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$ Politiškos Žinios. §

Iš Rusijos.
Nežiūrint kad Rusija yra 

žemdirbystės šalis ir ji turi 
milžiniškus dirbamos žemės 
plotus, milijoniniams Rusi
jos valstiečių sluogsniams 
trūksta žemės žemdirbystei. 
Tas apsireiškimas galima iš
aiškinti tuomi, kad visą der- 
lingiausiąją valstybės žemę 
yra užėmę milžiniški dva
rai, kartais apimanti kuone 
ištisus gubernijų pavietus. 
Kadangi žemdirbystė Rusi
joj dar vedama primitiviniu 
budu ir šalę to jaučiama di
delė žemės stoka, tatai 
valstiečiai vis labiau pradėjo 
nerimauti, nuomuodami už 
nepakeliamą kainą žemę 
nuo dvarų arba tankiai ir 
prievarta užpuldami dva
rus. Rusijos vyriausybė, 
kuriai taip yra artimi dvar
ponių reikalai, sumanė val
stiečius nukreipti kiton pu
sėn, aprūpinti juos žeme, 
apgyvendinant dar tuščius 
ir neprieinamus Siberijos ty
rus. Tokis Siberijos apgy
vendinimas systematiškai 
buvo vedamas ypačiai pa
staraisiais metais, bet ir čia 
tasai vyriausybės sumany
mas mažai pasiekė savo tik
slą. Patekęs į neatsakan
čias žemdirbystei sąlygas, 
tamsus valstietis Siberijoj 
arba dar labiau skursta, ar
ba, pametęs šiaip-taip pri- 
mitiviškai intaisytą savo 
ūkį, vėl grįšta į savo senąjį 
kaimą.

Jau nuo pereitų meti; Si
berijos apgyvendinimo ju
dėjimas ypačiai vakarinėse 
Rusijos gubernijose pradė
jo silpnėti ir perėjo į emi
graciją Amerikon. Emi
gracija traukia su savimi 
jauniausias sodžiaus jėgas ir 
jos plėtojimuisi daug pri- 
gelbsti valstiečių skurdas ir 
įvairių garlaivių kompanijų 
agentų sėjama agitacija 
apie aukso kalnus Ameri
koj. Tokia emigracija pas
taruoju laiku pradeda plė
totis pietų-vakarinėse gu
bernijose, Černigovo ir ki
tose. Bet vietinės žemieti
jų įstaigos, aklai sekdamos 
.vyriausybės politiką, vie
ton suteikti emigrantams 
pagalbą ir pačią emigraciją 
sutvarkyti, visas savo jėgas 
ir turtą aikvoja palaikymui 
,’au galutinai gęstančio vals
tiečių kraustymosi į Siberi- 

. - ir Uralo apskričius. 
. »_part to apsunkintas užsie
ninių pasportų išgavimas ir 
^apta emigracija suteikia 
.agentams kiek tik galint 
emigruojančius valstiečius 
išnaudoti ir vesti tarpe jų 
pirklybą gyvomis prekėmis.

Nelaimingųjų Rusijos 
žmonių gyvenimas vargiai 
turi kokią-nors prošvaistą!

mas, svarstydamas kovos 
budus su augančia tarpe 
žmonių girtybe, priėmė se
kančią rezoliuciją: Visuo
menės įstaigos negali pasek
mingai kovoti su alkoholiz
mo plėtojimosi, kol valsty
bės biudžetas remsis pelnu 
iš svaiginančių gėrimų 
monopolijos. Tikriausias 
kovos ginklas su alkoholiz
mu — tai nuolatinis suma
žinimas pelno iš vyriausy
bės monopolijos, mažinant 
patį išdirbimą ir pardavi
nėjimą alkoholinių gėri
mų”.

Tas pats žemietijų susi
rinkimas gyventojų pagal
bai nuo gręsiančio badme
čio nutarė kreiptis į vy
riausybę, idant šioji asig
nuotų 500.000 rublių orga
nizavimui viešųjų darbų ir 
suteikimui gyventojams pa
šalpos.

Semiriečensko apskrityj 
kirgizai kreipėsi į vyriausy
bę, idant šioji leisti; jiems 
uždėti kirgizų gimnaziją. 
Tam tikslui jie iškarto au
koja 100 tūkstančių rublių, 
ir pasižada kasmet mokėti 
po 3 rublius nuo namų, su 
ta j a išlyga, kad 50 nuo
šimčių tos gimnazijos mo
kinių bus vien kirgizų vai
kai.

Černigovo gubernijoj in- 
vedimas visuotino mokymo 
nors išvalios, bet pasekmin
gai yra vykdomas. Vienok 
nuolatos besidauginant liau
dies mokykloms, vis labiau 
yra jaučiama stoka moky
toji; su speci j aliniu pedago
gijos pasirengimu.

Nižni j-Novgorodo visuoti
noj mugėj (jomarke) užsi
registravo 2.184 pirklybinės 
firmos. Abelnas mugės 
upas labai nupuolęs. To
kių apsireiškimų senai jau 
nematyta, nors daugelio pre
kių kainos yra žemesnės už 
pereitųjų metų. Valstybės 
bankas nuo inė jusiu vekse
lių numetė abelną sumą, — 
pusantro milijono rublių.

Permio gubernijos nepa
prastas žemietija susirinki-

Vis dar kalbama apie karą.
Franci jos su Vokietija 

tarybos Morokko reikaluo
se vis dar nepasibaigusios. 
Abiejų viešpatysčių diplo
matai vieni kitiems siunti
nėja savo patarimus, pasiu- 
lijimus, įvairius paklausi
mus, bet visas reikalas ant 
vietos stovėjęs stovi. Ir jei 
taip ilgai diplomatai negali 
susitaikinti, turi būti karas.

Dienraštis “La .Patrie” 
skelbia, jogei Franėija, pri
sibijodama netikėto ant jos 
užpuolimo, r sutraukė dau
gybę kariuomenės išilgai 
Vokietijos sienos. Nors ka
ro ministerija aiškina, jogei 
ten kariuomenė esanti s»
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ti tūlam laikui valdiškas 
mokestis. Be to pradėta 
tardymai, . idant suradus 
valgių pabrangimo tikroji 
priežastis.

Norima pasistatyti.
Francijai su Vokietija 

nesusitaikant Morokko rei
kaluose, andai abidvi vieš
patystės vieną ir tą pačią 
dieną, kaipi susitarusios ir 
parengusios savo karo lai
vynų revijas. Tas priskai- 
toma prie nepaprastųjų ap
sireiškimų ir sakoma, nori
ma tuo budu pasistatyti su 
savo galybėmis. Francijos 
laivyno revija atsibuvus 
Tulono pakraščiuose, o Vo
kietijos — Kieliaus pakraš
čiuose. Kaip vienur, taip 
ir kitur buvę sutraukti vi
sokios rųšies karo laivai. 
Vienur toms revijoms pri
sižiūrėjo prezidentas su mi
nisteriais, o kitur vėl kai
zeris su savo palydovais. 
Kaip vienur, taip ir kitur 
savo milžiniškais laivynais 
gerėtasi.

Taigi aišku, jogei nebe- 
reikalo tas veikiama. Lau
kiama karo.

AMadero vienatinis kandi
datas.

VISOKIOS ŽINIOS.
Ant Ispanijos skraiduolio 

“Regina Regentą” užgimęs 
jurininkų maištas. Maišti
ninkai greitai suimta, ap
kaustyta ir išsodinta ant 
sausžemio m. Bilbao.

•
Siberijos katorgoj Za- 

rantui andai keliais šūviais 
iš revolverio nušauta ko
mendantas, kuris žvėriškai 
politikos kalinius kankinęs, 
žmogžudis tuojau suimta.

•
Gyventojų demonstraci

jos prieš valgių brangumą 
iš Francijos persikėlusios 
Belgijon. Andai Charleroi 
minia sukėlusi demonstra
cijas. Pasiųsta kariuomenė 
minią išvaikė, sužeizdama 
kelioliką demonstrantų.

Į Meksiko prezidentus 
jau nominuota kandidatu 
Fr. Madero, o į. vice-prezi- 
dentus Yucatano guberna
torius Jose' Pino Suarez, 
Abudu jie priklauso pažan
giųjų partijai. Kitų parti
jų kandidatai aiškiai, -da/;’ 
nežinomi.

Delei Morokko, vis da# kąlbąma^^ki^sias karas. perstatoma Vokietijos
kariuomenėj . ’ ’ .t 'AI|A- '.•/ ‘Ž I P. ■ ! »
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traukta į nianehriis, tečiau 
tokiems aiškUhmams niekas 
netikį. - A A A • '’Ą;. •"jp'

Tos pačios /išmones 
esanti ir Vokietijos gyven
tojai. Prisibijodami karo 
jie kraustosi iš pasienių į 
tolimesnes vietas.

r Negahą^is lįelaiįjes tam tame priemiesty, . miešto 
iųrtiųgą^ą^bet diašia7 bedi- prefektas sugalvojo tą yi-

tame priemiesty, miešto

pam paštai. ; Nekuriose 
vietose 'sukilę gyventojai. 
Jie priešinasi naujų gele
žinkelių tiesimui, ką suma
nius valdžia, yienur ir ki
tur apsiginklavę gyventojai

Lygia dalimi pranešama kaunasi su karįuomene.
Mongolijos kunigaikščiai 

,ir dvasiškieji einą drauge 
su žmonėmis prieš valdžią 
ir priešinami visokioms įve
damoms reformoms šalyj. 
Mat, jie.^prie reformų v ir 
Chinams ‘ųinaųdm^j daik
tų prakaito ir'naūjų, gele- 
žinkęijų tiesimą.

Kaįųųomenė tuo tarpu su
kilusi^! iįjfoiaš laiko sayo 
rankp^ y^et kaip ilgai 
įstengs fąApadaryti. A" .
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Ųžkrgstasmiėaiąs.
. Ui^^^^erčjo sąyąis ,ke-.

ir iš Belgijos, jogei pasta
rosios valdžia ant savo sie
nų stiprinanti tvirtoves ir 
traukianti į anas iš visur 
kariuomenę, idant tuo bu- 
du apgynus savo neutrališ-

karas Franci jos su. Vokieti
ja. ' - ;a

Franci jos kapitalai iš Vo
kietijos bankų urmu trau
kiami.

Abiejų viešpatysčių gy
ventoj ai - susinervavę.

Ir nežinia kas gali atsi
tikti. ■ ' AA

Potvinis ir sukilimas 
Chinuose.

Ant Chinų nuolatos krin
ta visokios nelaimės. An
dai tą šalį aplankęs baisus 
potvinis ir pagaliau neku
riose vietose sukilę gyven
tojai prieš dabartinę savo 
valdžią. Viena nelaimė dar 
ne bėda, bet jei užkrinta su
syk kelios, tuokart pasida
ro tikroji nelaimė. Tomis 
dienomis Yangtsekįang upė 
išsiliejus ir vanduo pasėmęs 
visas apielinkes, visus klo
nius. * Vandenyj pražuvę 
keli desėtkai tūkstančių 
žmonių. Ir užsienių pir
kliai daug nuostolių aplaikę. 
Ant laukų, žinomas dalykas, 
viskas sunaikinta ir, regi
mai, ims siausti badas.

kui ir atsidurt Italijon, kur 
surado sau gausiai aukų ir 
bėdniokus guldo, ant galo 
persikraustė į Turkijos sos
tinę Konstantinopolį ir te
nai ėmė siausti. Kadangi 
Konstantinopolis priskaito- 
ma prie nešvariausiųjų Eu
ropoj miestų, tatai cholerai 
pintis atsiradę labai gausi, 
o ypač prięirtiesčmdse, kiir 
susikimšę j?edilii gyventojai. 
Tasai maras tenai taip įsi- 
vietrijęs,- kad nūdien jau 
apsireiškęs ir kareivi joje.

KonstauUnopolio ^nuėsto 
valdyba griimties s< chole-

tojįams. trūksta k^dfcuros,

prąplytus šydais apg

są priemiestį sudeginti. 
Tuo budu manoma sulaiky
ti choleros siautimą. Žydai 
sukėlė tad tikrą gėvaitą,ir 
pas prefektą pareikalauta 
tiems tūkstančiams gyvęn7 
tojų pastogės, jei jau nu
spręsta visas priemiestis su 
visa cholera sudeginti.

Ne tokiais inrankiais 
prieš cholerą reikia kariau
ti. •

Riaušes delei brangumo.
Francijoje pastaraisiais 

laikais pabrangę visi val
gomi produktai. Gyvento-, 
jai tuo staigiu ir nepake
liamu apsireiškimu nepasi- 
kakinę, sukėlė kai kur de
monstracijas, paskui de
monstracijos pavirto tie
siog į antiyaldiškąs riaušes, 
kuomet vyriausybė prieš 
demonstrantus vienur ir ki
tur pasiuntė kariuomenę su 
šautuvais. Didžiausios lig- 
šiol riaušės delei valgių pa
brangimo buvo Burgundi
joj ir Bretanijoj, kur bu
tą kruvinų susirėmimų su 
kariuomene. Minia mies
tuose ir miesteliuose sunai
kinus daug valgių sankro
vų. Tuo tarpu kariuomenė 
riaušininkus suvaldė, o mi- 
nisterių pirmininkas Cail- 
laux su ministeriais atlai
kęs speci j alinę konferenci
ją, kurioje tartasi apie val
gomų produktų atpiginimo 
budus. . •

Konferencijoje nutarta 
importuoti iš Amerikos mė
są pigiomis kainomis ir, ne- 
kurįems gyventojams atleįs-

Į Meksiko prezidentus 
vienatiniu kandidatu pasili
kęs buvęs revoliucijonierių 
vadas Madero, kadangi ki
tas kandidatas, generolas 
Rėyes, esąs gyventojų ne
mylimas ir daugelyj vietų 
net persekiojamas.

Antai Meksiko sostainėj 
Mexico City generolas Rey
es norėjęs piliečiams pasa
kyti kalbą, bet susirinkusio
ji minia į jį ėmus laidyti 
akmenimis, plytomis ir ki
tokiais daiktais. Jam sė
dant į automobilių iš mi
nios užpulta ir' policija jį 
kaip tik apgynus.

Senyvas ir kraštui atne
šęs daug gero žmogus nesi
tikėjo sulaukti sau tokius 
nesmagumus iš gyventojų 
pusės. Ir tasai faktas aiš
kiai nurodo, jogei Madero 
liks išrinktas prezidentu.

