotą, tai nesiduokite apgauti vi
sokiems agentams, bet atvąžiavę pri
bukite pas manę, o busite apsaugoti 
nuo apgavikų. Jaigu katrie lietu
viai važiuosite darbo ieškoti tai irgi 
pribukite pas mane, o aš duosiu ro
dą ,kur galima darbą greičiau gauti.

Visi norinti važiuoti j Gary, Ind., 
važiuokite ant šito adreso:

Antanas Bankus,
14th Aro. anė Washington St., 

Gary, Indiana.

Dr. G. M. Glaser
šiuoml apreiškia pagodotal visuo- 

meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeport©, praktikuojant per 19 
matų, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą į savo locną namą po numeriu

3149 So. Morgan St.
Kertė 32-ros gatvės. 
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpinta?, uav’auslals 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir ligšol. Pasi
tikėdamas, jog gerbiame publika ir to
limus mane, rems, esiu namie ant kiek
vieno parriki-lavimo dieną ir naktį. 
Esiu specialistas ligose vaikų, moterų 
ir vyrų ir užsendintose Ilgose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi su pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street.

Kertė 32-ros gatvės.

121 PLUNKSNOS ABR OZELIAI.
’Šių knygelę parūpino broliams lie
tuviams Romojus. Bitėnai, 1894.
Pusi. 63. Kaina ............ 15c.

122 QUO VADIS. Parašė Henryk 
Sienkiewicz. Lietuviškai vertė V. 
Stagaras. Labai graži apysaka iš 
laikų Nerono viešpatavimo, kada 
tbuvo didelis krikščionių prispau- 

tri- 
Pa. 
$1.00.

dimas. Apysaka atspaudinta 
juose tomuose. Shenandoah, 
Tomo pirmo pusi. 278. Kaina

123 Tomas antras pusi. 224 .... $1.00.
$1.00.124 Tomas trečias pusi. 302 ....

125 ROBINSONAS KRUZIUS arba
pasękmės nepaklusnumo. Morališ
ka, versta iš lenkiško. Antra per
taisyta laida. C ' 
bai 1 
taip ir suaugusius. Pusk 83. 
na ..’.....................................

' . Chicago, 1903. La-. "
užimanti kaip jaunuomenę, 

~ " Kai-
. 25c.

v.126 RINKIMAI VAITO.
garo apysaka. Shenandoah, 
Juokingas pasakojimas apie 
šaičių rinkimus Lietuvoje.
24. Kaina .............................

Sta- 
Pa. 
vir- 

Pusl. 
... 8c.

127 SAVIZROLAS. Didis Klaste
rius. -Labai juokingas aprašymas 
apie visokius šposus, kokius pa
darė Savizrolas. Mahanoy City, . 
Pa. 1906. Pusi. 45. Kaina .. 25c.

128 SAUSIO DEVINTA. Šioje kny
gelėje yra plačiai aprašyta apie 
Petrapilės darbininkų sukilimų ar- 
išbadėję minios ėjo maldauti nuo 
caro darbo ar duonos, o jis iš
siuntė kariuomenę ir tūkstančius 
išžudė. Labai graudingas aprašy
mas. Parašė Maksim Gorky. Ver
tė F. M. Brooklyn, N. Y. 1908. 
Pusi. 40. Kaina ................. 15c.

129 STRATA. Labai puiki 
liška apysaka. Išleido D. 
Mahanoy City, Pa. 1896. 
111. Kaina ....................

mora-
T. B.
Pusi.

.... 25c.

MISI-130 ŠVENTOSIOS ROSI JOS 
JONIERIAI. Pagal Lanskaja. 
Brooklyn, N. Y. Puikus aprašy
mas iš gyvenimo ir darbų masko
liškų činovninkij Liieuvoje. Pusi. 
224. Kaina ............................ 75c.

131 TALMUDAS ŽYDŲ su priglau
dimu knygelės “Musų žydai’’. 
Ketvirtų kartų išspaustos žemai
tiškai Vilniuje 1861. Pusi. 52.

. 'Kaina........... .................................10c.

132 1001 NAKTŲ. Arabiškos Isto
rijos. Perdėjo lietuviškai D. T.
B. Trečias išdavimas. Mahanoy 
City, Pa. Šioje didelėje knygoje 
telpa daugelis įvairių labai juo
kingų pasakų, kurios užims, pamo- 
kįs ir prajuokjs kiekvieną žoingų. 
Turėdamas šią knygą linksmai ga
lėsi praleisti ilgus rudens ir žiemos 
vakarus ir beskaitydamas ją pa- 

- linksmjsi ir beklausančius namiš
kius. Pusi. 540. Kaina .... $1.50.

133 TRIS APYSAKOS. Pinigai — 
galvažudžiai; Rąžančius išgelbsti 
nuo smerties; Apie šventų Kristu
pų. Parašė D. T. B. Mahanoy 
City, Pa. 1898. Labai smagus pa
siskaitymas. Pusi. 52. - Kaina 25c.

4. Apiburta Avis, 5. Tėvo pasku
tiniai žodžiai, 6. Naujalenkis iš 
prievartos, 7. Sesuo, 8. Už tėvy
nės meilę, 9. Burtininkas iš Cu- 
eugvano Austrijos, 10. Sodžiaus 
elgeta, 11. Velnio išpažintis ir 12. 
Smertis ant nosies. Visi apsaky 
mai labai užimanti ir pamokinan
ti. Pusi. 156. Kaina ............. 80c.

kvepen

. v?-.., • ..i Taria - didelę-salę^ 
mitingų, veselijų ir tt.

3253 Illinois kertė 33 g.

BIBLIJA ARBA ŠVENTAS RAŠTAS 
NAUJOINSTATYMO.

Lietuviškon kalbon išguldė vysku
pas kunigaikštis Juozapas Arnulpas 
Giedraitis, antru kartu atspausta kaš
tu kun. S. Pautieniaus su komento- 
rium parengtu kun. A. Staniukino, 
telpa čia išguldinėjiinas Šventos evan
gelijos visų keturių 'evangelių. Apaš
talų darbai ir apaštalų raštai. Pusla
pių 494. Lietuviškomis raidėmis.

Brutuose audekliniuose apdaruose su 
auksiniu ant nugaros parašu ir auksi
niu ant šono paveikslėliu, gerai _ išro
danti, gera spauda. Kaina su prisiun- 
timu .. ...........     $2.00.

Pinigus siųskite ant adreso:

J. M. TANANEVIČE
3244 S. Morgan st., Chicago.

Verto
Pusi. 

... 10c.

110 pamokslai
NIŲ. ___  .1. ,___

‘ bai gražios ir pamokinančios pa
mokinančios pasakaitės. Shenan- 
J-'ah, Pa. 1900. Puri. 95. Kai
na' ............................................ 60c'

Kun. A.
GRAŽIŲ 
Totoriaus.

ŽMO-

134 TRIS VALKIJOZAI. Staliorius 
Lentutė, šiaučius Skurelė ir kriau- 
čius -Knipkutis. II. Išmintinga 
Rodą. III. Apskelbėtojas. Para
šė D. T. B. Mahanoy City, Pa.

, juokingos 
.ityti kiek- 
aa .... 25c.

ffEVICE,
3244 So. Morgan fit, 

Chicago. Ill.

šė D. T. B. Mąhanc 
1898. Labarližiiaanč 
pasakaites, veltos; pert 
vienam. Pusk f>3. B 

JONAS IYČ^ANi

PRAKTIŠKAS

RANKVEDELIS
PASIM0KIN1MUI - 

SKAITYTI RAŠYTI IR KALBĖTI 
ANGLIŠKAI

*3?