- Anglijoj sumanyta vi
suose miestuose iš darbinin
kų suorganizuoti pilietišką 
miliciją, tečiau profesijona- 
įinės darbininkų Sąjungos 
(Trade Union) konvencija, 
atlaikyta New Castle, tą 
sumanymą visai atmetė, pa
aiškindama, jog milicija 
ateity gali labai daug kenk
ti darbininkams kovoje su 
kapitalistais.

Garsus pasauly plauki
kas, William Burgess, andai 
perplaukęs skersai La Man- 
che kanalą iš Dover (Angli
ja) į Griz Nez (Francija). 
Pirmusyk tą kanalą 1875 
metais peiplaukęs kapito
nas Webb. Burgess van
deny išbuvęs 24 . valandas, 
be^ jokio atsilsio plaukda
mas. Kanalo toj vietoj tie
sia linija platumas išnešęs 
20 mjli^/'<*'

Lizbone praplytusios ži
nios, jogei Portugalijos mo- 
narchistai, turinti Ispanijo
je prieglaudą, rengiasi už
pulti ant Portugalijos. Pas
tarosios vyriausybė ton pu
sėn prieš monarchistus pa- 
siunčius daugiau karinome* 
nės.

•
Austro-Vengrijos karo 

ministeris, baronas Schoe
naich, tomis dienomis savo 
imperatoriui padavęs rezig
nacijos lakštą. Ar rezig
nacija bus priimta, tuo tar
pu to nežinoma. Šis karo 
ministeris savo prideryste? 
pildė nuo 1906 metų.

•
Iš Teherano pranešama, 

jogei buvęs Persijos šachas 
Ali Mirza andai vėl su sa
viškiais pralaimėjęs mūšį 
susirėmus su lojaliųe Per
sijos kariuomene ties Imam- 
zadeh-Jafar. Toj kovoj 
ex-šachas pralaimėjo 400 
žmonių sužeistais ir paim
tais nelaisvėn ir 80 užmuš- 
tais.

•

Kuomet Rusijos biuro
kratija sumanė iš Suomijos 
atskirti du distriktu Kivi- 
nebe ir Nykirka (iš Viborgo 
apskričio) ir prikergti prie 
Peterburgo apskričio, visoj 
Suomijoj imta daryti skait
lingi susirinkimai, iš kurių 
išnešama aštrus protestai 
prieš tokį biurokratijos su
manymą. Rusijos vyriau
sybė tečiau paskiau tokius 
susirinkimus šaukti uždrau
dė, grasindama kalėjimais. 
Distriktu atskyrimo reika
las busiąs apkalbamas du
rnoje spaly.

1



iš Lietuvos.

KAUNO PILIS,
Kaune, pas Neries kran

tą, netoli seminarijos baž
nyčios, stovi bebaigią irti 
senosios Kauno tvirtpilies 
murai, pastatyti dar XIV 
metašimtyje—■ Kryžiuočių 
ar kunigaikščio Vytauto. 
Šiemet .miestas pasirūpino 
bent kiek aptaisyti ir su
laikyti tų senovės mūrų 
griovimą ir paskyrė tam 
tikslui 400 rub. Senovės 
pilimrj vieta bent kiek ap
dailinta, bet daug dar reikia 
padaryt, kad apsaugojus tą: 
brangų senovės paminklą.

SEINŲ VYSKUPIJOS 
KUNIGŲ PERMAINOS.
Kun. Rušinskas, Dom- 

bruvkos kleb., pasitraukė 
nuo vietos; kun. Močidlov- 
ski Silvanovų kam., paskir
tas klebonu Dombruvkon; 
kun. Seniūnas perkeltas iš 
Grajavo į Silvanovcus; kun. 
Ciborovski perkeltas iš 
Miastovo Grajavon; kun. 
Jeron. Valaitis ir Dom- 
bruvkos į Mastkovą; kun. 
P. Kudirka, Balbieriškio 
kam., išvažiavo į užsienį gy- 
dyties, jo vieton paskirtas 
kun. Starkevičius.

tų pardavinėjama laikraš
čiai atskirais numeriais, 
nol’S Skapiškio miestelyje 
yra 4 lietuvių sankrovos, 
vienok nei vienoje nebuvo 
pardavinėjama lietuviški 
laikraščiai. Ir tiktai per 
rūpestį vieno žmogaus, at
važiavusio iš svetur pavie
šėti, nuo Sekminių p. A. 
Melnio sankrovoje pradėjo 
pardavinėti lietuviškus lai
kraščius. - -

Dar buvau pamiršęs, kad 
Skapiškio parapijoje yra ke
letas ir blaivininkų, bet gi 
jokios blaivininkų draugi
jos nėra; jokių susirinki
mų niekad niekas nedaro. 
Seniau klebonas kun. Da- 
leckis dar ragindavo žmo
nes prie blaivybės, bet ma
tydamas menkas pasekmes 
liovėsi. Keleivis,

ap-

SKAPIŠKIS, 
Ežerėlių apskr.

Skapiškio apylinkėje 
švietimas tebestovi visai dar
žemai. Kitur, Lietuvoje, 
kaip girdime iš laikraščių, 
paskutiniu laiku žmonės 
stropiai jungiasi į įvairias 
draugijas-kuopas, dažnai 
taiso pasilinksminimo vaka- 
Tuą-.teatrus, steigia skai
tyklas ir tt. Apie Skapiš
kį gi — tylu, ramu, viskas 
lyg apmirę.

Čia netiktai, kad nėra 
/draugijų, bet ir jokio kny
gynėlio nėra. Tiesa, ir čia 
buvo susitveręs “Ūkio bu
telis”, “rateliu” vadina
mas, bet tas “ratelis” dar 
pirmomis savo gyvavimo 
dienomis buvo jau beprade
dąs bįrėti. A. a. Vytautas 
Civiliškas buvo jį kiek su
taisęs, bet jam nelemta bu
vo ilgai darbuotis, nes ne
laboji mirtis pakirto tą jau
nikaitį pirmuose jo veiki
mo žingsniuose. Paskui iš
sisklaidžius kitiems būrelio 
vadams, subirėjo jisai visiš- 
Jkai.

Skapiškiečiai ir laikraš
čius visai mažai kas te
skaito, ypač neskaito jų 
jaunimas. Į Skapiškio pač- 
tą lietuviškų laikraščių ne
pareina 
pliorių. 
mas čia 
tybėje;
giausia jaunimas, “pusber- 
nėlai”, ką tiktai išėję iš pie
menų. Šventadieniais, o 
ypač per atlaidus, alkoholio 
mylėtojų grūste prisigrū
dusios netiktai aludės ir 
traktierius, bet ir kiekvieno 
žydelio “kalupka”, nes čia 
kiek žydų grįčių, tai tiek ir 
slaptų smuklių.

Priežastis tokio skapiš- 
kiečių apsileidimo, tai tru
kumas apšviestesnių žmo
nių, atsidavusių visuomenės 
labui. Tiesa, negalima sa
kyti, kad Skapiškyje visai 
nėra inteligentijos iš lietu
vių; be dviejų kunigų yra 
dar lietuviai: valsčiaus raš
tininkas, mokytojas ir fel
čeris, bet jie nei švietimu, 
nei blaivybės platinimu ne
užsiima? Niekas čia nega
lėjo net pasirūpinti, kad bu-

nei 20-ties egzem- 
Užtat girtuokliaVi- 
žydi pilnoje skais- 
girtuokliauja dau-

PANEVĖŽYS.
Nors ir taip maža bėra 

miškų Lietuvoje, bet jie ir 
toliau greitu žingsniu men
kėja. Ypač šiemet daugel 
miškų dingo ugnyje. Kur 
tik pažvelgk — pamatysi, ir 
kur tik pauostyk — užuosi 
degančius miškus. Šį mė
nesį man teko važiuoti ke
lis syk siauruoju Švenčio
nių geležinkeliu ir beveik 
kas kartą esu matęs įvai
riose vietose degančius 
miškus ir durpynus (torfo 
raistus). Ypač paskutinį 
kartą nustebau, pamatęs 
prie to geležinkelio kelioli- 
koj vietų ugnį, kuri svilino 
ir naikino netik miškus ir 
durpynus, bet dagi ir ga
nyklas. , Iš to galima spėti, 
kad to geležinkelio trauki
niai labai kalti tame dalyke. 
Jų garvežiai taip mėto ki
birkštis, kad net savo va
gonus uždega. Verta
keutėjusiems lietuviams pa
reikalauti atlyginimo.

Kad dabar tokie sausi me
tai, tai, mano nuomone, 
šiek-tiek kalti musų ponai 
ir iš dalies sodiečiai, kurie 
padėjo žydams sudoroti 
miškus. Augštaitis.

nu-

KAIP UŽ 30 SIDABRINIŲ 
BUVO PARDUOTA LIE

TUVIŲ KALBA.
“B. Ž.” No. 160-me ran

dame gana indomų straips
nį, kurį paduodame skaity
tojams.

“Vyskupui Roppui val
dant Vilniaus vyskupiją, 
Butrimonių (Lydos apskr.) 
klebonas kun. Budrą, ga
vęs iš savo ganytojo leidi
mą, buvo pradėjęs sakinėti 
pamokslus lietuvių kalba, 
kurią dauguma parapijonių 
dar tebevartoja. Tai ne
patiko vietinei dvarininkei 
Gouvaldienei, ir jinai ėmė 
prikalbinėti apylinkės vals
tiečius, kad tie kun. Budrą 
apskųstų vyskupui už vie
nybės ardymą katalikų tar
pe. Tam dalykui ištirti 
vyskupas pasiuntė du kuni
gu — vieną lenką, antrą 
lietuvį.

Tarp ko kito, jiedu klau
sinėjo dvarininkės Gouval- 
dienės šalininkų, kiek išvi
so galį būti parapijonių lie
tuvių. Tie jiem atsakė, kad 
esą pusė parapijos. Kodėl 
gi jus nenorite, kadir lietu- 
vių kalba turėtų lygias tei
ses bažnyčioje su lenkišką
ją, paklausė jų kunigai-tar- 
dytojai? Todėl, atsakė len
kuojantieji lietuviai,kad pas 
mus, iki nebuvo lietuvių 
kalbos, viešpatavo taika,

santarvė, vienybėj taigi bu
vo Lenkija, dabar gi visa 
skils.

Lietuvių irgi klausta, ar 
jie nieko neturį, jaigu bu
sianti lenkų kalba bažny
čioje, Tie atsakė, te sau 
pasiliekanti ir lenkų kalba, 
bet reikią duoti lygias tei
ses ir lietuvių kalbai..

Taigi lietuviškieji pa
mokslai buvo palikti. Dva
rininkė Gouvaldienė tečiau 
nenurimo ir ėmė kurstyti 
kai-kuriuos parapi j onus, 
kad tie, sakant kunigui lie
tuviškąjį pamokslą, susi
rinktų prie sakyklos ties di
džiuoju altorių ir vienu me
tu prievarta visus išstumtų 
iš bažnyčios. Lietuviai, su
žinoję apie tą lenkuojančių
jų riaušininkų sumanymą, 
išanksto perspėjo savo ku
nigą. • Šis artimiausiame 
“lenkų” Sekmadienyje pa
tarė savo parapijonams ne
klausyti “nusigyvenusių 
dvarininkų” ir nekeltų Die
vo namuose riaušių. Dva
rininkė Gouvaldienė pritai
kino prie savęs žodžius M nu
sigyvenusių dvarininkų”- ir 
kun. Budrą apskundė vys
kupui Roppui. Į Butrimo- 
nius buvo pasiųsta antra 
komisija iš vienų tik lenkų. 
Bet ir po to lietuvių kalba 
bažnyčioje pasiliko.

Aršioji lenkė, vistik žūt
būt nutarė išvyti lietuvių 
kalbą iš bažnyčios. Bet 
kaip? Jinai pasižadėjo 
vyskupui iš savo dvaro pa
aukoti bažnyčios naudai 30 
dešimtinių žemės, jei tik 
vyskupas sutiktų uždrausti 
sakyti Butrimonių bažny
čioje lietuviškus pamokslus. 
Sutartis įvyko: dvarininkė 
paaukojo 30 dešimtinių baž
nyčiai, vyskupas gi Roppas 
paaukojo lietuvių kalbą lie-, 
tuvių lenkinimo naudai.

Gouvaldienė jau pernai 
mirė. Taigi ar negalima 
butų sugrąžinti lietuvių kal
bą iš lenkiškojo dvaro į 
Butrimonių bažnyčią ?

Gal lenkų spauda šauks, 
kad visa tai esą pramanyta. 
Te paprašo iš vyskupijos 
vyriausybės pirmosios ir 
antrosios komisijos tardy
mo protokolus ir te įsitiki
na, ar daug mano apsilenk
ta su tiesa.

Panašus atsitikimai esti 
ir šiandien. Vyskupijos 
vyriausybė beveik jokios 
atydos neatkreipia į tūks
tančių lietuvių prašymus; 
jaigu gi kalbama yra apie ■ 
lenkų reikalus (sprawa), 
tai kartais užtenka vienos 
anonimiškos skundos ar 
laiško,kad tuojaus butų duo- 
■tas įsakymas ištirti, ar ne 
skriaudžiami yra parapi j o- 
nįs lenkai, kurių, tiesą pa
sakius, visoje parapijoje bu
na tik keletas. Kad tai 
nepasirodytų kam tvirtini- ; 
mu be pamato, nurodysiu 
čia Labanoro parapiją, kur 
dabartinio vyskupijos val
dytojo kun. Michalkevičiaus 
buvo įsakyta dekonui ištir
ti, ar nėra toje parapijoje . 
lenkų. Šio tardymo prie
žastimi buvo laiškas be pa
rašo. Z. Z.”

NAU J AS' LAIKRAŠTIS.
Rygoje žadama pradėti 

leisti naują lietuviu laikraš
tį, kuris vadįsis “Švitu- 
rys”.

“TEATRAS”.
P. J. Strazdas prašo mus 

pranešti, kad jo žadama leis
ti “Teatro” pirmoji knyga 
išeisianti ne liepos, mėnesį, 
kaip buvo kitkart pranešta, 
bet nigplučįo mėnesį.

Ežercnųapskr.
Jau šešti'metai, kaip be- 

girdėjome savo1 bažnytėlėje 
lenkišką žodį — Evangeli
ją. Ir, tiesą pasakius, jis 
pas mus ivišai* nereikalin
gas, nes ’parapija grynųJ 

nėra 
kuris 

Po- 
visai 
patįs

gryniausia3 lietuviška, 
nei vieno žmogaus, 
nemokėtų lietuviškai, 
nų musų parapijoje 
mažai tėra, o ir tie
bažnyčios beveik nelanko, 
kart-kartėmiš viena-kita po
nia atkeliauja į čia dažniau 
pasimelstų. Rodos jau tam 
lenkiškam žodžiui, kuris bu
vo panaikintas dar prie kle
bono a. a. Viksvos, neberei
kėjo atsiliepti. Bet štai bir
želio 19 d. dabartinis klebo
nas perskaito iš sakyklos 
lenkišką evangeliją. Išsy- 
kio manėme, kad tai pada
ryta per apsirikimą, nes jis 
beklebonaudamas pas mus 
ketvirtus metus, dar ligšiol 
nebuvo nei vieno sykio skai- 
tęs, bet kaip išgirdome ant
rą, trečią ir daugiau kartų, 
tai jau supratome, kad čia 
naujas įvedimas. Rodos, 
jokie kanonai, cirkuliarai ir 
įstatai jo nevertė ir nespy
rė tai daryti, ar nebus tik 
viso to priežastimi tvirtes
nis ir artimesnis susidrau
gavimas, susibičiuliavimas 
su ponais, jiems pataikavi
mas, nuolankumas.

Dobilėlis.

SUMELIŠKĖS, 
Trakų apskr.

Parapijai? čia maišytinė, 
bet lietuvių dauguma; bal
tarusiai, kurių-čia yra įsi
maišę, nors namie kalba bal
tarusiškai,; beit; bijo save 
baltarusiais vadinti ir sa
kosi esą “poliakai”. Pažy
mėtina tiktai, ', i /kad . patsai 
Sumeliškiųi, ^miestelis ■ tai 
yra, gaLbut; . lietuviškiau
sias iš visų maišytų Vil
niaus vyskupijos parapijų 
miestelių; miestelėnai susi
pratę lietuviai, už ką jie 
tikrai garbės ir pagirimo 
verti. J. Keleivis.

KETAVIŠKĖS, 
Trakų apskr.

Kun. Cepono rūpesčiu 
manoma čiat greitu laiku 
bažnyčią mūryti; plytas jau 
daro savas žmogus lietuvis, 
šiaulietis. Ketaviškės par. 
yra vienas ūkininkas, Gri- 
bauskas, kuris eilėmis nu
pasakoja daug ką iš Lietu
vos praeities ir iš. lietuvių 
santykių su lenkais; tiesa, 
jisai yra išsimokinęs dau
gelį kun. Gimžausko eilių, 
bet, matyt, sudeda ir pats.

J. Keleivis.

ŽARĖNAI, 
Telšių apskr. 

verstu nuo Žarėnų 
kaimas Paplynija. Liepos 
22 d. ūkininkė Barbora Do- 
nikauskienė rinko rugius, 
piaunant juos jauniems vai
kams. Žinoma, jauni vai
kinai, norėdami pasirodyti, 
kad esą geri piovėjai, ėmė 
skubinties *įr dalge perkirto 
Donikauskįęnei koją; patai
kė kaip tik į gįslą (arteri
ją). Kraujgs ėmė bėgti, kaip 
iš švirklė^. . Vaikinai iš
sigando, nęišmgnė, kas da
ryti, bėgo.į ngtoli stovintį 
malūną ir, atsinešę žvaktau
kių, manė tuo užtūrėti 
kraują, bet nieko nepadarė. 
Tada puolėsi vežti į Žarė
nus pas felčęrių, bet, nelai
mė, niekur nebuvo arklių. 
Pasipynė vienas žydelis su 
palaikiais ratais ir sena ku
mele. Vaikinai įkėlė ratuos- 
ną ligonę, ėųię greit varyti 
arklį, bet, taip bevažiuojant, 
sugedo ratai. Daugi laiko

2 yra
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Milijonierius Rockefeller padailina savo'rezidenciją ties Tarrytown, N. Y, 
(Žiur. Šis-tas).

praėjo, kol pagalios ją nu
vežė. Nors felčeris tuojaus 
užtūrėjo kraują, bet mote
riškė čia pat mirė, nes mat 
jau daug buvo nutekėję 
kraujo.

ŽIŽMARIAI, 
Trakų apskr.

Liepos 14 d. prigėrė upė
je 19-kos metų vaikinas Jo
nas Niemcevičius, p. Stru
milos virėjo pągelbininkas. 
Mat nuėjo vakare maudy
tųsi, pataikė gilion vieton 
ir, nemokėdamas plaukti, 
nuskendo.

Kitą dieną vienas ūkinin
kas, pragėręs per naktį 8 
rublius, netoli monopoliaus 
landė pasikart, bet nepa
vyko. Pamatė tai pro šalį 
eidamas ' vienas ‘žmogus, 
puolė prie jo ir perplovė 
virvę. Šis nukrito žemėn 
ir gulėjo, iškišęs liežuvį, tik 
nežinia nuo ko — ar nuo 
degtinės, ar nuo virvelės. 
Ant rytojaus vėl matėme tą 
patį žmogų įkaušusį einant 
gatve ir rėkiant, kiek tik 
gali. Mat už savo 8 rub. 
ką tik nebuvo nusipirkęs 
mirties. Kazio brolis.

ha lietuvių kalbos, bet da\ 
ragina mokyties lietuvišką 
dainų, davinėja žmonėms 
lietuviškas knygas ir laik
raščius. Jaigu taip elgtųsi 
visi dvarininkai, tuomet ne; 
butų peštynių bažnyčiose, 
ir visur viešpatauti) santar
vė. Aukuras.

(“Viltis”).

CIVILINIS KRIKŠTAS.

įvairi- 
buvo vaišinimais, 

visokias užkandas iš

DERLIUS KAUNO GUB.
Liepos 15 d. Kauno gub., 

anot mokesčių inspekto
riaus surinktų žinių, javai 
taip išrodė. '

Kauno apskr. — žiemi
niai javai — neblogi, va
sarojai — apygeri, žolės — 
neblogos.

Ežerėlių ap. — žieminiai 
javai — apygeri, vasarojai 
—neblogi, žolės ir pievos— 
apy geros;

Panevėžio ap. — visi ja
vai — neblogi;

Raseinių ap. — žieminiai 
— apygeri, vasarojai — ge
ri, žolės — neblogos;.

Telšių ap. —-žieminiai — 
neblogi, vasarojai —■ geri, 
žolės — neblogos;

Šiaulių ap. — žieminiai — 
apygeri, vasarojai — neblo
gi, žolės — neblogos.

Iš Ukmergės apskrities 
žinių nebuvo.

ŠIRVINTOS, 
Vilniaus apskr.

Liepos 17 d. Šešolėliu 
dvare P. Konča saviems 
darbininkams padarė rugių 
“nuobaigas”. Žmonėms 
sugrįžus iš bažnyčios ir su
sirinkus į dvarą, penktą va
landą po pietų prasidėjo 
“nuobaigų” procesija ap
link dvarą. Piovėjai ėjo 
pirma į dvarą, nešdami vai
nikus; paskui jų traukėsi 
visa eilė įvairių ūkio maši
nų: plūgai, akėčios, mašinos

javams sėti, piauti, grėbti. 
Visa buvo apkaišyta žoly
nais. Einant procesijai, 
mažų vaikų choras dainavo 
paeiliui lietuviškas ir len
kiškas ’ daineles. Pasibai
gus apeigoms, prasidėjo pa
silinksminimai, šokiai, dai
nos. Jaunimas, labiausia 
mergaitės, dainavo visokias 
lietuviškas daineles, bernai
čiai užvedė lenkiškai, o du 
vyruku gana energiškai už
tempė giesmę apie Rokiš
kio bažnyčią.

Pasilinksminimai 
narni 
Duota
mėsos, pieno, ir gerta alų, 
arbatą. Girtų nebuvo, nes 
degtinė nepavelyta ragauti. 
Pagalios išdalyta susirin
kusiems uogos ir saldainiai. 
Visi darbininkai ir kume
čiai buvo sotus, linksmi 
patenkinti. Apie vienuolik
tą nakties kai kurie pradė
jo skirstyties, bet jaunimas 
šoko iki auštant.

Gaila, kad niekas čia ne
mokėjo lietu viską tautinių 
žaislų su dainomis, kurias 
netiktai musų jaunimas, 
vaikai taip mėgsta, bet ir 
seneliai, išgirdę jas ir pa
matę visa, apsidžiaugia ir 
ne vienas apsiverkia. Vien 
nuvalkioti kadriliai ir nu
trepsėtos polkos nusibosta 
žmonėms ir nedaro tokio 
įspūdžio, kaip tautiniai 
gražus žaislai.

Čia, Širvintų parapijoje, 
lietuviai buvo jau apsnūdę; 
senobinės dainos pamesta, 
užmiršta. Savo tėvų kalba 
buvo niekinama, paminta. 
Žmonės tarp savęs gedėsi 
šnekėti.. Prašnekinti lietu
viškai, paprastai užraudę 
atsakydavo ‘ ‘ uierozumiem ’ ’ 
(nesuprantu). Bet šian
dien, išgavus lietuviams 
spaudą, viskas virsta kiton 
pusėn. Žmonės suprato, 
kas jie yra ir kuo turi būti, 
pradėjo mylėti lietuvišką 
savo tėvų kalbą. Namie 
girdėti tėvai kalba su vai
kais lietuviškai, jaunimas 
rodžiai dainuoja, žaidžia ir 
net pradeda skaityti sau 
garbe šnekėti lietuviškai. 
Nemažai yra ir tokių, ku
rie skaito lietuviškas kny
gas ir laikraščius. Kai-ku- 
rie sodžiai gegužės pamal
das ir šiaip jau prie numi
rėlio gieda lietuviškai.

Labai yra malonu, kad 
šiam lietuvių kilimui iš gi
laus miego pritaria ir, kiek 
galėdama, padeda panelė 
Paulina Konča, Šešolėliu 
ir Olainių dvaro turtinga 
savininkė. Būdama pati 
lenke, ji ne tik ką nenieki-

Paryžiaus ‘ ‘ Tempso ’ ’ ko
respondentas praneša savo 
laikraščiui, kad daugelyje 
garsios vyno apylinkės Ma
con valsčių nuo nekurio 
laiko yra suorganizuoti ci
viliniai krikštai. Flace les 
Macon valsčiaus majoras 
prie tokio civilinio krikšto- 
invedė naujieną. Priėmęs' 
Talsčiaus valdybos įstaigo
je krikšto tėvus, inteikia; 
jiems raštą, kurio turinis 
yra intraukiamas į tam tik
ras rejestravimo knygas. 
Tas raštas skamba:

Civilinis krikštas: Marija 
Filiberta Seve, duktė 
Liudviko Seve ir Filomenos 
Charcopet, sodauninkų iš 
Flace, buk pasveikinta di
džiųjų dvasių šeimynoje, 
liuosų nuo dogmatų. Esant 
Filibertui Seve ir Marijai 
Klaudinai Bascot, tavo 
krikšto tėvų, aš Antanas 
Coron, civilinis valdininkas 
ir majoras, krikštinu tave 
varde visuotinųjų laisvama- 
nybės tiesų. Varde visa- 
garbingos 1789 metų revo
liucijos, tos motinos žmo
gaus ir piliečio teisių; varde 
franeuzų demokratinės res
publikos. Krikštinu tave ir 
duodu tau tris pamokini
mus, šaukdamas tame iškil
mingai į liudininkus tavo 
krikšto tėvus: 1. Tėvynę sa
vo, savo tėvą ir motiną go
dosi ir jiems tarnausi . 2. 
Visomis savo jėgomis stosi 
teisybės ir tiesos apgynime. 
3.Daugiausiaiuž viską sviete 
saugosies! nepadaryti savo 
artimiems nuoskaudos. O 
dabar piliete, Marija Fili
berta Seve, grįžk į savo na
mų šeimyną, buk savo gim
dytojų džiaugsmu ir gy
venk ramybėje.

Flace d.......... . Majoras w
Coron.

Seka tėvų ir kūmų pa
rašai.

Taipgi gėdinga.
— Kaip patyrei mane 

esant pliku, tai jau nenori 
net man ant klausimų at-< 
sakinėti!

— Ba aš su plikais gėdiij 
puoš užsiimdinėti.
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PERSIJOS KAREIVIAI.

RED. ATSAKYMAI.

daug kitokių

Amerikoje

Baisi ne
Netoli

Merginai, turinčiai dvi 
dešimts metų, karšta darosi,, 
jei kas į jų meiliai žiuri.

si, tatai pagalios valdyba 
nutarė leidimo neduoti.

Tomis dienomis popežius 
Pijus X pas save priėmęs

tai jau toksai 
burna vadinama ka- 

Vienatiniu unifor-

Kas nori 
Dienraščio 

tegu tuoj aus 
atsiliepia 
laišku

’K'Julesi 
GAMBON

Vertėtų tat visiems 
Amerikos lietuviams 

tas sumanymas remti
Lietuviams juk rei

kia turėti kasdien po 
ranka žinių skelbėjas 
ir kelrodis. Pirmiau 
dienraštį leisti neleido 
nekurios aplinkybės, o 
nūdien tas pergalėti ga
lima.

— Darbi- 
Attomwa.

Iš tos Itfu&asties da
bar apylinkėj vįešpatauja 
didelis neranpima^; daugy
bė juodųjų, palikę, savo nh- 
mus ir sodybas, H kraustosi 
kitur.

nimo užsiimti pašaliniais vi
sokiais darbais ir amatais 
ir tokiuo budu jų tarpan in- 
diegiama demoralizacijos 
intekmė. Kas iš tij kariuo
menės eiiių, jei kareiviai ne
tik yra pliki, bet ir alkani 
ir priversti užsiimti pašali
niais užsiėmimais by tik pa
laikius kūne dvasių. Tatai 
ir patarlė visur pasklydus 
gali but teisinga: “Bėdi
nas ir piktas kaip Persijos 
kareivis”.

Vokietijos kaizeris peržiūri karo žemlapį. Šalia 
matoma Vokietijos ir Franci jos ambasadoriai, vedanti 
tarybas Morokko reikale.