Spauda ir Lėšomis

KATALIKO

Šitas pradinis Rankvedis parengtas naudai tų, kurie nori trumpu laiku pra
mokti anglišką kalbą, susikalbėti kasdieniniuose savo reikaluose. Kaina, ,25c. 

Užsisakydami knygą adresuokite:

J. M. TANANEVICZE,

Mas turim geriausius SIO siutus

MORRIS & GOLDSCHMIDT
CLOTHING, HĄTS FURNISHINGS & GLOVES 

1922 iki 1932 So. HaJsted Street, - Chicago, Ill
ANT. MARTINKUS, ANT. TUPIKAITIS, J. KAIRIS Lietuviai pardavėjai.

ir pataisymas.

J, H. OLSŪH
ARU ir karštu va

ndeniu šildymo

4012
Ž, State Street

Tel. Oakland 1441

JUOZ. R1CKIS
781 Cliffort Av., Rochester, M, Y

Kartus Laszai Del Skilvio,
Pasarga kenčiantiems pilvo slogas!

Vartokite Mayzels’p pagarsėjusius lašus del skilvio. Yra tai vienatine 
gyduole sergantiems neviririimu vidurių, jaknų liga, sunkumu krutinėję, 
vidurių liuosumu, chronišku užkietėjimu, visokiais diegliais, moteriškomis 
ligomis ir tt.

Aš pilnai užtikrinu gerumą tos gyduolės, kaipo aptiekorius.
Kaina $1.00 už bonkutę. Tos gyduolės yra parduodamos kiekvienoje 

aptiekoje, kaip ir mano paties aptiekoje.
Mano adresas tokis:

J. MAYZELS Aptiekorius
2424 SO. OAKLEY AVE., CHICAGO, ILL,

2 ^SLAPIŲ niOELIŪ FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS

KATALIKAS”
rRA VISI Pas

ASG lift A*e- Gary, |nd
i -OilatKo šalt|a rtĮjo

aegtinS’.^^^pir- 
Rime lo&j.

Jeigu, broli, liūdnas būni, Vakarais 
liūdnume žuvį, tai pas Rieki eik kas
dieną, Jis priima kožną vienų Clif
ford Ave. Henry kampo. Lai kiek
vienas atsilanko. Pirmas Lietuvių 
viešbutis.

Home Phone 5672.

GERIAUSIA VIETA
Del pirkimo auksinių ir sidabrinių lai
krodėlių, lenciūgėlių, ipilkų, kolčikų, 
visokių žiedų, muzikališkų instrumen
tų, drukuojamų gromatoms mašinukių, 
britvų, albumų, visokių knygų ir šim
tai kitokių daiktų. Atsiųsk už 5c. 
markę, o gausi kataliogų dykai. Tai
sau visokius dziegorėlius ir žiedus.

M. K. WILKEWICZE, 
82)5 S.HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas 
Ketvergas mieste Chicago, Ill.

Metams iėšuoja: Amerikoje 
Europoje ir kitur 
Pusei metų: Amerikoje 
Europoje ir kitur

$2.00 
$3.00 
$1.00 | 
$1.50

THE FALCON ’CIGAR FACT.
Po vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas

J« A. Nutauc Sav.
—’. išdirba geriausius ' —_

HAVANOS CIGĄRUS
4613 S. Ashland Av., 

: , Chicago, Dl.
Tek Yards 173-‘-

Atyda.
Labai svarbus dalykas 

del lietuviški; kareiviškų 
draugysčių Amerikoj. Pra
šau paduoti adresų drau
gystes vado arba sekreto
riaus. Mano adresas:

B. Mockeviče, 
235—19 av., Irvington, N.J.

(32—3711

“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žiDs^ 35 
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”, 
taigi raidės visados aiškios, naujos. “Katalikus” beparty- 
viškas laikraštis.

Užsirašantiems “Kataliką” duodama dovanos “Katali
ko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kiekvienam 
Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviškas sieninis Kalen
dorius.

PASTABA:, Kas prisius $4.00, tasai gaus “Kataliką” visiems ma
tams ir auksiną rašomąją plunksną (fountain pen) vertės $3.50.
> Kas prisius $2.50, gaus metams “Kataliką” ir paveikslą Kovos ties 
Žalgiriais, Lietuvos žemlapt ir 8v. Tėvo Pijaus paveikslą.

J. M. TANANEVICZE
3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.
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Administracija Liet. Teatr. 
Draugystės po priegloba iv. 

Martino.
Nik. Overlingas, Pirrr.in., 

3245 S. Morgan St.
Stan. Stonevicze, Vice-prėž., 

3206 Auburn Av.
Ant. Kasparas, Prot. Raštišką 

3416 Auburn Ave.
Oom. Xadzievski, Fin. Ra”lt?b

* 1900 W. 17th St.
Mart. Kadzievski, Išdin:!Ū<*.'<

3244 S. Morgan St '
‘fw 

REŽISIERIUS TFA'iL^;’"
Martinas Z. Kad.’.ląVA1: ,'!3r 

8244 So. Morgo a St

Administracija Dr-t&) Sv* 
■' Stanislovo V. ir. IL

Juoz. Filmas, Pirmsėdis, .
4527 Marshfield Ave.

Mot. Randis, PagelblninkaS, 
4608 So. Wood St.

Paulius P. Ba’tuth, Prct. Raštų 
3244 So. Morgan St.

Jurgis Brt.zaiiekas, Fin. Raštų 
4530 So. Wood St.

Kazimiera? Stulga, KasierlūBi 
4513 So. Wood St.

Administracija Dr-stės Šv 
Mateušo Apaštalo.

Petr. Andrejauckas, Pirm., 
91S — 33rd St. . .

Antanas Mazeianskis PagelbininKas,
3302 t’c. Morgan St.

Nikodimas Overlingas Rišt. PfOfe
3245 So. Morgan St._ 

Altanas Kasparavičia Rakti. i IE,
3416 Auburn Ave.

Zūuimieras P. Situs IsdininkaS, 
918 — 33rd Street.

Ign?ias Brazausfcis Kr.yji.C3j -
3220 Illinois Co r'.,

&V. Mykolo Dr-stės Wilkes*
Harre, Pa. Administracijai

Silvestras Pileckis, Prezidentas, 
462 E. South St.

Aiitanas šeškevišius, Vioe-Prezidcntaš)
501 New Grand St.

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

Kazim. Deltuva, Finansų Sekr. l-maU,
96 Logan St.

Jtinas Liaukus, Finansų Sekr. 2-raė, 
425 S. Grand St.

Juozas šnipas, Kasicrius, 
386 New Grove St.

Taigi malonus broliai ir sesutės, 
meldžiam nuoširdžiai nepraleisti to 
mus iškilmingo vakarėlio, nes potam 
gailėsitės kiekvienas kuris nepribu- 
sit, nes bus tik pirmą sykį statyta ta 
puikiausia komediją iš visos Chicagos 
teatrų. Taipgi bus • dainuotos nau
jausios dainos, garsingos Draugystės 
Rūtos choro. Bus juokingas mono
logas, Vinco Brusoko "-Nenauda Ta
bako”, bus dainuota kvartetai, du
etai ir šeip invairios dainelės* ir de- 
klemacijos.
tčs, žinote gerai jau Rūtos Draugystę, 
jogei ji -viena tiktai darbuojasi be 
jokio partyviškumo del labo žmoni
jos ir visuomenės. Kas tik ją kur 
kviečia del kokio nors patarnavimo, 
dar nei vienam nėra atsakiusi, nes 
tik Rūtos Draugystė yra grinai dar
bininkiška ir visi esame prielankus 
del kiekvieno musų brolio ir 
darbininkiškos luomos. Tad 
ir mes jog mus paklausisit 
busit skaitlingai ant šio mus 
lio, o mes lauksim su tikra 
širdingai kviečia,

DRAUGYSTĖ "RŪTA”.