Stato penkioliką. garlaivių.
Frenton, N. J.—^Garlaivių 

kompanija Atlantic and Pa
cific Transport Co. New 
Jersey liko inkorporuota 
valstijoj Maryland ir. tuo- 
jaus pradės veikti. Naujos 
kompanijos užstatomasis 
kapitolas siekia $-15.000.000. 
Kompanija tuoj aus griebė
si statyti 15 naujų garlai
vių ir mano trųnsportuoti 
prekes tarpe New Yorko, 
Colon, New Orleans, San 
Francisco, Panama, Seattle, 
Wash., Portland, Me., Bos
ton, Philadelphia, Baltimo
re, Norfolk, " Jacksonville, 
Kei West, Mobile ir Gal
veston.

savo vyresnį brolį, Angelo 
Sarto, atkeliavusį iš pro
vincijos. Brolis Angelo at
keliavęs su savo žmona ir 
vaikais. Angelo sutikęs sa
vo brolį-popežių norėjęs 
klaupties, bet popežius ne
leidęs tai daryti, tik širdin
gai pasveikinęs ir pasodinęs 
šalia savęs. Abudu ištisą 
valandų kalbėjusiu. Ange
lo apleizdamas Vatikanu 
apreiškęs, jog popežius esųs 
kuogeriausioje sveikatoje.Springfield, Ill. — Illi

nois valstijos gubernatorius 
Ch. Deneen sunkiai liko su
žeistas, važiuodamas auto- 
mobilium. 
žiuojantis 
automobilius butų užvažia
vęs ant priešai atvažiuojan
čio farmerio vežimo, tatai 
gubernatorius, norėdamas 
išvengti nelaimės, iššoko iš 
savo automobiliaus ir no
rėjo sulaikyti pasibaidžiusį 
farmerio arklį; vienok šo
kimas iš važiuojančio auto
mobiliaus taip buvo nelai
mingas, kad gubernatorius 
nusilaužė kairiųjų kojų. 
Sužeistas gubernatorius nu
vežta jo rezidencijon, kur 
turės pragulėti kelias savai
tes, kol jam daktarai-speci- 
jalistai išgydys nulaužtų 
kojų.

Didžiausieji karo laivai.
Washington, D. C. —• Du 

Jungtinių Valsčių karo lai
vai Florida ir Utah galuti
nai bus pabaigti statyti iki 
15 dienai lapkričio ir bus 
tai didžiausieji karo laivai 
ant svieto. Jų intaisymas ir 
ginklavimas kaip paprastai 
daromas slapta. Abudu lai
vai bus priskirti prie Atlan- 
tiko eskadros pirmosios di
vizijos. Kiekvienas jų bus 
apginkluotas 10 dyylikaco- 
linių ir 16 penkcolinių ka- 
nuolių. Plieninės sienos tu
ri 12 colių storumo. Laivų 
ilgis bus 521 pėdos, o garo 
mašinos turės 28.000 arklių 
spėkų. Ingula kiekvieno 
laivo susidės iš 60 oficierų 
ir 888 kareivių.

Nemažai pataisę 
kiek buvo galima, Tamstos 
feljetonėlį patalpįsime. Pa
tartumėme daugiau apdirb
ti savo rašinėlius, nes per- 
mažai surištos mintįs gali 
padaryti raštų labai skystu. 
Meldžiame ir toliau mus ne
užmiršti.

Gubernatorius Deneen su 
žeistas.

Smarkiai ya- 
gubernatoriaus

Wilkesbarriu Mainieris.— 
Tamstos žinutė apie pešty
nes jau perdaug yra pa
prasta ir skaitytojams var
gu bus indomi, tatai laikraš- 
tin jos nedėsime. Parašyk 
Tamsta kų-nors svarbesnio 
iš vietinių lietuvnj gyveni
mo.

Priešai prezidentą Taftą;
Madison, Wis. — Daugu

ma Wisconsin© valstijos gy
ventojų yra labai neužganė
dinta prezidentu Taftų už 
tai, kad tas atmetė kelis 
svarbius bilius, kurie butų 
sumažinę kainų įvairių pro
duktų, būtinai reikalingų 
darbo žmonėms. Gyvento
jai tatai skaitlinguose susi
rinkimuose smarkiai pa
smerkia prezidentų, Vadin
dami jį trustų šalininku ir 
nutardami kovoti prieš jį 
ateinančiuose prezidento 
rinkimuose. Daugiausiai 
ant prezidento užsipuola 
laikraštis “La Ęolletes 
Weekly”, leidžiamas sena
toriaus La Follete, kurį sta
to kandidatu į prezidentus 
taip vadinamieji republiko- 
naį-insurgentai.

Ir tokiuo budu visa ka
riuomenė keliauja.

Persijos kareivio ginklai 
— tai senobiniai palikimai, 
kokių niekur civilizuotuose 
kraštuose jau nesutiksi, kaip 
antai šautuvai primušami 
per vamzdžius, surūdiję 
kardai ir viskas niekai. Ir 
ligšiol viskas geresnėn pu
sėn nepaverčiama. Nors 
nekurie pulkai ir mokina
ma, bet toli gražu visko 
jiems išmokti.

Kadangi kareivių užlai
kymas kuoprasčiausias, ta
tai jie privalo del pragyve-

Jurgis Guodžiunas. — 
Žodis katalikas paeina iš 
graikų kalbos ir reiškia vi
suotinas. Pirmiausiai tas 
žodis randama šventraštyje, 
būtent gromrttose apaštalų: 
Jokūbo, Petro, Jono ir Ju
do, bet ten tas žodis varto
jamas vien reikšmėje visuo
tinas, abelnas. Jau tiktai 
vėlesniuoju laiku, kuomet 
krikščionybė išsiplėtojo ir 
sustiprėjo, tasai žodis bu
vo prikergtas aiškesniam 
atskyrimui Rymo arba Va
kariu bažnyčios kaipo visuo
tinos, nuo atsiradusių tarp 
krikščionių sekti) ir atskalų. 
Aštuntame metašimtyj 
Kristui gimus, įvykus ga
lutinam persiskyrimui
krikščionių bažnyčios į Ry- 
tii ir Vakarų arba Rymo 
bažnyčias, pastarosios baž
nyčios išpažintojus, atski
riant nuo Rytų bažnyčios 
išpažintojų, pradėta va
dinti katalikais. Galutinai 
gi vardas Katalikų arba 
Rymo-Katalikų bažnyčios 
priimta vartoti 16-tam me
tašimtyj, kuomet Vakarų 
bažnyčioje atsirado ir išsi
plėtojo protestantizmas.

Liepė iššaudyti visus šunis.
Milwaukee, Wis. — Mies

to sveikatos skyriaus už- 
veizda paliepė, policijai iš
šaudyti visus šunis, valkio- 
jančiuosius gatvėmis be 
priežiūros. Bėgyje 90 die
nų Milwaukee’s policistai 
turės iššaudyti visus šunis. 
Mieste atsitiko keli pasiutu
sių šunų inkandimai, tatai 
iš tos priežasties ir išleista 
tokis smarkus paliepimas, 
išnaikinantis mieste visų šu
nų giminę...

i Negeistini svečiai.
Muskegon, Mich. — Vie

tinės miesto valdybos komi
tetas nutarė neduoti leidi
mo, idant “Hull House” iš 
Chicagos pasiųstų čia į 
Bronson’s Farm, prigulin
čiai miestui, 300 taip vadi
namoj “boy scouts” ant va- 
kacijų. Tie vaikai-karei- 
viai pereitais metais pralei
do vakacijas ant tos farmos, 
bet kuomet šiais metais vėl 
prašyta leidimo, pasiprieši
no tam miesto valdybos na
ry s-soci jalistas Weis, išsi- 
reikšdamas, kad jam nepa
tinka kareiviška dvasia, ko
kioj yra auklėjami tie vai
kai. Kadangi kiti taippat 
nusiskundė į vaikų elgimų-

kaip 
tik bus suspėta 

ineiti į 
naujus

“KATALIKO” NAMUS
Be skaitlingo 

visuomenes pri
tarimo nebus 
galima tas dar
bas pradėti.

augšta it puodas juodo kai
lio kepurė, kurios priešaky 
riogso misinginė kukarda, 
jei ir toji retkarčiais nesti 
kur pamesta.

Ypatinga pamatyti Per
sijos pulko ėjimas. Tas 
panėši greičiau į čigonų bū
rį. Iš vienos vietos kiton 
kareivis persikeldamas, ima 
su savimi viskų, ką tik turi, 
paklodalų 
daiktų, ko ant savo pečių 
panešti negali, kaip tai, 
puodus, katilukus, didelius 
ąsočius vandeniui ir tp. 
Didžiausia kareivio ambici
ja — nusipirkti asilas. Try- 
se arba keturiese nusiperka 
asilų, kad paskui ant kant
raus gyvulio nugaros su
krauti visų karo amunicijų 
ir kitokius našulius. Kuo
met keliems kareiviams pa
siseka tas atsiekti, jie visus 
daiktus sukrauna ant asilo, 
patįs pasiima į rankas laz
das ir keliauja sau toliau.

Persijos kareivis apie sa
vo draugo kareivio likimų 
tokiuose persikėlimuose vi
sai nepaiso. Kas jam bė
dos, jei katras kur užsiliko. 
Nepavys šiandie, tai gal ry
toj, vis-gi turės pribūti pa- 
skirton vieton. Keliauja 
sau pavieniui ir viskas. Tur
tingesnis’ kareivis pats vie
nas nusiperka, arba nusi
samdo asilų ir negana, kad 
ant ano sukrauna visus sa
vo daiktus, bet dar pats už
silipa ir vargšas gyvulėlis 
turi tų sunkių naštų vilkti 
kur per kalnus; neisi, gausi 
lazda per šonus. Priverstas

Už juodparvio sudeginimą.
Weschester, Pa. — Pri- 

saikintųjų teismas, tyrinė
jantis Coatesville, Pa. bai
saus linčiavimo bylų, pripa
žino aštuonis to miesto gy
ventojus kaltais sudegini
me ant laužo juodparvio E. 
Walker’o. Pripažinti daly
vavusiais toj nežmoniško, 
piktadarystėj bus teisiami 
už žmogžudystę.

rius įnešama jįęismąn skųn- to, 
das už papirkimus. Sena
torių pavardės policijai yra 
žinomos, vienok dar viešai 
neapskelbta, kol jų by
las neprasidės teisme. Be
ne du trečdaliai Ohio valsti
jos senatorių yra papilkė
jai ir apgavikai žemiausios 
rųšies. ’

Viename angliškame laik- 
. rašty atrandama aprašymas 
. Persijos kareivio; Tai ra- 
. šo, regis, tų dalykų žinovas 
. ir Persijos tėvynės apgynė- 
. jus perstato labai nemalo- 
į nioj šviesoj. < Kas tiesa, 
. Persija turi porų pulkų, 
. suorganizuotų pavyzdžiu 
. Europos kariuomenės. Tuos 
. pulkus suorganizavo Rusi
jos instruktoriai; vis tai 
taip vadinami ^kazokai. Bet 
pėstininkai randasi labai 
prastame padėjime! ir jų ne
galima jokiuo' budu pava
dinti kareiviais. Apsitaisę 
ten kokiais skarmalais, gin
klai apleisti, kaip tik gali 
but suvartojami atsitikus 
reikalui, didžiausia stoka 
kareiviško apšvietimo, pra- 
silavinimo.'' ’ < Žinorhas daly
kas, Už tai negalima kaltinti 
juos pačius, kareivius, bet 
visa kaltė sugula ant tų ka
rei viii - mokintojų-oficierų.

Persijos kareivis yra au
ka savo perdėtinių, kurie 
aname mato tiktai sau pasi- 
pelnijimo būdų. Metinėse 
sųskaitose, kokias pulkinin
kai perstato savo vyrausianti 
štabui arba kanceliarijai, 
aiškiai nurodoma, kiek pav. 
išleista pinigij tieko ir tieko 
kareivių aprengimui; tečiau 
pulkininkai labai retuose 
atsitikimuose apverčia tuos 
pinigus mundierų supirki
mui: viskų suglemžia į savo 
kišenius, bet raportais išro
do visai priešingai. Jei 
komendantas arba pulkinin
kas savo kareiviains už gau
tus iš valdžios išdo pinigus 
superka bent kokius rūbus, 
tuokart aišku, jogei jis tai 
daro su prievarta bent iš 
katros pusės, kadangi savo 
noru taip nepasielgtų. Ir 
tas paprastai daroma tik 
tuomet, kuomet, šachas no
rįs peržiūrėti savo kariuo
menę. Tuokart, žinoma, ne
noromis reikia kareivius 
švariau aprengti ir? patai
syti šiokių-tokių jiems uni
formų. a 'o.

Abelnai imant, tėnai ka
reiviai privalo patįs apie 
save rupinties.- J’ei nori 
apdengti savo 'plikų kūnų, 
tai pas kitus ^koliha, elge
tauja, pasidirbdina šau uni
formas iš visokio dažo ir 
visokios rųšieš 5 'skarmalų. 
Ir taip vaikščioja Visi ap
driskę, ar su sulopytomis 
nugaromis. Jei kareivis 
savo skarmaluose turi visus 
reikalaujamus uniformai 
guzikus 
visa 
reivis.
mos daiktu, iš kurio gali 
ma pažinti kareivį ta:

Šeši darbininkai žuvo.
Buttle, Mont, 

laime atsitiko vietinėse ge
ležinės rudos kasyklose, 
kur šeši darbininkai liko už
mušti ir sutrinti kėlimo ma
šina. Užbaigę darbų tie 
darbininkai norėjo išsikel
ti iš kasyklų laukan, tatai 
nelaukdami darbininkų kė
limo mašinos, susėdo į keltu
vų iškeliantį geležinę rudų. 
Keltuvas neišlaikė sunku
mo ir nuo 1.400 pėdų augš- 
čio puolė atgal į kasyklas, 
užmušdamas ir sutrindamas 
darbininkus.

Matoma Brookso kometa.
Cambridge, Mass. — Iš 

vietinės astronomijos ob
servatorijos per teleskopus 
matoma yra Brookso kome
ta, kuri smarkiai artinasi 
prie žemės ir už kelių diemj 
bus matoma plikomis aki
mis. Jau ir dabar jų ga
lima matyti be stiklų, o apie 
15 d. šio mėnesio ji visai 
aiškiai švies. Apskaitoma, 
kad 17 dienų šio mėnesio 
Brookso kometa bus atito
linta nuo žemės “tiktai” 
per 45 milijonus mylių.

40 valstijų reprezentantų 
konferencija.

Richmond, Va. — 40-ties 
valstijų reprezentantai, gu
bernatoriai ir mokesčių ko- 
misoriai, laikė čia savo kon
ferencijų, su tikslu suregu
liuoti mokesčius, idant vi
sur jie butų mokami vie
nodai ir idant turtuoliai 
mokėtų mokesčius nuo pel
no. Konferencijoj dalyva
vo 12 valstijų gubernato
riai. •

Nepaprasti ledai.
Cheyenne, Wyo. — 

se Creek apylinkėje išpuo
lė nepaprasti ledai, o vie
tomis jų buvo net per 
pėdas. Klonyje -< kalnų 
Round Fox Mountain Gedų 
prisirinko het ištisi kalnai, 
per 25 pėdas augščio. ' Ja
vai toj apylinkėj visai su
naikinti; daugybę .raguočių 
ir avių ledai užmušė, o vėt
ros sugriovė silpnesnius 
farmerių namus.: Toji le
dų- audra siautė plotyje 25 
mylių.

Dienraštis 
turės pasirodyt 
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Darbininkų šventė — 
“Labor Day”.

New York, N. Y. — Ne
žiūrint labai giedraus oro 
“Labor Day” dienoje, dar
bininkų organizacijų paro
da miesto gatvėmis nebuvo 
perdaug iškilminga. Paro
doje dalyvavo apie 40.000 
darbininkų, tame skaičiuje 
apie 1.000 moterių. Ant 
nešami) parodoje lentelių 
buvo daug parašų apie ne
teisingų areštavimų McNa- 
marų.

. Los Angeles, Cal. —- Iš
kilminga darbininkų paroda 
miesto gatvėmis atsibuvo 
triukšmingai skambant 
marselietei. Parodoje daly
vavo apie 25.000 darbinin
kų. Kuomet maršuota pro 
kalėjimų, kuriame sėdi Mc- 
Namarai, vyrai ėmėsi nuo 
galvų kepures.

San Francisco, Cal. — 
Darbininkij paroda čia atsi
buvo ramiai ir rimtai, o bu
vo gana iškilminga. Svar
biausiu kalbėto jum buvo 
Samuel Gompers, Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas. Daugiausiai visi 
buvo užimti čia atsibuvusio
mis tarybomis tarpe gele
žinkelių darbininkų ir 
Harrimano geležinkelių Ii-, 
nijų kompanijomis.

Attomva, 1 
ninku unijos 
Oskaloosa ir Albia iškilmin
gai apvaikščiojo darbinin
kų šventę. Pirmiausiai at
sibuvo didelė paroda unijų 
iš tų trijų miestų, o paskui 
Caldwell parke buvo intai- 
sytas piknikas su pietumis 
ir kūdikių paroda. Svar
biausiuoju kalbėtoju buvo 
John Mitchell, buvusis pre
zidentas, o dabar vice-pre- 
zidentas auglekasių unijų.

Davenport, la. — Daven- 
port’e, Rock Island ir Moli
ne atsibuvo paroda 5.000 or
ganizuoto darbo reprezen
tantų. Parodoje vadovavo 
Champ Clark, kongreso pre
zidentas, kuris pavakare 
kalbėjo Suburban Island di
deliam darbininkų susirin
kime.

Indianapolis, Ind. — Čia 
atsibuvusioj parodoj daly
vavo 10.000 darbininkų. 
Svarbiausiu kalbėtojum bu
vo John Frey iš Cincinanti.

Des Moines, la. — Čia 
atsibuvo nepaprastai didelė 
darbininkų paroda, kurioj 
dalyvavo 10.000 žmonių. 
Darbininkų sluogsniuose 
čia viešpatauja neramumas, 
nes grasia tramvajų strai- 
kas.

Milwaukee, Wis. — “La
bor Day” parodoje čia da
lyvavo 8.000 unijistų, tarpe 
kurių buvo 500 moterių. 
Po parodai parke buvo in- 
*nisytas didelis piknikas.

Pirmasis
Lietuvių

DIENRAŠTIS

Valstijos senatoriai patrau
kiami teisman.

Columbus, O. — Priešai 
kelis šios yalstijos seuato-

Kas nori dienraščio 
tegu pritaria laišku.

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

Baltieji ir juodieji,
Durant, Okla, 

miestelio Caddo iškilo kru
vinas mušis tarpe penkių 
juodųjų ir penkių baltųjų 
žmonių; baltasis farmeris 
Gibbs liko užmuštas. Bai
lėj i tvirtina, kad vakare, 
cuomet jie ėjo pro namus 
juodojo farmerio Daniels, 
pradėta į juos šaudyti; juo
dieji gi ginasi, kad baltieji 
praeidami metė į namus di
namito narvelį ir pradėjo 
šaudyti. Baltieji po mū
šiui tuojaus nuvyko mieste- 
in, Caldo, iš kur liko pa
siųsta policija. Policija ra
do Gibbs’o lavoną, bet taip- 
)at išdegusį dinamito nar- 

jvelį su likusia dalimi kna-
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• Selma Lagerlef-

BAŽNYČIOJE. ’ 
Ac .-i

... ■ A .

Gyveno hadais du netur
tingu žmogų — vyras.su 
žmona. Vieną kartą juodu 
su savo mažu šuneliu nuke
liavo . Jeruzolimoš bažny
čion. Jų sunūs buvo nepa
prastai f gražus • “ąikęlis: 
plaukus turėjo ilgūs, minkš
tučiukus, garbiniuotus, o jo 
akįs yt žvaigždutės spindė
jo. ■■•

Vaikelis nuo to laiko, kai 
pradėjo 'suprasti visa, kas 
aplinkai" jo dedasi, dar nei 
karto Z nebuvo , bažnyčioje 
buvęs. Tat dabar tėvai ve
džiojo jį po bažnyčią ir jo
dinėjo jani visas jos grožy
bes. Joje buvo ilgos stul
pu eilės, auksiniai altoriai’; 
šventieji vyrai sėdėjo ant 
divonėiių ir mokino savo 
mokinius; čionai galima bu
vo pamatytį ir bažnyčiose 
vyriausias' kunigas su tam 
tikru brangiais akmenėliais 
papuoštu ženklu ant kruti
nės; buvo, uždangalai iš Ba- 
bilionijos; aukso rožėmis at
austi; didėliausios vario du- 
rįs taip sunkios, kad -tri§- 
dešimts stiprių:vyrų vos 
vos tegalėję Jas atidaryti ir 
uždaiVtįA 7 Ir nesuskait- 
liuosi yiso, kuomi ta bažny
čia buvo5 gar'ši t• TečiaŪs 
vaikei hii, vb^ dvyliką liietų 
amžiaiiš’ tėtūL’iiičia’m, -nidžar 
terūpėjo bažnyčios brangu- 
mynai ir gražybė.' Motina 
jam pasakojo, kad tai vis 
pačios stebėtiniausiOs pa
saulio retenybės. Jinai pri
minė jam, kad dabar ne
greit vėl jam teksią tai vi
sa pamatyti, o neturtinga
me Nazareto miestelyje ne
buvo kuom gėrėtieš, jei bent 
pilnomis dulkių gatvėmis.

Tėčiaų’s'ihoffrioš' pUsakbjū 
mai nedarė į vaikų beveik 
jokio įspūdžio. Jis, mato
mai, panorėjo kuogreičiau- 
siai apleisti bažnyčių ir grįž
ti atgal į siaurutes Nazareto 
gatves, kad toliaus sau žai- 
dus su vaikais.

Bet štai kas buvo stebė
tina: juo labiau buvo gali
ma vaiko veide, ir akyse pa
stebėti nuovargis ir nuobo
dumas, juo linksmesni ir la- 

■ biau pasitenkinę darėsi jo 
tėvai. Jie linksmai, vaikui 
nematant, lingavo vienas ki
tam galya ir išsirodo visiš
kai laimingi. Galop motina 
pasigailėjo nuvargusio kū
dikio ir pratarė: Mes la
bai ilgui vaikščiojame. — 
Eikš, atsilsėk valandėlę!”

Jinai atsisėdo prie stulpo 
ir liepė vaikui atsigulti ant 
žemės, galvų gi pasidėti ant 
jos kelių. Jis noriai pa
klausė jos ir tuoj aus už
snūdo.

Kaip tik jis užmigo, žmo
na pratarė į vyrą: “Nieko 
aš taip nesibijojau, kaip tos 
valandos, kada jis įeis į Je- 
ruzolimos bažnyčių. Aš 
maniau, kad Dievo namus 
pamatęs, jis panorės "juose 
ant visados pasilikti”.

“Aš taippat bijojaus šios 
kelionės”, — atsakė vyras. 
“Jam gimstant nemaža bu
vo visokių stebuklingų žen
klų, nurodančių, jog jam 
yra dideliu karaliumi likti. 
Bet kų gali jam duoti ka
raliavimas apart rūpesčių ir 
pavojaus? Aš visuomet sa
kydavau, kad geriausia bu
tų taip jam, taip ir mud
viem, kad jis pasiliktų Na
zarete gyventi, kaip papras
tas dailidė”. — “Nuo to lai
ko, kai jam sukako penkeri 
metai amžiaus”, užsimuš- j liekanos, 
čiusi kalbėjo motina:

\

ra su juo atsitikę jokių ste- 
būkTų!' Ti* jis' pats nieko 
nemeną^įkas-’jd kūdikystės 
laikais darėsi, t. Dabar jis 
toks pat vaikas; kaip ir visi 
kiti vaikąi. ‘Žinoma,, tebū
na Visaūiė-Dievo' valia'; te- 
či|?us.y ąš.. pradedu tikėtis, 
kpd Dievas išrinks ką kitų 
aųgštiems^likiino .tikslams 
pasiekti, o man paliks ma- 
no sunelįl’;?V^y v-: į ‘į. 
•-yt1 Iš savo pusės ”, tęsė vy
ras: “aš ėsū įsitikrinęs, kad 
viskas eis •gerai, jei^ tik- jis 
nesužinos .nieko., apie tuos 
ženklus ir stebuklus, kurie 
pirmais j oLgyveninio ifiėtaiš 
■yrafbuyę^^įjd- '»/■. ” - y,
“Aš nękųoniet nepradedū 

su juo apie tai kalbėti, at
sakė žnunia: “teęiąu bijaus, 
kad ir b“manęs gali atsi
tikt i kas-nprs tokio, kas ati
dengs j am,“:is jis yrą. .La
biausiai ...bijojau “šŪ šiton 
bažnyčion jį “esti”. Š“’??-

“Tu galį- nurimti, pavo
jus praslinko”, pasakė vy
ras: “greit įneš’ vėl- sugrį
šime į Nazaretą”.- “Aš 
bijojau tų. ’ rąstą žinaneįų 
vyrų,_rhurie ~§itojo - bažny
čioj e randasi ■■ tęsė žiųona: 
“aš bijojau tų čia ant savo, 
divonėliiy sėdinčių atęities 
žinovų. Mąhi matesij ‘ .jqgr 
kaip tik jis jiems pasirodys, 
jie visi atsistos ir. nulenks 
savo galvas prieš jį, kaipo 
prieš Judėjos karalių. Keis
ta, kad jie jo nepažino. Juk 

' nei vienas jų per visą savo 
gyveniiną “nebuvo sutikęs 
tokio yųiko”.

Jinai truputį . patylėjo, 
bežiūrėdama į miegantį sū
nų užsimąsčiusi.
, “Vieno dalyko aš. nesu
prantu.”,. — vėl prabilo ji
nai, “aš maniau, kad jis, 
išvydęs teisėjus, perkratinė- 
jančius čia /žmonių skundus, 
knygžinius, bemokinančius 
jaunimą, ay kunigus,. Dievui 
betarnaujančius, supras ir 
dvasios pagavime sušuks: 
“aš užgimiau, idant gyvem 
čiau čia tarp tų teisėjų, 
knygžinių ir kunigų!” .

į “Koks čia jam smagumas 
gyventi šitose galerijose?” 
pertraukė vyras: “Ar jis 
negali sau bėginėti po kal
nus ir kalnelius Nazareto 
apylinkėje?” Žmona tykiai 
atsiduso.

“Jis toks laimingas tenai, 
namie”, tarė jinai. “Kaip 
jis mėgsta vaikščioti su 
avių bandomis į tolimas ne
apgyventas vietas, kaip 
mėgsta jis vaikštinėti po 
laukus ir žiūrėti į artojų 
darbus!... ■-Ne, aš ir pama
nyti negaliu, kad mes netei
singai elgtumėmės-, norėda
mi jį prie savęs užlaiky
ti”... ■■

“Mes tik išgelbėsime jį 
nuo didžiausių kančių”, at
siliepė vyras.

Taip tęsė juodu savo kal
bų pašnabždomis kol vaikas 
nepabudo.

“Na, kų-gi”, paklausė 
motina: “ar jau pasilsėjai? 
Kelkis, jau vakaras artinas 
ir mums reik suspėti pa; 
grįžti į savo šėtrų”.

Tuo laiku jie buvo kita
me bažnyčios gale, toli nuo 
durų. Truputį palūkėjus’, 

'jiems prisiėjo pereiti iš se
novės laikų nuo pat tos baž
nyčios pastatymo užsiliku
siu urvu. Tenai prie sie
nos stovėjo vario ragas, 
toks didelis ir sunkus, kad 
nebegalėtų jo pakelti ir su- 
triubyti. Jis buvo visas 
suraižytas ir sulankstvtas, 
iš vidaus ir iš oro pusės ap
trauktas dulkėmis ir vora
tinkliais, per kuriuos vos 
buvo matyt senovės raštų

Tūkstančiai me- tomų
nė-*tų praslinko nu® to laiko,!daugelio kartų. Vaikas vėl

kai buvo mėginta išgauti iš 
jo balsas. “

įDoJfį dideii^^y^g^- 
vydęs vaikasląbąr'nustebęs 
ąūstojo. .