Užtaigi broliai ir sesu-

sesutės, 
tikimės 
ir pri- 
vakarė- 
godone,

PAIEŠKOJIMAI.

Administracija D. L. K. Vy* 
tauto Politiško Kliubo.

WILKES-BARRE, PA.
J. Laukis, Pirmininkas, 

’ 425 So. Grant St.
J. Ažis, Pagelbininkas, 

■130 Staunton St.
K. Kučinskas, Fin. Raršt., 

168 N. Washingtea Lt.
P. Aceaič.e, Ras;. Prot., 

58 Sleridan SX
J. Rokus, Kasie-ius , 
138 S. Meade St.

J. Anš’ira, Glob. Kasos, ; ’
159 Bee?e St.

J. Grimaila. Maršalka, 
31 Tannery St.

Administracija Draugystės 
k Lietuvos Sūnų No. 1.

ANT TOWN OF T AKE. 
Tam. Petrokas, Pirmsėdis,

4614 So. Wood St.
K. Jovaiszas, Vice-prez.., 

4600 S. Paulina St.
Juct. žalandauskas, Prot. Rašt-.

4513 Hermitage Ave.
B. Vaitekaitis, 4549 S. Hermitage Av. 

Antanas B. žemaitis. Kasicrius, 
4731 So. Wood 21.

Kliuhas Lietuvos Kunig.
v Mindaugio.

J. V. Zachareviče, Prez., 
917 — 33rd St.

Martinas Kadzievskls, Sekr., 
3244 So. Morgan St.

J. M. Tananeviee, Kasierlus, 
3244 So. Morgan St.

Kun. M. Kraučunas, Kapelonas, 
32nd Pl. and Auburn Ave.

Administracija Draugystės 
Šv. Jurgio Kareivio K. 

WILKES-BARRE, PA.
J. Laukus, prez.id., 
425 So. Grant St.

V. Staneika, vice-prezid.- 
57 Oak Lane.

• S. Pileckis, prot. sekr., 
462 E. South St.

J. Daukšvs, kasieriuj, 
18 N. Meade St.

V. Adomynas, I finansų sekr.
34 Logan St.

J. Anekaitis, II fin. sekr., 
New Grove St.

Pa ieškau apsi vedimui merginos, ne- 
šenesnės 30 metų, nes ir aš esmi tų 
metų. Kuri mergina mislytų apsi
vesti, lai parašo, o aš parašysiu apie 
save daugiau. Mano antrašas toks:

Anton Miller ,
Sturzin To. Co. Dog Lake, Superior 

Junction, Ont., Canada.

Paieškau Joną Gužauskį, paeina iš 
Kauno gub., Raseinių pav., parap. 
Kaltinėnų, sodos Pimpių. Meldžiu 
atsišaukti ant šito adreso, nes turiu 
labai svarbų reikalą.

K. Bagdonas,
Box 635, Bridgeville, Pa.

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

Pmgisczių reikalai

Paieškau savo brolio Juozapo Lilei
kio, paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Naumiesčio miestelio, 
rodosi Chicagoje gyvena.

Vyriausybė Susivienijimo 
Lietuvių Namų Savininkų.

J. M. Tananeviče, pirmininkas, 
3244 So. Morgan St.
J. Ridikas, kasierius,

J. k. Chmieliauskas, raštininkas, 
3231 Auburn Av.

Administracija Dr-tės Šv. 
Juozapo Laim. Sm.

Juozapas Zalandauckas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

Jurgis Leščinskis, Vice-Prezidents, 
4535 So. Honore St.

Juozapas Paleckas, Prot. Rašt.,
4558 So. Marshfield Ave.,

Juoz. Volskis, Raštin. finansų,
• 4524 So. Wood St.

Stan. Anučauskas, Kasierius,
4559 So. Hermitage Ave.

Administracija L. L. U. 
Kliubo.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

78 Oxford St. 
Juozas Adominas, Prot. Sekr., 

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

78 Ijce Park Ave.
Frank Zatautis. Kasierlus, 
R. F. D. No. 1 Box 171.

“Kataliko” Kliubo 
Administracija.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mo;. Stragis Pirmsėdis.

446 Main St.
Jonas Kučinskas Raštin.

, 238 Slocum St.

Administracija Lietuviškos 
Tautiškos Draugystės 

“Vienybė”.
S. Pocius Pirmsėdis, 

670 W. 18th St.
Stan. Radaviče, Protokolų Rašt., 

1823 String St.
M. J. Tananevicze Kasierius,

' 670 W. 18th St.
J. Girgždas Pirmin. Padėjėjas, 

913 — 19th PI.
Jonas Šimanas, Finansų Rast., 

2037 Canalport Av.

Dr-stė šv. Kryžiaus Ant 
Town of Lake.

A. Kasmauskis Pirmsėdis, 
4559 Hermitage Av.
J. Vasilkus, Pagelb.,

4508 S. Wood St.
Aug. Saldukas, Protokolų Rast.

4738 So. Paulina St.
K. Karkas, Rašt. Fin., 

4519 8. Paulina St.
M. Ambrozaitis, Iždininkas, 

4447 So. Honore St.

Dr-stė Lietuvių Jaunikaičių 
Dainos Mylėtojų.

L Micszlaikis, Pirm., 
2122 W. 23rd St.

, 3. Vasikauckas, Pag.,
’■ 2409 S. Hcyne Av.

; S. Pocius, Raštin. Prot-., 
670 W. 18tt St.

i J. Neveraucans, Fin. Bastin., 
2154 W. 24 St.

■* M. Palionis, IšdinfnkM, 
2323 8. Leavitt St. v

TEMTKITE 
LIETU VIAI!

Taupykite pinigus.
Keistute Paskolinimo ir Budavojimo 

Dr-stč N. 1 (Spulka).
Nauja 41-ma serija atsidarė Rugpiu- 

čio (August) 10 d., 1911, ant Dr-stės 
susirinkimo, kuris atsibuna kas Ket- 
vergas, 8 va), vakare J. Ridiko sve
tainėje, 3251 Illinois Court, kampas 
33-čios gatvės. Ši Dr-stč (Spulka) yra 
seniausia iš visų lietuviškų Spulkų 
Chicagoje. Akcijos kaina 25c., taigi 
kiekvienas gail užsirašyti po keletą 
akcijų, akcijos užsibaigia už 6 metų 
ir kiekviena akcija atneša $100. Tai
gi guoduojami draugai ir drauges 
meldžiame užsirašyti kiek galima sau 
akcijų, nes tai yra geriausia būdas del 
sučėdijimo pinigų, mokant po kelis 
centus arba dolerius ant savaites.

Virš minėta Dr-stč (Spulka) yra po 
priežiūra Valstijos Illinois ir yra ve
dama pagal tiesas Valstijos.

Skolina pinigus tiktai ant pirmo 
morgičiaus (Mortgage) su peržiūrėjimu 
visų popierų ant atsakančių namų.

Su guodone,
B. Butkus, Prezidentas, 

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

3253 Illinois Court.

Kaip 
Aš turiu 

prie jo svarbų reikalą, todėl mel
džiu kad kas žinotų apie jį duotų 
žinią arba kad jis pats atsišauktų 
po antrašu:

Franc. Lileikis,
130 — 46th St., Chicago, Ill.

Paieškau savo draugo Leono Stan
kaus, paeina iš kaimo Klauseikių, lin
kių parap., Telšių pa v., Kauno gub.; 
du metu atgal gyveno po num. 2216 
Goldon St. Providense — Scranton, 

žino malonės pra-Pa. Jaigu kas jį 
nešti šiuo adresu:

Juozapas
110 Market St.,

Mockus,
Brighton, Mass.

Reikalaujame žmonių už agentus, 
kurie yra gerai' žinomi ir gerbiami; 
tuomi interesu galima užsiimti nuo
latos arba po darbo valandų. Į sa
vaitę galima užsidirbti iki 40 dol. 
Atsišaukite: Room 405, ‘ ~
change Bldg., korn. La 
Washington St., Kozlowski

Stock Ex
Salle and

(35—40)

SUSIRINKIMAS.
Dr-stė šv. Stanislovo V. ir K., tu

rės savo mėnesini susirinkimą, nedč- 
lioj, 10 Rugsėjo 1911, šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje, 4617 Wood St. 
Kiekvienas privalo pribūti; turėsime 
daug reikalų del apsvarstymo.

Paul P. Baltutis,
3244 So. Morgan St.

Paieškau savo brolio - Antano- Ju
raškos, paeina iš Kauno' gub., Ra
seinių pavieto, Viedeinių parap. 
Girdėjau pirma gyveno St. Louis, o 
dabar iš ten išvažiavo, 
apie jį ar jis pats 
nešti ant adreso:

Kazimieras
10844 Wentworth
Chicago, Ill.

Kas žino 
prašau man pra-

Juraška, 
avė., Roseland- 

(35—37).

ANT PARDAVIMO

NARIAMS ŽINOTINA!
Liet. Teatr. Dr-stės šv. Martino, 

kiekvienas narys privalo pasiimti 
Dr-tčs kortelę nuo sekretoriaus ant 
baliaus, kuris atsibus nedėlioj, 10 d. 
Rugsėjo (Sept.) 1911 m. delei ženklo 
buvimo ant Baliaus. Su gonone,

A. J. Kasparas, Sekr.
3416 Auburn Ave.

Ant pardavimo saliunas apgyventoj 
apygardoj tarp lietuvių, geras biznis, 
parsiduoda labai pigiai. Atsišaukite 
po antrašu: 6024 State St. (36—3S)

LIETUVIŠKA TEATR. DR-STĖ ŠV. 
MARTINO.

Nariai kurie turite serijų tikietus, 
privalote sugražinti pinigus už par
duotus tikietus, arba neparduotus ti
kietus iki Štai di.nai Rugsėjo 1911 m. 
komitetui, Jonas Martinkus, 844 — 
33rd St., Chicago, Ill.

PIRMAS BIRUTĖS VAKARAS.
Visiems žinoma "Birutė” Muzikos 

dainos ir dramos draugija, pradeda 
savo sezoną 1911—1912 m. Pirmą 
kart Chicagoje stato scenoje veikalą 
"KATRIUTĖ” — tri veiksmų dramą 
iš žmonių gyvenimo, nedėlioj 10 d. 
Rugsėjo (Sept.), 1911 m., šv, Jurgio 
parapijos svetainėj, prie 32-ros ir 
Auburn Ave.., ant Bridgeporto, Chi
cago, Ill. Pradžia 7:15 vai. vakare. 
Tikintų kaina: 25c., 35c. ir 50c.

Kviečiame skaitlingai atsilankyti 
brolius lietuvius ir lietuvaites i šitą 
musų vakarą. Kur rasite užsiga- 
nėdinimą iš perstatymo ir potam ga
lėsite smagiai pasišokti lietuviškus ir 
kitokius šokius prie geros "Birutės” 
orkestros. KOMITETAS.

DIDELIS BALIUS
Lietuviška Teatrališka Dr-stė Šv. 

Martino parengė puikų balių, katras 
atsibus nedėlioję, 10-tą d; Rugsėjo, 
1911 metų, Freiheit Turner salėje, 3417 
So. Halsted St., netoli 34-tos gatvės. 
Balius prasidės 5-tą vai. vakare. In- 
žanga 25c. porai.

Nuoširdžiai užprašome visus lietu
vius ir lietuvaites kaip senus taip ir 
jaunus atsilankyti ant musų iškilmin
go baliaus, o tikimės, jog busite už
ganėdinti, nes viskas parengta kuono- 
puikiausiai.

Su godone,
(35—36) KOMITETAS.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA 
BŪTOS DRAUGYSTE

stato ant scenos trijų veikmių ko
mediją “Prieš veją neb.’papusi ”. Bus 
loštas nedėlioj, 10 d. Rugsėjo (Sep.), 
1911, Hull House, So. Halsted St. ir 
kampas Polk St. Svetainė bus atdara 
6 vai. vakare. Uždanga pakils 7:30. 
Po perstatymui, bus dainos, deklema- 
cijos ir monologas. Ine.iimo tikietai 
25c., 35c. ir 50c.

Parsiduoda pigiai naujai intaisytas 
saliunas (karčema), . su minkštai me- 
bliruotom sėdynėm, lietuvių apgyven
toje vietoje, netoli lietuviškos Ap
vaizdos Dievo parapijos. Priežastis 
— savininkas išvažiuoja į seną tėvy
nę. Norintieji pasinaudoti iš 
retai atsitaikančios 
pirkti, atsilankykite 
num. 644 West 18 
Ruble St. Al. Stungeviče, savininkas.

šitos 
progos pigiai 
pažiūrėti po 

gatvė, kampas

Namas ant pardavimo ant dviejų 
lubų, geras medinis namas, po 5 rui-. 
mus ant abiejii lubų. Randos atne
ša $22 ant mėnesio, lotas 25x125. Kai
na $2450, ant 21 gatves arti Leavitt 
St. Norinti lai atsišaukia po antrašu: 
Alex Cebelinski, 2236 W. 21 St. Chi
cago, Ill. (36—38)

Ant pardavimo Rakandai del 4 rui
mų. Visai geram stovyje ir parsi- 
duos gana pigiai, nes savininkas turi 
išvažiuoti į Lietuvą. Norinti atsi- 
šaukit po antrašu, Jozefą Kavaliaus
kienė, 2354 So. Oakley Ave., 2nd fl. 
in Rear, Chicago, Ill.

Ant pardavimo saliunas, geroje 
lietuviais apgyventoje aplinkinėje, 
prie didelių fabrikų, kur tūkstančiai 
darbininkų dirba gera proga kiek
vienam. Parsiduoda, nes savininkas 
išvažiuoja iš Chicagos ant farmos. 
Atsišaukite po antrašu: 1240 Canal St.

(35—37)

Ant pardavimo Rakandai (furnitu
re), ant keturių ruimų, visai geri ir 
parsiduoda gapa pigiai. Norinti ga
li atsišaukti po antrašu: Jos. Vis- 
kont, 3129 So. Park Ave., Chicago, 
Illinois. (35—37)

Parsiduoda puikus saliunas apgyven
tas lietuviais ir lenkais, biznis gerai 
išdirbtas, gera proga norinčiam įgyti 
gerą saliuną, nes turi būti greitu 
laiku parduotas. Priežastis pardavi
mo — savininkas išvažiuoja į Lietuvą. 
Kreipkitės po žemiau nurodytu antra
šu: Mrs. Ona Tautavičienč, 1574 
Halsted St. Phonix. Harvey, Illinois.