Sai.. y* 
- “ Tai ragas, pasaulio Ku
nigaikščių Bąlsu y vadina
mas ’ ’, paaiškino jam moti
na: “ juomi Moze sušaukda
vo Izraeliaus Simus, kai -jie 
po tyrlaukius - būda vo iŠbe- 
gioj ę.. Nuo to iįvrlio -iiiclcs 
negali iš jo išgauti nėr vie
no gąrso. Tai padaryti- pa
siseks yientik tam,- po-kū- 
rio valdžia ^s^Į^š^-visds 
pasaulio taiute^J“-?'-

Moteriškė šy psodama si, 
kaip kokia seną pa^^^Sp- 
sakinė j o sūnui, -šį jp^avinią, 
bet vaikas stovėjo, yt< užža
vėtas, prieš“ą^-?dįdžįdĮį<Aa- 
gą, pakol mot.ma.<nepasau- 
kė jo. Jš to Aušo,.-ką? jis 
buvo Jt>ažnyčidjelinatęš^jam 
patiko tik šitas ?ragūš., ; Jis 
noriai butų pasilikęs baž
nyčioje, kad tik geriaus prL 
sižiurėjųsj
į Paėję dar truputį jįę at
sidūrė - dideliame, plačiame 
bažnyčios kieme, y , “““

sustabdff-ObSl^1ližk^ausda 
mas:

.“Kaš ^

iže .musių 
mas iŠ: ;
ižemės“. J 
“ir. vadifl 
vartais;

Žmonių buvo kimšte pri- 
Inšcta."Vieni skundėsi,

bįnti sugrįžtųJiąd.iėyąi  .ma
nęs Įij?ląu^tij- galvojo.

Kądųtjaįve*
Abrao-:

iihaldejos

^u^gisybės 

tarpą pe|ldti||ias iytą“ųe- 
kaltas Die yų^k^se ii‘ nėra 
padaręsney, i vienos. nuodė
mes”. | ;

: Vaikas • sustojęs ir -plačiai

pus;-^^cg« ;
i “O
;ginti-';3^^ą- ^ėreitį^^- Ta-
ĮkląusėžS^da AŠyp^ųfemos^
‘. apie; juos

kalvos, kame stovėjo bažny
čia, buvo plat i, bedugnė 
tarpkalnė; iš neatmenamų 
laikų užsilikus. Bestatant 
bažnyčių karalius Saliamo
nas nepavelijo to griovio 
žemėmis užpilti. Vietoję 
tilto ar aptvėrimo Saliamo
nas liepė skersai to griovio 
pritaisyti keliolikos"; mastų 
ilgumo kalaviją;. kurio aš
trumas į viršų atsukta. 
Slinko amžiai po amžių, kei
tėsi atsitikimai, -o - kalavijo 
aštrumas vis teberiogso j o 
skersai griovio pritaisytas. 
Jau jis buvo visas- surūdi
jęs, vinįs buvo atsiliuosa- 
vę, o patsai -ašmuodrebėjo: 
ir siūbavo,, lupikus,, sunkiai 
žengdamas teidavo kiemu,.-;:

Kai motina su suuum pri
ėjo prie to griovio-ir. šilko 
aplinkui, kad jį apėjus,, vai
kas paklausė:

“Kas tai per-tiltas?”
“Jį padirbdino' čia kara

lius Saliamonas”, atsakė 
motina: “jisai vadinasi Ro
jaus tiltu. Kas pereis per 
bedugnę šiais drebančiais 
ašmenimis, kurių aštrumas 
plonesnis už saulės spindu
lį, tas gali boti įsitikrinęs, 
kad pateks rojun.

Ir nusišypsojusi jinai nu
ėjo tolyn, o vaikas stovėjo 
ir žiurėjo į plonus, dreban
tis ašmenis kol motina jo 
nepašaukė.

Jis paklausė motinos ir 
nuėjo tolyn atsidusęs. Mat 
jam buvo baisiai gaila, kad 
motina tų visų stebuklin- 
-gų daiktų neparodė ahks- 
čiaus, kai jis dar butų tu
rėjęs gana laiko jiems pri
sižiūrėti.

Ėjo jie nesustodami iki 
pat įeinamųjų durų, ties ku
riomis stovėjo penkios stul
pų eilės. Čia kertėje buvo 
du stulpu iš juodojo mar
muro. Abu augštu, didžiu
liu, juodu stovėjo prie vie
nas kito ant tos pat papė
dės taip arti, kad-tarp jų
dviejų Vos-vos- begalima bu
vo šiaudelis prakišti. Jų 
viršų puošė įvairių nematy
tų gyvulių galvos. Abu juo
du nuo viršaus iki apačiai 
buvo suskilusiu ir suraižy
tu: laikas pagadino juodu 
labiaus, negu kitus., stulpus. 
Net akmeninės grindų ply
tos ties jiemdviem buvo la
biaus nutrintos, negu ties 
kitais stulpais, ir ant tų ply
tų buvo aiškiai matyt indu- 
bimai — tai vis nesuskai- 

žingsnių pėdsakiai

darbas iu^^iirie baiidė-per 
“fet tu-ga- 

kad lig-

kė to ' padaryti. . Kikkime 
grėĮ^au|j'?^^dč^ij-Vario 
Hurįš. giygzdd'? ' Jaą uždaro 
trisdešimts.bažnyčios tarnų, 
remdami pėęiūis abi jų Sun
ki pusį”;.>.3 ’ . ■ '■’ į

■ . Vaikas;. ^Įėjo : šėtroje • ir 
kiaurą-pak^ rįe.mįęgojp.- Jo 
ąkysėMo^b^į^^SįVayi; 
tai, RpjąusiiTįitą>’J^ pasau-

---
įeit ąbkšČiaus'

lio j rStįjpįj 
Jis datfląe: 
nebuvogirdėjęs'..u|>lp.t(>kIus 
stebuklinguš dai|“s.Įf 
dabar jis jų pt^ąip ■; užt; 
miršti negalė jo.““ “y r;

Tas pats buvo j“aųt yyy 
tojaus rytą jjfcųatpįė ką, 
kitų negalejęį nei mąstyti. 
Tą u'y-tą “ jiems jau reikėjo 
namon grįžiai Tėvas su 
motina turėjo daug darbo: 
Jiems reikėjo^ suardyti šėt
rą, • sudėtį? visus daiktus ir 
sukrauti .viską ant., kupra
nugario. 4 Dr&ug. suujais gru
žo daugybė!giminių ir kai
mynų ir djeltesprisii-engimas 
^kelionę f (daugiau laiko už- 
4mė.i::'igne r.fi)5'. z.tsg i/mvjd 
• ’ Vaikkš*’nepadėjo .ruoštiės 
kelio-nėn; jįs sėdėjo sau nuo
šaliai ir mąstė- apie tris- ste
buklingus. daiktus, kuriuos 
teko jam pamatyti.

Staiga atėjo jam galvon 
mintis, kad jis dar suspė
siąs suvaikščioti bažnyčion 
ir dar kartą į juos pažiū
rėti. Prisirengimas kelio
nėn, manė jis, ne taip dar 
greitai pasibaigs. Iki iš
važiuosiant jis dar suspė
siąs pagrįžti..-; ;

Jis skubiai leidosi bėgti, 
niekam nepasakęs, kur 
eina. Jis manė; kad ir 
kyti to nereikią; juk 
greitai atgal sugrįšiu s !

jis 
sa- 
jis

k'ad iš jų bandų- pavogta 
avis ir netikrais ženklais 
■pažymėta; dar kiti — kad 
skolininkai nenorį skolų at- 
.lygįųtp ■
■ Skundikų tarpe buvo vie
nas. turtingas žmogus, ilgais 
purpuro-, rubais apsirėdęs. 

’Jis. atvedę teisman vargšę- 
našlę,kuribuk, sulig jo žo- 
d^^^t^yųsi7 skolinga jam 
keletą.sidabiiniųJ Vargšė- 
našlė trdudpdama tvirtino, 
;kiij?®trtūįdiis neteisinga i su 
'jąr pasielgęs,' Jinai esant 
tokia^puvargusi, kad jai 
•^elėisių atiduoti turtuoliui 
savo dūktei'į per vergę, jei 
teismas paliepsiąs jani at-

Į^^^t^ttšisv-teisėjasi ratsi- 
krėjpęS; j turtuolį - paklausė: 
“Ar tii gali prisiega patvir
tinti, kad šį vargšė-mote- 
riškė nėrd - dar tau' savo 
Skolos>iiž“okėjusi.?ll i 
;. Turtuolis nusišypso j ęs at
sakė:
■-„ “ Viešpate!. - Aš.-žmogus 
turtingas.. .Ne j augi aš var
ginčiausavo, ir reikalaučiau 
pĮmgų>D;“rg'šės; n ašies, j ei 

-.neturėčiau - tame teisės ?
Sa.kau. vtamstai :' ši įnptęriš- 
kėman skbįiuga! ./TaL taip

•b y * *. < -.

Netrūkus jis atbėgo. į baž
nyčių ir priėjo prie tos vie
tos, kame stovėjo abudu 
tuodu, št ui pi u.

. Pamačius tuodu stulpų 
net jam. akis .sužibėjo iš 
džiaųgsnro. Jis .pritūpė ties 
jiemdyjęm ąnt. grindų ir. 
ėmę atidžiai į juodu žurėti. 
Jis mąstė, kad tas, kurs ga
lį pereiti jpęr tų stulpų tar
pų, ęsą^j; UgkaĮ.tųs Dievo 
akyse ir ^pkuomėt nesąs pa
pildęs . nųgdėi^ės,. jr.; jam pa
čiam .rodosi, kad jis ir-gi 
dar nei karto, nėra panašaus 
stebuklo matgs^.

\ Jis mąstė, kaip butų ge
ra, kad tarp įjįi perėjus, bet 
tuodu ’ stulpu^ stbvejo taip 
arti vienšn kito, kad ir mė
ginti nevertą?Taip nesiju- 
dindamasTjiš prasėdėjo išti
sų valandų 'ir 'nepastebėjo, 
kaip praslinko laikas. Jam 
išrodė, kad vos keletu mi- 
nųčiiį jis esąs čion išbuvęs.

Tečiau pasitaikė, taip, 
kad toje vietoje, kame sė
dėjo vaikas, susirinko Vy
riausiosios Tarybos teisėjai, 
kad pėrkračius keletą bylų.

Sėjai patikėjo' turtuolio žo
džiais ir nutarė, -kad varg- 
šė-našlė vietoje skolos pri
valanti-:?'atiduoti turtuoliui 
savfr dukterį per vergę:' ’ - 
j1 Vaikas sėdėjo netoli jų ir 
viską girdėjo; ;Jis galvojo 
saub * “Kaip butų gera, jei 
-kas-nors* galėtų per Teisy
bės Vartus pereiti! Šitas 
turtuolis, ištikrųjuj sakė ne- 

' ‘tįešąV • Kaip • mali; gaila; varg-' 
šęS moteriškės; kuriai pri
sieis' dukterį per vergę ati
duoti”. ; ■■••■' ■' < -

•Jis pribėgo prie stulpų ir 
pažiurėjo "į plyšį, 
tas butų galima! 
jis sau.

Jam begalo gaila pasida
rė tos nelaimingos našlės. 
Jis jau nemanė apie tai, kad 
tas, kurs pereisiąs tarp 
stulpų, bsųš nekaltas ir be 
jokios nuodėmės. Jis da
bar norėjo tarp jų pereiti 
vien tik del tos vargšės 
našlės.

Jis atsirėmė, pečiu į' in- 
dubimą tarp stulpų, tartum, 
norėdamas Sau kelių pada
ryti. ’

Tą pat valandą teisėjai 
ir buvusi ten minia atsisu
ko ir sužiuro į Teisybės 
VartUs. Staiga galerijose 
pasigirdo trenksmas, senie
ji stulpai užgaudė, persi
skyrė vienas kairėn, kitas 
dešinėn, ir maukštus vaiko 
kūnas pralindo tarp jų vi
siems bežiūrint.

Išpradžių nieks nežinojo, 
kas ir bedaryti. Minia sto
vėjo y t sustirusi ir žiurėjo 
į vaikelį, padariusį negirdė
tą stebuklų. .

Pirmasai atsikvošėjo vy- 
riausiasai teisėjas. Jis pa
liepė suimti turtuolį ir at
vesti jį teisman. Teisėjas 
nusprendė, kad už kreivų 
prisiėgų Dievo Bažnyčioje 
turtuolis turi atiduoti varg- 
šėi-našlei visą savo mantą ir 
auksą.' ‘!

Tai pabaigęs* teisėjas už
klausė apie vaikų, perėjusį 
Teisybės Vartus, bet kai 
pradėta jo ieškoti, jau ne
besurasta. Kaip tik stul
pai vėl susiglaudė, vaikas 
Lyg iš miego pabudo ir at
siminė apie tėvus ir kelionę. 
“Dabar man reikia pasisku-'

Kad 
galvojo

Jis nežinojo, kad ištisą 
valandą prasėdėjo ties'Tei
sybės -V artais'. J am rodė
si, buk jis tik keletą ininu- 
čių prie jų sugaišęs, ir to
dėl jis manė dar suspėsiąs 
pirm negu išėjus iš Bažny
čios ir į Rojaus Tiltą pavei
zėti. • -

Besiskubindamas jis ne- 
patėmytinai prasiskverbė 
pro minių ir pasiekė Ro
jaus Tiltą^ kurs buvo kito
je- didžios Bažnyčios da
lyje- , .

Pamatęs aštrų plieninį 
asmenį, kibantį ant bedug
nės ir, atsiminęs, jog kas ši
tuo tiltu pereisiąs, tas tik
rai pateksiąs rojun, jis pa
manė, kad nekuomet nebu
vo matęs, ko-nors labiau 
stebuklingo. Ir jis, kad ge- 
riaus-į Rojaus Tilta prisi
žiūrėjus, atsisėdo ant pat 
bedugnės krašto.
- Jis sėdėjo ir mastė apie 
tai, kaip gera rojuje gyven
ti, ir su kokiuo džiaugsmu 
jis pereitų šiuo tiltu. Te- 
čiaus jis gerai suprato, kad 
ir mėginti pagalinus nors 
žingsnį padaryti nebeverta.

Taip jis sėdėjo nejusda
mas, kaip laikas vis bėgo..» 
Jau dvi valandi praslinko, o 
jis vis dar sėdėjo ant tos 
pat vietos ir galvojo apie 
rojų. Kaip tik toje spat kie
mo . dalyje, kame Rojaus 
Tiltas buvo, stovėjo didelis 
aukuras. Apie jį vaikščio
jo kunigai, baltais rubais 
apsirėdę,- prižiūrėdami šven
tųjų ugnį ir priiminėdami 
aukoms dovanas. Kieme 
buvo daugybė aukotojų ir 
dar daugiau šiaip jau malr 
dingų žmonių.