(36—37)

Parduodu prapertes ir bizni, kartu 
3 saliunai ir agentūra, bravarnes 
.Kainą dasižinos pas patį bosą. Prie
to turiu dar du kontraktui (lease) 
Jos. Dackevič, 10th St., North Chi
cago, 111, (36—39)

KATAL

"SAULE... $300.000.00

$3.611.691.89

Išeina Kas utarnlnRas ir petnyfla.

Rašyk tuojaus, o gausi vienų numerį dykai

TEL. DROWSE 285

I

221.948.30

$5.197.097.06

I ‘LIETUVA
Išeina kas Petnyčia Chicago, Ill

Chicago, III

221 Dideli Lotai
Apsa»gojam nuo UgniesTiktai $295 kožnas

Ned. 1Od. Rugsėjo

43.361.13
60.000.00

2.992.81

115.000.00
4.410.836.91

250.814.02
525.297.37

. 10.743.12

348.527.16 
2.824.993.76 

, 122.849.29
62.787.16

333.009.42
21.935.20
54.474.79
11.131.84

Deduct reinsurance,

, $3.101.986.49 
... 176.614.31 
.......... 2.000.00 
... 331.005.75 
.............. 85.34

Amount of deposit capital,

$1.379.540.77
.. 34.591.58

, 511.380.86

Total Admitted Assets, 
LIABILITIES.

Losses adjusted and unpaid, ..............................
Losess in process of adjustment or in suspense. 
Losses resisted, .................................. ..................

Total Ledger Assets, $5.312.691.42 
NON LEDGER ASSETS.

Interest and rents due and accrued, ..........................................
Market value of real estate, bonds and stocks over book value, 
Other non-ledger assets, ............... ........... . .........................................

tol

ICIAL PUBLICATION.

CAPITAL.

or brokerage,

, FIRE INSURANCE

t

34.599.32
309.115.78

65.685.34

Total, 409.400.44
............. 60.87Ą28

Frefl’k H. Bari lei l s
R.n..°37si Com Pardavėjai Washington St

^^4”' . 0
-Wi« - -

- Annual Statement of the United States branch of the Northern 
Assurance Company-Limited London England on the 31st day of December, 
1910, made to the Insurance Superintendent of the State of Illinois, 
pursuant to law.

INCOME.
Premiums received ^dųįįng the year.................
interest, rents and ’dividends............ ......................
Profit on sale of maturity of ledger assets, ...

* Received from home dffice, ...................................
From agents’ balances previously charged off,

,, Total Income,
DISBURSEMENTS. 

Losses paid during, the year, ............ .......................................
Expenses of adjustment and settlement of losses, .......... 
Commissions or brokerage, ............. ............. ................. . ........... ..
Salaries, fees and all other charges of officers, clerks, agents 

and employees, ..................... .
Rents, .....................................  >.............. .
Advertising, printing and stationery, postage, etc., ..................
Legal expenses, furniture, ■ fixtures and maps, ..................... .
Underwriters’ boards, fire departament and salvage corps, 

fees, etc., ................................  ..,........................ .
Inspection and surveys, ............................................š.........
Taxes on real estate, ................................................ . .................. .
State, insurance dephrtaments, taxes and fees, .........................
Other licenses, fees and taxes, ..................... . ........... .........
Loss on sale or maturity of ledger assets, .................................
All other disbursements.............................................. ...................... ..
Remittance to home /office, ........................................ . .................
Agents’ balances charged off, . ......... . ............. . ............. .

73.236.16 
20.165.18 
3.076.32 

75.008.75 
18.643.73 

.. 420.00 
17.492.04 

721.609.82 
... 85.68

Total Disbursements, $3.275.802.14
LODGER ASSETS.

Book value of real'estate, ...
Book value of bonds and stocks, 
Cash in office and ‘bank, ........
Agents’ balances, ..................
Bills receivable, ............... ......... .

Gross Assets, $5.419.045.36 
DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED.

Agents’ balances over three months due, .........  17.493.27
Bills receivable and loans on jiersonal security,.... 10.743.12
Book value real estate, bonds and stocks over 

market value, ........... .................................   193.711.91

Net amount of unpaid losses, 
Total unearned premiums, .... 
Salaries, rents, bills, taxes, etc. 
Reinsurance i>renriums^ ..........

}>s. t ; Total Liabilities, $3.359.167.37
ft- 7 A BUSINESS IN ILLINOIS.

Total risks taken during the year, ................. .................. $18.925.595.10
Total premiums fgeėived during tho year,  .......... . ...................... 238.443.78
Total losses incurred Auring the year.................................. .. ........... 123.807.89

• g ' Georgo W. Babb U. S. Manager.
Subscribed and swįrn tos before me this 27th day of January 1911 

Georgo H. Corey.
Commissioner for Illinois in New York.

DU-KART NEDELINTS LAIKRAŠTIS

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

---- ---------------PRENUMERATA KAŠTUOJA:

AMERIKOJ f metams $2.50
epušei matų $1.25

EUROPOJ ir Lietuv°i $3.50, Angli- 0 [ joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.

W. D. Boczkauskas & Co
520-522 W. South *||„

B

Mahanoy City, Pa

Kleker’s Photo Studio
Geriausias Fotografas ir Artistas mieste. Atlieku viską atsakan
čiai pagal naujausią madą, visokios rūšies fotografijas su di
džiausiu pasistengimu: veselijų, kliubų ir visokios rūšies foto
grafijas. Mapo specijališkumu yra koloravimas ir padidinimas 
fotografijų iš mažų į dideles. Aplaikę paliudijimą ženatvės nuo 
kunigo, ateikit pas mane, o aš įdėsiu jūsų fotografiją į rėmus.

- 1645 West 47-th Street. CHICAGO.

(Seal) • .< š®

Telephone Yards. 1454

Wlfa. E. FURLONG

3502 So. Halsted Street.

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

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

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

Rossijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinese vieš
patystėse: — Metams $3.00, pusei metų $1.50.

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

pačto Money Orderį arba pinigais registruotame laiške ant išleisto
jo ranką, adresuojant šiteip:

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

Čia yra visi faktai apie didelį išpardavimą praeitos sa
vaitės apgarsinime.

Čia yra 110 akerių vienam šmote, kurį kad padalinus ly
giai butų po pusę akerio lotai.

Nekurie 230x117 pėdų, didumas 8 miesto lotų 
Nekurie 230x112 pėdų, didesni ne 7 miesto lot. 
Nekurie 175x125 pėdų, didumas 7 miesto lotų. 
Nekurie 230x80 pėdų, didumas 6 miesto lotų. 
Nekurie 155x125 pėdų, daugiau 6 miesto lotų. 
Daug šmotų 130x125 p., daugiau 5 miesto lotų 
Dideli kamdai 109x125 pčd. kaip 5 miesto lotai. 
Dideli kampai 100x125 p., kaip 4 miesto lotai. 
Dideli kampai 75x125 pėd., kaip 3 miesto lotai. 
Ir daug kitų didelių šmotų,vienos kainos $2.95

yra diena padavimo, ir kertė 47tos ir 48tos yra vieta. Nė 
vienas Iptąs^riebęį parduotas pirmiau tos dienos ir nė vie
nas užlaikytas bKdepožito. Pardavimas prasidės 10 vai. 
Išlygos: 10 Sol,.|fepozitos perkant $20 kada popieros bus 
gatavos, o 10 dol. kas mėnuo.

l|elprocento kol išmoki.
Šitos prog^-tę^įdabar likos- ižmieruotos ir kiekviena ker

tė paženklitĮg št^įiarašu loto numeriu. Pasiskyrk lotą iš
trauk parašą&su ^numeriu, paduok pardavėjui, inmokėkie 
depozitą ir Jlot^bus tavo. Kąip į ten dasigauti: Visi 
North ir Sorui'lgn-ai moinosi ant Archer Avė. linijos. Pa
imk Limits BŠfrą Važiuok iki 48tos avė., o ten mus automo
bilius lauks, ir paims jumis iki vietai. Ex(ya karai ant 
Archer . aveLfdSl aprūpinimo užsikimšimo. Užkandžiai 
duodami nuo 12tos iki 2 vai. Nepraleisk brogos būti ten.

Pašalinis offisas: kerte 47 gat. ir 48th Avė.

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

Senu patyrusiu ir pasekmingiausiu specijalistu Chicagoje, kuris 
aplanko savo ligonius ypatiškai.

Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicoceles. Strikturos, Užkrečiamų 
Kraują Nuodų, Nerviškos Negalės, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.

Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų ant daktarų ir 
gyduolių be jokios naudos, ir mano noru yra parodyti visiems tiems žmonims, kurie gy
dėsi pas tuziną ar daugiau daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vienintelį būdą, ku- 
riuomi tikrai ir ant visada išgydau.

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

Išgydau visiškai ligas skilvio, plaučių, kepenų ir inkstų. 
Nemokėk už nepasekmingą gydymą—NEISZGYDO, NEMOKĖK.

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

Slaptos 
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir

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

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis. Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą. Szir- 
dies ligos. _
VISISZKO ISZCiJIMO kiekvienas jieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista 
tik pavesi gydymą savo ligos mari. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at
sakančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuuk nuo kentė
jimų. (RODĄ DOVANAI.) Kalbame Lietuviszkai.

D/.ZINS, CHICAGO
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8vak. Nedelioms nuo 8 ryto iki 4 po p.

(Ištyrimas Dovanai)

Ligos
Vidurines Ligos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos ligos išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos, Įsi
senėjusios ir nerviškos moterų 
ligos.
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P. J. Vanagaičio prakalbos.
Atstovai Tėvynės Mylė

tojų Draugijos kuopų Chi
eagoj e ir iš jų susitvėrusi 
centro valdyba nutarė, kad 
vietinės T. M. D. kuopos pa
rūpintų savose apylinkėse 
susirinkimams svetaines, 
idant išklausyti p. J. Vana
gaičio pranešimus apie tik
rą lietuvių padėjimą Prū
suose.

28 T. M. D. kuopa pasiry
žo iškilmingai priimti gar
bingąjį svečią ir savomis lė
šomis parengti . priėmimo 
vakarėlį.

1. Viešos prakalbos pir
mučiausiai bus South Chi
eagoj e, (pono Aršauskio 
svetainėje, 8756 Houston 
avė., netoli nuo Commercial 
avė ir 88tos gatvės), nedėl- 
dienyje 10 d. rugsėjo, 7 vai. 
vakare, po užvaizdą 33 kuo
pos T. M. D.

Pereitą panedėlį Chieagoj 
buvo imtynės visasvietinio 
šampijono, amerikono 
Gotch, su rusu Hachenshmi- 
thu. Imtasi už šampijona- 
tą. Gotch rusą lengvai du
syk ant nugaros paguldė. 
Amerikonai saviškiu druto- 
rium didžiuojasi, tečiau iš 
to visko prasimato didis 
“humbugaš”, kadangi ru
sas už amerikoną stipresnis, 
tečiau pasidavė ir tai dar 
taip greitu laiku. i

sėjo, bus Kcnsingtone, pa
prastoje' svetainėje, kurioje 
visuomet 113 kuopa T. M. 
D. laiko susirinkimus.

3. Utarninke, 12 d. rugsė
jo, bus ant Town of Lake 
po priežiūra 48 kuopos T. 
M. D.

4. Seredoje, 13 d. rugsė
jo bus susirinkimas 18toje 
gatvėje po priežiūra 37tos 
kuopos T. M. D.

5. Ketverge, 14 d. rugsė
jo, viešas susirinkimas bus 
sukviestas t. v. Westside j p. 
S. Gavrilavičiaus svetainė
je, 22 place ir Oakley avė. 
Šituo susirinkimu rūpinsis 
28 kuopa T. M; D. -J

6. ■Pėtnyčioje, 15 dP rug
sėjo bus viešas susirinki
mas p. Juozapo Juknio sve
tainėje, 4832 W. 14 st., Cice- 
4or Ilk, arba Grant Works. 
Šitas sW rinkimas bus tvar-

? komas 117 kuopos T. M. D.
7. Subatoje, 16 d. rugsėjo, 

bus viešas susirinkimas In
diana Harbor rupesniu vie
tinės T. M. D. kuopos.

8. Dedėldienyje, 17 d. rug
sėjo, bus viešas p. J.. Vana
gaičio išleistuvių vakaras, 
regis šv. Jurgio svetainėje 
ant Bridgeporto.

Šituose susirinkimuose 
inžanga veltui, išskiriant iš
leistuvių vakarą, kur bus 
25c. ir 50c. inžanga kiekvie
nam. Išleistuvių vakare 
dalyvaus “Birutės” choras 
ir “Birutės” orkestrą, gal 
but ir kiti chorai ims daly- 
vumą...

Komisijos narys.

10 areštuota.
Pereitos subatos vakare 

areštuota ir uždaryta kalė
jimai! 10 lietuvių socijalis- 
tų, tarp kurių buvo ir 2 mo
teris, už pajuokimą bažny
čios ir policijos ir už be
tvarkę. Mat, socijalistai 
ant kertės Auburn avė. ir 
33-čios gatvės, ties lietuviš
ka šv. Jurgio K. bažnyčia 
ėmė laikyti prakalbas. Vie
tiniai gyventojai, nepaka
kinti tuo jų pasielgimu, ėmė 
juos kolioti. Pasirodė di
dis minios susibėgimas. 
Socijalistams ėmus dergti 
bažnyčią, pranešta apie tai 
policijai, kuri atkakus kal
bėtojus areštavo.

Šv. Jurgio K. parapijos 
klebonas, kun. džiakonasM. 
Kraučunas, pereitoj nedė- 
lioj per pamokslą parapijo- 
nims pranešė, jogei šv. Jur
gio K. parapijinėj mokykloj 
nuo pradžios šių mokslo me
tų augštesniame 
vaikus mokysiąs 
mokytojas, 

Policija išvien su kortau- 
ninkais.

Suareštuotas visų kortau
ninkų ir šulerių vadovas 
Harry Brolaski išdavinė ja 
tiesiog negirdėtus dalykus 
apie Chicagos policiją. — 
Chieagoj yra Įsteigtas mil
žiniškas kortauninkų ir ap
gavikų trustas, kuris veikia 
po visiška policijos globa. 
Miestas yra padalintas Į

skyriuje 
vyriškis

tam tikras kortauninkų ir 
apgavikų dalis, kuriuose sy- 
stematiškai yra vedami ha- 
zardo lošimai. Kortaunin- 
kų vadovas paprastai polici
jai pranešdavo, kurioj mies
to dalyj žinomą dieną jie 
darys savo ’ lošimus, tuomet 
policija lankydavo vietas 
kitoj miesto dalyj, kurioj 
lošikų nebuvo. Brolaskis 
iš savo patyrimo pasakojo, 
kad jų organizacijos veikė 
išvien su dvejopos rųšies 
policijos valdininkais :— bu
vo tokie, kaip policijos ser
žantai ir poručninkai, ir bu
vo net tokie, kurie yra po
licijos viršininkais.