Draug su kitais atėjo .pa
daryti aukos vien ad, netuis 
tingus sėnelisv- Jis nešėsi 
mažų, liesą ėriuką, kurs bu
vo labai šuns sukandžiotas..

Senelis priėjo prie auku
ro ir paprašė Dievo tarnų 
paaukoti jo ėriuką, bet jie 
atsakė jam, kad nesą visai 
galima aukoti Dievui toks, 
nuskurdęs gyvulys. Sene
lis meldė susimylėti ant jo 
ir priimti jo dovanų, kadan
gi jo suims sergąs, o jis ne
turįs daugiaus nieko, ką jis 
galėtų Dievui paaukoti, kad 
jį) sūnūs pasveiktų.

“Priimkite mano eriu-

mums
- atsa-

ką”,-— meldė jisai: “be au
kos mano malda nenueis iki. 
Dievui ir mano 'sūnūs nu
mirs”. -

■ “Patikėk manim, 
labai tavęs gaila”,
kė kunigas: “bet įstatymas 
draudžia * mums sužeistus 
gyvulius aukoti.. Tavo mel
dimo išpildyti taippat nega
lima kaip negalima Rojaus 
Tiltu pereiti”.

, Vaikas sėdėjo taip arti, 
kad tai visa girdėjo. Didis 
gailėsis apėmė jį pamanius, 
kad nieks šiuo tiltu pereiti 
negali. Rasit, senelio suims 
išliktų gyvas, jei tų ėriukų 
paaukavus.

Nelaimingas senelis ėjo 
lauk iš Bažnyčios kiemo. 
Vaikas atsikėlė, prisiartino 
prie drebančio tilto ir pas
tatė ant jo kojų.

Jis nemanė apie tai, kad 
tiltų perėjęs jis pateksiąs 
rojun. Visos jo mintįs bu
vo atkreiptos į senelį, ku
riam jis norėjo padėti.

Tečiau jis atitraukė "koją 
pamanęs: “Tai negalima. 
Tiltas perdaug senas ir vi
sas surūdijęs. Jis nebeiš
laikys manęs”.

Bet čia jis vėl atsiminė 
apie senelį, kurio sūnūs jau 
merdėjo. Ir vėl jis žengė 
ant plieninio ašmens.

. .Tik šį . kartą jis pajuto, 
tiltas, jau nebedreba ir 

kad po jo koja jis lyg pla
tesnis, tvirtesnis pasidarė.

Ir padaręs dar vieną 
-žingsnį jis pajuto, kad oras 
jį prilaiko ir kristi neduo
da. Oras jį nešė, tartum, 
vaikas butų paukštis buvęs 
ir sparnus turėjęs.

Kaip tik vaikas užžengė 
ant ištemptų ašmenų, pasi
girdo virpantis, malonus 
balsas. Vienas kieme be
stovėjusių žmonių išgirdo? 
tą balšą ir atsisuko. Jis 
balsiai sušuko, ir tada atsi
suko visi ir pamatė vaiką 
Rojaus Tiltu beeinantį. '

Visi tai pamatę sumišo. 
Pirmieji susiprato kunigai. 
Jie tūojaus paliepė sugrą
žinti neturtingąjį senelį ir, 
'<ai jis atėjo, tarė: jam:' 
“Dievas parodė stebuklą, 
duodamas mums suprasti, 
jog Jis tavo dovaną priima. 
Duokš ėriuką, mes jį paau-i 
<osime!” •

Po tam jie užklausė apie 
vaiką, kurs perėjo per be-' 
dugnę. Bet ir vėl kai pra
dėta jo ieškoti, tai jau jo 
nebesurasta.

Bedugnę perėjęs vaikas 
tuo jaus atsiminė apie kelio
nę ir tėvus. Jis nežinojo, 
kad rytas jau pasibaigė ir 
prasidėjo Hiena ir mąstė 
sau: “Man reikia skubin- 
tiės atgal, kad jie manęs ne
lauktų. Tik dar vieną kar
tą žvilgtersiu į pasaulio Ku
nigaikščių Balsą”; • •

Ir per minią perlindęs jis 
skubiai nuėjo į tamsiąją ga
lerijų, kame prie sienos sto
vėjo vario ragas.- "■ ■ ' ■ '

Pamatęs tą ragą ir, atsi
minęs, kad tas, kuriam pa
siseksią išgauti iš jo balsų,' - 
surinksiąs po savo valdžia 
visas pasaulio tautas -— jis 
Užmiršo apie >viską, jis; at- ; 
uisėdo ant- akmeninių '■ griii*- ■’ 
dų šalimais stebuklingojo 
rago ir nebegalėjo nuo" jo 
savo akių atitraukti.

Jis galvojo“ apie tai, koki 
garbė, didybė irr galybė bu
sią tam, kurs privertęs pa
saulio Kunigaikščių Balsą 
prabilti, paims* savo val
džion visas pasaulio tautas. 
Ir dabar jis pajuto savyje 
begalinį norų išgauti balsą 
iš vario rago... Bet jis bu
vo įsitikinęs, kad tai nega
lima pa-daryti, ir net nedrį
so mėginti.

Taip jis prasėdėjo keletą ' 
valandų nebejusdamas, kaip 
bėga laikas, ir tik svajoda
mas apie tai, ką turi jausti 
žmogus suvienijęs po savo ' 
valdžia visas pasaulio tau
tas.

Pasitaikė taip, kad toje-* 
vėsioje galerijoje sėdėjo 
šventas senelis ir mokino: 
savo mokinius. Ir štai jis 
kreipėsi į vienų vaikiną, 
kurs sėdėjo prie jo kojų, ir 
pasakė jam, kad jis esąs ap
gavikas. Išmintis pasakė 
tam senoliui, kad to vaikino £ 
butą svetimtaučio, o ne Iz
raelio. Ir šventasis pa
klausė vaikino, kodėl jis 
svetimu vardu prisidengęs 
įsiskverbęs į jo- mokinių 
skaičių? . '

Tada atsikėlęs tas sve
timtautis vaikinas pasisa
kė, jog perėjęs tyrlaukius 
ir perplaukęs plačias juras, 
kad išgirdus tikrąjį išmintį 
—mokslų apie vienų tikrųjį 
Dievą.

“Mano siela nuvargino 
nepasotinamasai troški
mas”, — pasakė jis šven- 
tamjam: “bet aš žinojau, 
jog tu nenorėsi apšviesti 
manęs, jei aš pasisakysiu ne 
izraelitas esąs, ir aš pame
lavau tau, kad pakliuvus

(Seka ant 7-to pusi.).
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Iš Lietuviškų Dirvų. »

Rockford, Ill.
Musų lietuviškos parapi

jos reikalai nepergeriausiai 
eina. Pasistatėme savo baž
nyčią. už 6.000 dol., kuriuos 
parapijai paskolino J. M. 
vyskupas. Bažnyčia yra 
nedidelė, bet tokiam lietu
vių skaitliui, kokis čia yra, 
vietos yra užtektinai. At
siradus dideliam lietuvių 
skaitliui žadama statyti di
delė bažnyčia, o šita pa
versti į mokyklą. Viskas 
butų gerai, kad mes tiktai 
turėtumėm geresnį dvasiš
ką vadovą, kaip kad turi 
kitų miestų lietuviai. Tie
sa, musų - klebonas gal ir 
daugiau rūpintųsi parapi
jos reikalais, jaigu jam pa
rapija mokėti) algą, o dabar 
jį užlaiko vyskupas katali
kiškam ligonbutyj ir jis tik
tai nedėldieniais pas mus 
atvažiuoja ir atlaiko Mišias.

27 dieną rugpiučio š. m. 
klebonas iš sakyklos apskel
bė, kad nuo šio laiko kas 
nedėldienis skaitysiąs len
kišką evangeliją. Girdi, 
“bažnyčia esanti ne lietu
vių, ne lenkų ir ne kitos 
tautos, bet tiktai Kristaus 
maldos namai, už-tai skai
tysiąs lenkišką evangeliją”. 
Gera musų klebono logika! 
Bet kas už tuos namus sko
las moka, kas juos užlaiko, 
apie tai klebonas neprisi
mena ir nei pripažinti ne
nori, kad tai lietuvių baž
nyčia. Reiktų paklausti 
gerbiamojo klebono, kodėl 
lenkų kalba daugiau tinka 
lietuvių bažnyčioje, negu 
parapijonams prigimta lie
tuvių kalba? Bene jau ir 
čia Amerikoj lietuviams 
norima primesti “polską 
viarą”, kaip kad Lietuvoj 
įvairus lenkberniai tuomi 
užsiima. Ne, gerbiamieji 
lenkiškos kultūros auklėti
niai, jau čia nerasite vietos 
savo lenkinimo politikai, 
kuri tarpe Amerikos lietu
vių neprigis ir tiktai vėjais 
nueis visas jūsų darbas! 
Rockford’o lietuviams rei
kėtų tiesioginiu budu apsi
saugoti nuo tokių lenkini
mo apaštalų ir pasikviesti 
sau lietuvį kunigą.

Paskutiniame parapijos 
susirinkime liko pasamdy
tas lietuvis vargonininkas, 
kuris apsiėmė per 3 mėne
sius parapijai veltui patar
nauti ir jau buvo sutaisęs 
bažnytinį chorą. Iškarto 
chorui sekėsi gerai ir per 
Mišias jau giedodavo, bet 
kaip greit jisai susitvėrė, 
taip greit ir pairo, dabar 
tiktai vienas vargonininkas 
bažnyčioje gieda. Pas mus 
visuomet taip atsitinka, kad 
bematant ką-nors sutveria
me, bet neilgai trukus ir vėl 
Visi išsisklaidome į visas 
puses.

Labai man liūdna praneš
ti, kad esu priverstas at
šaukti 29-tam “Kataliko” 
numery praneštą žinutę, 
buk pas mus rengiama pas
tatyti scenoje Br. Vargšo 
3-jij veiksmių drama “Pas
kutinė Banga”. Dabar jau 
turiu pasakyti, kad tas vei
kalas nebus suloštas, nes 
tiktai išsyk visi prie to už
manyto teatro griebėsi kar
štai ir iškaščių padengimui 
kiekvienas sudėjo piniginę 
paranką. Pradėta mokin
tis, viskas sekėsi neblogai, 
bet ir čia vėl atsirado nelai
mė. Nekuriems musų akto
riams pagailo tos sudėtos 
parankos, pradėta bijotis, 
kad bus perdaug iškaščių:

Pagalios pasigirdo net tokie 
salsai, kad kam čia tų te
atrų reikia, tad visi atsiėmė 
sudėtus pinigus ir sumany
mas žuvo.

Agnieškutės Švogeris.

East Arlington, Vt.
31-am “Kataliko” nume

ry korespondencijoj iš E. 
Arlington’o p. Barzda apra
šė vietinių lietuvių gyveni
mą ir nurodė jų blogas pu
ses. Neilgai trukus 34-tam 
“Kataliko” numery kitas 
korespondentas p. Švogeris 
užsipuola ant p. Barzdos ir 
išmetinėja jam, kam jis buk 
neteisingai aprašęs vieti
nius lietuvius. Iškilus to
kiems nesusipratimams ir 
neaiškumams tarpe musų 
korespondentų, negaliu už
tylėti ir neįsikišti jų tar
pam

P-as Švogeris, atsakyda
mas į p. Barzdos korespon
denciją, tarp kitko rašo, 
buk Arlington’o lietuviai 
nėra jau tokiais tamsiais ir 
nesusipratusiais, kaip kad 
p. B. juos nupiešė. Taip 
rašydamas p. Švogeris tu
rėjo nors kiek parausti, nes 
jis pats gerai žino ir mato 
vietinį lietuvių gyvenimą. 
Korespondentas rašo, buk 
tiktai keli lietuviai ir keli 
seni amerikonai (jau po 10 
—15 metų Amerikoje) kor
tomis lošia ir ant degtinės 
visą savo uždarbį paaukoja. 
Turbut p. Švogeris mano, 
kad jaigu žmogus pragyve
na Amerikoj 10 arba 15 me
tų, tai jau priverstinai turi 
savo uždirbtus centus pa
aukoti ant degtinės, bet 
man rodosi, kad jau tiktai 
seni amerikonai turėtų būti 
daugiau apsišvietę, negu 
ateiviai. Toliau toj kores
pondencijoj rašoma, buk ir 
kortomis nedaugiausiai lo
šia. Teisybė, ne visi kortų 
lošimu užsiima, bet jau tie, 
kurie lošia, tai ir dviračius 
savo pralošia už kokį treč
dalį kainos. Dar nurodo
ma, kiek vietiniai lietuviai 
laikraščių egzempliorių par- 
sisiųzdina, bet kodėl p. Švo
geris neparašo,kas tuos laik
raščius skaito, jog tiktai 
apie keturios šeimynos juos 
teskaito, o kiti visi nei į 
rankas nepaima. Kodėl ko
respondentas nepasako, 
kaip vietiniai lietuviai pra
leidžia subatos vakarus ir 
šventadienius, jaigu ne 
kortų lošimu ir girtuoklia
vimu?

Teisybę Mylintis.