Mirties sėja Chieagoj.
Policijos knygose suvesta 

mirties ir nelaimingų atsiti
kimų statistika už rugsėjį 
mėnesį šių metų. Polici
jos knygose ikšiol dar nebu
vo rubrikos oru lakstymo 
aukų, tatai dabar tenai 
intraukta žuvusieji paskuti
nėse aviatorių lakstynėse 
Johnstone ir Badger. Rug
sėjo mėnesyj netikėtų mir
čių suskaityta 68. ' Tram
vajai užmušė penkis žmo
nes, sužeistųjų buvo 308. 
Geležinkelių traukiniai už
mušė 14 žmonių ir sužeidė 
50. Vežimai suvažinėjo 14 
žmonių, automobiliai 2, su
žeista 260. Puldami iš augš- 
to užsimušė 12 žmonių, su
sižeidė 169. Šunes apdras
kė 133 žmones. Žmogžu
dysčių buvo 11, o 230 žmo
nių įvairiais ginklais sužeis
ta. Staigia mirtimi nuo ne
žinomų priežasčių numirė 
89 žmonės. Ežere ir upėje 
nuskendo 15 žmonių. Sau- 
žudysčių buvo 62 atsitiki
mai.

13 gubernatorių Chieagoj.
Chicagos pramonininkai, 

kurie taiso Coliseum’e že
mės parodą,, dabar yra už
imti priėmimu 13 įvairių 
valstijų .... gubernatorių. 
Tokias parodas guber
natoriai atlankys Chieagoj, 
Pittsburge ir New Yorke. 
Sekančios valstijos bus re
prezentuojamos per savo 
gubernatorius: Idaho, Wa
shington, Oregon, Califor
nia, Montana, Nevada, 
Utah, Wyoming, North ir 
South Dakota, Colorado, 
Nebraska ir Minnesota. Vi
sų gubernatorių kelionė at
sieis $75.000.

Brąngpnybė.
Jaigu visokie valgomi 

produktai ir toliau taip 
brangs, tai Chicagos gy
ventojai priversti vbus mai- 
tytis saldledžiu ir saldumy
nais. Žemiau paduodama 
palyginama lentelė, iš ku
rios galima persitikrinti, 
kokia valgomų produktų 
kaina buvo pereitais metais 
ir kokia yra šiais metais:

Bulvės, pekas 1911 45c., 
1910 30.

Jautiena, svaras 1911 16 
Kiauliena, sv. 1911 20c., 
Kiauliena,’ sv. 1910 20c., 

1910 12c.
Daržovės apart bulvių ne

pabrango.
Farmeriai mano čia uždė

ti kompaniją, kuri be agen
tų tarpininkystės pigiau 
pardavinėtų valgomus pro
duktus. Manoma yrą, kad 
tokia kompanija produktų 
kainą sumažintų 30 nuo
šimčių.
Žuvusiųjų ugnagesių našlės 

išlošė.
Žinomame Chicagos sker

dyklų gaisre žuvusiųjų ugna
gesių našlės po ilgų tąsy
mų teismuose savo bylą iš
lošė ir $£11.000 surinktų au
kų jų sušelpimui dabar tar
pe našlių bus išdalinta. 
Teisėjas Cooper išleido teis
mo nutarimą, kuris pagal
bos komitetą priverčia su
aukotus pinigus išdalyti 
tarpe našlių, vienok aukų 
paskirstymą pavedė to pa
ties komiteto nuožiūrai.

Priešai profesijonalinius pa
rankes užstatytojus.

Municipalinis teisėjas Ge- 
mill iš Maxwell policijos 
stoties išleido policistams 
įsakymą, idant areštuotieji 
už smulkius prasikaltimus 
asmenis butų paliuosuojami 
be parankos, užrašius jų 
pavardes ir paėmus pasiža
dėjimą, jogei stosiy..teis
man. Dabar paprastai areš
tuotus paliuosuoja profesi- 
j on aliniai parankų užstaty
toj ai, kurie nuo paliuosuo- 
jamųjų ima .sau tam tikrą 
-užmokestį, iš ko padaro.ne
mažą pelną. ....

Prieš teismą ateityj bus 
paliuosuojami:

Vežėjai, neturinti miesto 
leidimų; smulkių prekių 
pardavinėtojai po namus, 
neturinti leidimo; gatviniai 
prekių pardavinėto j ai,šauks
mais garsinantieji savo pre
kes; vežėjai, savo vežimais 
stabdantieji gatvės judėji
mą; vyras ar žmona,; areš
tuoti delei brutališko apsi
ejimo vienas su kitu; susi- 
vaidinę kaimynai ir kai- 
mynkos, na ir girtuokliai...

Fred’k H. Bartlett & Co. 
apreiškė, kad jie antrą di
delį lotų išpardavimą pana
šų į tą kurį turėjo pereitų 
metų rugsėjo mėnesį, kada 
210 lotų pardavė į keletą 
dienų. Kas buvo pastebė
jimu Real Estate užsiėmi
mo. Neužganėdinti iš to 
Bartletto firma rengiasi pa
dalyti panašų dalyką nedė
lioję rugsėjo 10. Jis par
duos 110 akerių žemės Iš
dalytos į 221 lotą. Šitas par
davimas duoda tikrą progą, 
įgauti didelį šmotą žemės. 
Taip kad nekurie lotai bus 
parduodami už $295.00, yra 
lygus mieroje aštuoneriėm 
miesto lotam.

Reikalingumas valgio.
Valgis yra gyduolė, kuria 

visuomet galite pasitikėti. 
Jaigu tik jus galėsite taip 
padaryti, kad ligonis noriai 
valgytų ir, ką suvalgys, ge
rai suvirintų, tai jau tikrai 
jo nesveikata pranyks ir 
jis greit atgaus savo spė
kas. Taigi valgymas yra 
reikalingas pasekmingam 
gydymui. Sveiko apetito 
pagaminimui Trinerio Ame- 
rican Elixir iš kartaus vyno

yra užvis geriausias. Jis 
išvalo vidurius, stimuluoja 
ir sutvirtina. Kūnas tada 
noriai priima kiek reikia 
valgio ir perdaro jį į švie
žią gausų kraują, kurs peną 
išsklaido į visas kūno dale
lytes. Nesuvirinimas, ner
viškumas, galvos skaudėji
mas, diegliai pilve ir žar
nose, vidurių užkietėjimas 
su visais jo nemalonumais, 
nemiga, išblyškimas, stoka 
energijos -— greit išgydoma 
šiuo vaistu, padarytu iš.čys- 
to raudono vyno ir gydomų
jų žolių. Gaunamas vaistų 
sankrovose. Jos. Triner, 
1333 — 1339 So. Ashland 
avė., Chicago, Hl.

Dirbtuvėje
Ant fanuos
Kasyklose

Atsitinka nelaime ant farmos, dirb
tuvėje ar kasyklose ir buna priežas
timi daugelio skausmų, rūpesčių ir 
laiko praleidimo, jaigu neturi po 
ranka

SEVEROS

JOHN M; TANANEVICZE 
3244 S. Morgan St. Chicago.

Priima banko-i pinigus ir moka 
3ęį'. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir pax< -oda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
j visas Svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys C valandą vakare: 
nedėliomis, utarninkais ir pčtr.yčiomis. 
Kitoms visoms dienoms bus-atdaras iki 
9 vai. vakaro, kaip ikišiol.

ALIEJAUS
Greitas vartojimas tos gyduoles reiškia 

tą patį, ką ir taip reikalaujamas 
ligonio palengvinimas.

Patariame taippat nuo: Reumatizmo, 
neuralgijos, kryžkaulio skausmų, 
niksierčjimo, raumenų skaudėji
mo, sustingimo, diegliu, sutinimų, 
kaip ir nuo visų išlaukinių ligų.

Bonkute 50 centų.

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted St. Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines; skrynutes (boxes) 
po $3.00 metams, n Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus j visas svieto 
dalis.

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys valandą vakare: 
nedėliomis, utarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms visoms .dienoms bus atdaras iki 
9 vai. vakaro, kaip ikišiolei.

Skaitykit ka kiti mano apie ji.
“Severos Gothardo Aliejus labai daugr pagelbėjo ma

no atsitikime, o taippat pagelbėjo keliems draugams 
MUSŲ DIRBTUVEJE,”—Geo. Mortus, Kipling,O.

“Jaigu butume nelaikę Severos Gothardo Aliejaus 
ANT MUSŲ FARMOS, tai butume turėję sau daug 
skausmų, laiko nustojimo ir iškaščių.”—M. Votruba, 
Hay Springs, Nebr.

“Severos Gothardo Aliejiį laikau už naudingiausią 
gyduolę ANGLEKASIAMS, nes jie tankiai suserga 
reumatizmu ir su kiekvienu iš jų kas minuta gali at
sitikti nelaimė.”—B. Hribar, Vick Haven, Pa.

MIKAS nJ.TANANEVICZE 
670 W. IBth^St. Chicago.

Priima a nikom ^pinigus ir moka 
3%.- Skolina pinigus ant. Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda j’fkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedėliomis, "Utarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, >«aip ikišiolei.

JOHN J. BAGDŽIUNAS
2334 S. Oakley Av. Chicago.

Priima bankon pipigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $3.00 metams. Parduoda šifkortes 
ir siunčia pinigus į visas dalis svieto.

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto iki 
9 vakaro. N.:o birželio 4 dienos šis 
ofisas užsidarys 6 valandą vakare: ne- 
dėliomis, utarninkais ir pėtn; čiojnis. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, kaip ikišiolei.

TOWN OF .’LAKE
" SAVINOS BANK,
Joseph J. Elias, savininkas, 
4600 S. Wood St. Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skrynutes (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus j visas svieto 
dalis.

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedėliomis, utarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras iki 
9 vai. vakaro, kaip ikišiolei.

Skolina rpinigus ant Real 
Perka ir parduoda namus ir 

Parsamdo banki/'es skryneles 
Parduo-

NEW CITY SAVINGS 
BANK

4601 S. Ashland Av. Chicago
Priima bankon ;• pinigus ir moka 

3%. Už sudėtus jpin-,us musųban- 
koj duodam? čekių.: knygutę, iš kurios 
galima rašyti čekiais ir jie tinkanti 
visur. —j—• 1 t>-->
Estate, 
lotua^ - 
(boxes) po $230 metams, 
da laivakortes ir sSunčia pinigus į vi
sas dalis svieto. .•

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo: birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys .S valandą vakare: 
nedėlioms, utasninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms visom®? dienoms bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, kaip ikišiolei.

IZIDOR NAUSIEDAS
917 W. 33/d St. Chicago.

Priima bankjn pinigus ir moka 
3%. Skolina pfaigus ant Real Estate. 
Perka ir pai/jaoda namus ir lotus. 
Parduoda šiflurtes ir Biunčia piinigus 
j visas aviete dalis. ••!?»---

OFISO VALANDOS:. Nuo l .yto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
lis

GOTHARDO

Jaigu užtemysi
; . kokį apsireiškimą

Tulžies nesveikumo, 
Jaknu apsunkejimo,

Užkietėjimo, 
Dispepsijos ir 

diegu nusilpimo,
tai atmink, kad atneš geras 
pasekmes ir sveikatą atgrąžįs

SEVEROS
Gyvasties Bahamas

Bonkute 75 centai.

Kas nusiskundžia
. jog serga

Kosuliu,
Užkimimu,

Dusuliu,
Kokliušu,

Gerkles Skaudėjimu
tegul vartoja

SEVEROS
Balsamą Plaučiams

Kaina 25c ir 50c.

Severos gyduoles gali gauti artimiausioj aptiekoj. Pasakyk aptiekoriui atvi
rai, kad nori Severos, ir neimk jokių kitokių. Prie musų gyduolių yra pri

dedami lietuviškoj kalboj patarimai.

Rašyk in musu Gydymo Skyrių del patarimo. Yra uždyka.

ai Set ' ceaM ą api ds.................... »

Bankinis Kantor as
- - =Pirkimui Laivakorčių/ =

žemiaus suteikiame kainas ant nekuriu linijų išvažiuojantiems ir atvažiuo
jantiems Amerikon. Mes turime visas laivų kompanijas, ant kurių parduo
dame šipkortes į Europą, iš Europos ir į visas dalis svieto. Su kiekviena šip- 
korte nusiunčiame lietuviškus laiškus su pamokinimu, kaip kelionėje užsilaikyti, 
kad nepatekti į rankas apgavikų, kurie nuo keliaujančių pinigus išvilioja. Per 
musų bankinį kantorą tūkstančiai žmonių atvažiuoja ir išvažiuoja ir kiekvienas 
džiaugiasi gavę gerą laivą ir teisingiausias informacijas.

Čionai paduodame laivų surašą: ' - * • •
Iš Krajaus - t -r In Krajų
$ c KOKIA LINIJA./ $ c
40.00 Hamburg American Linija tarp Hamburgo ir New Yorko, eina 9 d. 35.00 
45.00 North German Lloyd tarp Bremen ir N. Y., Ex., eina 6 dienas .. 40.00
40.00 North German Lloyd tarp Bremen ir New York, Reg., eina 9 d. 35.00
38.00 North German Lloyd tarp Bremen ir Baltimore, eina 12 dienų .. 33.00
35.50 Red Star Linija tarp Antverpen ir New York, perplaukia jūres į 8 d.33.00
35.50 Holland American Linija tarp Rotterdam ir New York, eina 9 d. 33.00 
36.00 Russian American Linija tarp Libava ir New York, eina 10 dienų 30.00 
40.00 Canadian Pac. R. tarp Antverpen ir Quebec, eina 10 dienų 30.00 ir 31.00
2.50 Vaikai mažiau vienų metų.........................................  2.50

Vaikai nuo vienų metų iki 12 metų, moka pusę kainos
Pasarga: Kiekvienas atvažiuojnatis iš Krajaus ar didelis ar mažas, 
turi mokėti pagalves taxų $4.00, todėl tie turi būti pridėti apart šip- 

kortės kainos.

EUROPOS GELŽKELIŲ KAINOS:
Tarp Eytkunų . 'ir Tarp Tilžės
5.00 ...... . .. ..... ......... Hamburg ........... ................................ ...-r............ 4.85
5.25 .................... Bremen ........................   5.20
7.10 ........ Antverpen .......y.-._________________________ -..................y 6.95
6.70 ...........-............ ................ ..... Rotterdam ..................... .-... 6.60

Vaikai: 4 metų lig 10 metų pusę, nuo 10 metų pilną kainą, mažiau 4 
metu dykai.

Jei reikalaujate šipkortes, rašykite pas mumis, o mes suteiksime visas reika
lingiausias informacijas. x

Visiems lietuviams žinoma, kad musų bankinis kontoras yra didelis ir at
sakantis, gerai ir saugiai nusiunčiame laivakortes ir pinigus Lietuvon ir į kitas 
dalis svieto.

Visuose reikaluose kreipkitės į musų Bankinį Kontorą adresuodami šiteip:

J. M. Tananevicze 
3244 So. Morgan St., Chicago, Hl.
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