St. Charles, III.
Baigiantės vasaros karš

čiams ir jau pailgėjus va
karams, musų jaunuomenė 
pradeda griebtis šį-tą veik
ti. Taip 30 dieną liepos D. 
L. K. Vytauto draugija tu
rėjo susirinkimą, kuriame 
liko nutarta parengti pasi
linksminimą ir sulošti te
atrą: “Alkani Žmonės”,
4-rių aktų dramą. Teatras 
atsibus 29 d. lapkričio. La
bai yra smagu, kad musų 
jaunimas pradeda atjausti 
tokį darbą, bet toji garbė 
pridera tiktai vaikinams. 
Musų merginos dai’ vis yra 
užsiėmę tiktai dabučiais ir 
blizgučiais, o prie kokio-nors 
darbo dar labai sunku jas 
pritraukti. Teisybė, yra 
apie 2 ar 3 merginos, jau 
suprantančios savo prieder
mes sulyg visuomenės dar
bo, bet visos kitos dar vis 
negali pažvelgti toliau už 
savo virtuvėj slankščio ir

Chicagoj rugpiučio 21 d. š. m. mirė a. a. Elzbieta Kukniauskienė. Turėjo 45 m. Paėjo iš Kauno gub. Paliko nuliudime vyrą, 1 
sūnų ir 2 dukterį. Palaidota ant lietuviškų kapinių šv. Kazimiero rugpiučio 24 d. Šis vaizdas nuimta ties šv. Jurgio K. bažnyčia, 
pasibaigus gedulingoms pamaldoms. »

turčių dabinimosi. Čia bu
tų galima ir teatrus lošti ir 
dainuoti mokintis ir kito
kius blaivius pasilinksmini
mus taisyti, bet jokiuo bu
du negalima susikalbėti su 
musų lietuvaitėmis. Netik
tai pačios nieku neužsiima, 
bet dar atkalbinėja ir pa
juokia kitas, kurios eina lo
šimo mokintis. Čia kaltos 
taippat ir nekurios motinos 
bei šeimininkės, kurios sa
vo dukreles ir auklėtines 
mokina tiktai dabintis, gat
vėmis vaikščioti, o apie ko
kį apšvietimą, dorą išlavi
nimą, idant užaugus butų 
naudinga ir sau ir visuome
nei, tai jos visai nesirūpi
na. Laikas jau butų pa
mesti tą manymą, kad mo
terims nereikia apšvietimo, 
kad jos vieta tiktai virtuvė
je prie puodų; kokia gi tad 
iš jos gali būti motina, šei
mininkė, vaikų auklėtoja ir 
visuomenės narė, jaigu ji 
bus išauklėta tokioj siauroj 
virtuvės atmosferoj ir net 
nemokės atskirti juodą nuo 
balto? Motinos, jaigu jau 
jus savo dukterims nedavė
te didesnio naminio išau
klėjimo ir apšvietos moky
kloj, tad leiskite joms nors 
viešame gyvenime lavintis, 
šviestis, nes tik tada ir jus 
pačios ir visuomenė turės iš 
jų paguodą!

Adomas Ambrazas.

Hoboken, N. J.
Nedėlioj, 20 d. rugpiučio 

Hoboken’o lietuviai pasitai
sė sau outing ’ą, išvažia
vo į giraitę nemažas jų bū
relis. Per dieną visi tyra
me ore linksminosi, turėjo 
ir prakalbas, u; andžius ir 
kitokius pasilinksminimus. 
Outing’e dalyvavo ir Bo
leslovas Pranukevičius, su 
kuriuomi atsitiko baisi ne
laimė. Tarsi atjausdamas 
savo nelaimę, jisai per visą 
dieną buvo liūdnas, kasžin- 
ko užsimąstęs. Sutemus 
vakare visi ėjo važiuoti na
mo. B. Pranukevičius pri
ėjo perarti prie gatvekario 
bėgių ties užsisukimu, atbė

gęs gatvekaris užgavo jį į 
galvą taip smarkiai, kad net 
balsas pasigirdo kaip iš 
šautuvo, ir nelaimingasis 
pargriuvo ant žemes be ža
do. Jau gana tolį nuva
žiavusį gatvekarį sugrąžino 
kompanijos inspektorius, 
sužeistąjį įnešė į tą patį 
gatvekarį ir nuvežė į Hud
son ligonbutį, West Hobo
ken’e. Nelaimingasis iš
gyveno be žado dar iki se
kančiam utarninkui, 22 d. 
rugpiučio, ir utarninke 3 
vai. po pietų persiskirė su 
žinomi svietu. 25 dieną 
rugpiučio su pamaldomis li
ko palaidotas Jersey City 
katalikų kapinėse. Mišias 
šv. atlaikė Jersey City vo
kiečių bažnyčioje kini. M. 
Šedvydis iš Bayonne, N. J. 
ir pasakė dailų pamokslą. 
Graborium buvo lietuvis 
Švarcas (Adomaitis) iš Jer
sey City. Velionis ėjo dar 
vos 25-tus metus; prigulėjo 
prie “Liet. Ukėsų politiško 
Kliubo” New Yorke. Pa
liko nuliudime tėvą ir vedu
sį brolį, o Lietuvoj motiną, 
brolį ir seserį. Velionis 
dirbo odų dirbtuvėje, už
dirbdavo neblogiausiai. Bu
vo jis dar nevedęs, linksmo 
budo, prielankus susirinki
muose ir skaitė lietuviškus 
laikraščius. Visi jį mylė
jo, visi jo apgailauja, kas 
tik jį pažinojo, su kuom tik 
jis susieidavo. Tegul jam 
bus lengva svetimoji žeme
lė ! J. Zujus.

East Youngstown, Ohio.
Iš subatos į nedėlią nak

čia, 26—27 d. rugpiučio, iš
kilo gaisras lietuvių gyve
namuose namuose. Jau bu
vo kokia 3:30 valanda nak
ties, tad visi namiškiai bu
vo sunkiai sumigę. Užsi
degus namui, pirmiausiai 
išbudo 4. metų mergaitė, 
kuri gal iš tikros mirties 
išgelbėjo tėvus, 3 seseris ir 
3 kampininkus. Drąsi mer
gaitė pamačiusi ir supratu
si pavojų, pakėlė savo tėvą, 
kuris ant antro augšto pa
kėlė miegančius kampinin

kus. Ugnis jau taip buvo 
apėmusi namus, kad nuo 
antro augšto reikėjo šokti 
ant žemės per langą. Gais
ras umu laiku sunaikino du 
namu ant 4 šeimynų ir vi
są žmonių mantą bei rakan
dus. Reporteris.

Youngstown, Ohio.
Pas mus darbai eina ne

blogiausiai ir pribuvusiems 
čionai nesunku gauti dar
bas. Čia daugiausiai yra 
plieno ir geležies dirbtuvių, 
tad darbas jose nelengvas, 
o mokestis yra visokia. Lie
tuvių čia privažiavo pusėti
nas būrelis daugiausiai iš 
Pittsburg, Pa, Uždėtos lie
tuvių parapijos reikalai pa
mažu slenka, girdėti, kad 
parapija žada pirkti lotus. 
Tam tikslui parapijonai ža
da suaukoti nemažai pini
gų. Gerai butų, kad para- 
pi jonai tuojaus sušauktų 
susirinkimą ir galutinai nu
tartų pirkti lotus, nes už 
metų, kitų žemė bus bran
gesnė ir už lotus prisieis 
mokėti du kartu tiek. Mu
sų parapijos reikalai užtai 
taip sunkiai eina, kad nėra 
kam veikliau dirbti, nes vie
tinis kunigas daugiau už
jaučia ir dirba vokiečių pa
rapijos labui. Turime 
skursti, kol sulauksime lie
tuvio kunigo.

Parapi jonas.

Waterbury, Conn.
23 d. rugpiučio š. m. pa

tiko nelaimė Rapolą Bart
kų. Dirbo jisai Randolph 
Cloves Co. dirbtuvėje prie 
volų, kur voluoja ištarpin- 
tą žalvarį. Nelaimingasis 
norėdamas nuvalyti maši
nos volus, neatsargiai inki- 
šo į volus savo pirštus ir 
mašina intraukė jo ranką 
iki alkūnei. Gerai dar, kad 
nelaimę greitai patėmijo 
draugai, šoko į pagalbą, ma
šiną sulaikė mašinistas, pa
kėlė volus ir nelaimingasis 
liko ištrauktas iš tikros 
mirties nagų. Netekusį de
šinės rankos, R. Bartkų 
tuo jaus nugabeno Waterbu

ry’o ligonbutin. R. Bart
kus turi 28 metus amžiaus 
ir yra nevedęs. J. R.

De Kalb, III.
26 d. rugpiučio čia buvo 

Šv. Petro ir Povilo draugi
jos balius. Muzika buvo 
pakviesta iš Chicagos, bet 
grojo neperpuikiausiai, o 
šokiai—tai išrodė kaip gir
tų žmonių. Svetainė buvo 
pilna girtų žmonių ir visi 
negražiai stumdėsi. Kas 
indomiausia, kad čia netik
tai vyrai, bet ir moteris su 
jaunomis merginomis gir
tuokliauja ir nepadoriai el
giasi. Aš, kaipo nesenai iš 
Lietuvos atvažiavęs, tikė
jausi pamatyti vietinius lie
tuvius jau daug augščiaus 
pakilusiais iš to dvasios ir 
kūno nupuolimo. Liūdna, 
matant tarp lietuvių tokius 
apsireiškimus!

Lietuvos Jaunikaitis.

Wilkes-Barre, Pa.
Aną panedėlį, Darbinin

kų šventėje (Labor Day) 
čionai pašvęsta nauja lietu- 
viška bažnyčia. Pašventė 
Jo Mal. vyskupas Hoban. 
Kadangi oras buvo gra
žus, tatai toj iškilmybėj 
dalyvavo daug ir lietuviij 
draugijų ir iš aplinkinių 
miestelių. Tegu tik buna 
tas naudon vietiniams lietu
viams. - Bažnyčia puiki, tik 
dabar parapijonims tur rū
pėti išpuošti jos vidus.

K. K.

HUMORAS.

Negali būti.
— Delko, Berkau, žydai 

nenori būti ūkininkais.
— Nu, ar tamsta nesu

pranti, jaigu mes būtumėm 
ūkininkais, tai kas tuomet 
būti; žydais?

Redakcijoj.
— Tamsta nori būti mu

sų sandarbininku ? O ko
kių tamsta persitikrini
mų?...

— Aš, ponas redaktoriau, 
darbuojuosi laisvei tiesų, 

šviesos, užsilaikymo ir nak
vynės!...

Į kur veda?
Kunigas: — Taip, taip 

vaikeliai. Pri rodžiau jums 
aiškiai, kaip aut delno, ko
kios tai baisios girtybės pa
sekmės. Jonuk, pasakyk 
man, į kur veda girtybė?

Jonukas: — Į karčiamą 
kunigėli.

Nenori žadėtos žemės.
Žydai jau nenori žadėto? 

jiems žemės, nes anoji, gir
dima, turi plaukioti tik pie
ne ir meduj; su pienu labai 
prastas butų žydams ge- 
šeftas, taigi verčiau ten lik- 
ties, kur plaukia degtinė ir 
alus.

Nenori suprasti.
— Noriu gauti šmotą jau

tienos, ale be kaulų.
— Bet tamsta, juk tamsta 

nenorėtum, idant galvijas 
be kaulų galėtų vaikščioti.

— Aš ir nenoriu, kad 
vaikščiotų. Įsidėsiu sau į 
krepšį.

Iš vaiko lupų
Motina: — Antanėli, tre

čiu syk tau aiškinu pasau
lio sutvėrimo historiją, o tu 
to visko nemoki atkartoti.

Sūnelis: — Tegu mama 
nesistebi, juk ir Viešpats 
Dievas tam tikslui net še
šių dienų reikalavo.

Redakcijoj.
— Tamstos “miegui dai

nelė” yra perilga; skaity
tojas perskaitęs jos pusę 
gali užmigti

Du poetai.
Pirmasis poetas (nepa

prastai turtingas):
— Nesuprantu, kaip tai 

galima rašyti del pinigų!.. 
Aš pav. darbuojuos tik del 
garbės!

Antrasis poetas (visai bė
dinas) :

— Kiekvienas dirba del 
to, ko jam yra stoka.

5



17 18
L 1I24ĮŠ5

MOKYKLON!

RUGSĖJIS.
14. K. Paaukšt. Š. Kryž.
15. P. Nikodemo.
16. S. Eufemijos panos.
17. N. 15 savaitė po Sekminių. S. P. M. Sop.
18. P. Juozapo išp.
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cijos pirmininkas Samuel 
- Gompers andai, apskelbęs 
platų savo straipsnį darbi
ninkų reikale, apkalbėda
mas tarp darbininkų vieš
pataujančius santykius. 
Gompers tvirtina, jogei 
daugiausiai nelaimingų at
sitikimi; pasitaiko fabrikuo
se, kasyklose ir ant geležin
kelių, kur darbininkai per
daug apsunkinti darbu ir 
priversti dirbti ilgas valan
das. Ypatingai plieno fa
brikuose, cukraunėse, ver- 
pyklose ir ant nekuriu gele
žinkelių linijų už menkas 
užmokestis privalo dirbti 12 
valandų dienoje, arba 72 
valandas savaitėje. Tan
kiai nekurie darbininkai 
priversti išdirbti savaitėje 
ištisas septynias dienas, kas 
juos tuoj nuilsina, jogei ne
tenka energijos, jausmo ir 
tokiuo budu dirbdami pada
ro klaidas ir pasilieka su
žeidžiami arba užmušami.

darbininkus dar neišsidir- 
bus unijizmo idea, o todėl 
visi turi vilkti verguvę ir 
pasitaikius nelaimei pagul
dyti net savo galvą. Susi
organizavus darbininkams, 
jų likimas pagerėtų ir darb
daviams prisieitų darbinin
ko gyvastis branginti.

Gompers taip ir pataria 
visiems darbininkams oiv 
ganizuoties ir visupirmu iš
kovoti sau 8-n iu valandų 
darbą dienoje. NekurioSe 
valstijose prie viešojo dar
bo įstatymų keliu pripa
žinta darbininkams 8 vai. 
darbas dienoje, o daugumoj 
valstijų legislatures’ dar
bininkų klausime nieko ne
veikia; legislaturų atstovai 
užimti niekniekiais, kaip tai 
musių gaudymu, kačių kir
pimu, tuščiais moterystės 
klausimais ir tp.

Gomperso patarimai dar
bininkams organizuoties — 
labai išganingi ir nors sy
kį į tai turėtų but atkreipta 
doma. Ir lietuviams dar
bininkams patartina tame 
atvčjy veikti išvien su sve
timtaučiais.

Pagal valdiškąsias statis
tikas žmogaus gyvastis pi
giausia yra Pennsylvanijoj 
ir netik anglekasyklose, bet 
ir kituose fabrikuose, ku
riuose darbininkai priversti 
yra dirbti ilgas valandas. 
Statistika parodo, jogei ant 
100.000 gyventojų Butler, 
Pa. staigia mirtimi žųsta 
kasyklose ir fabrikuose 374 
darbininkai; Pittston, Pa. 
359; McKees Rocks ir Mc
Keesport, Pa. 290; Shenan
doah, Pa. 279; Pottsville 
276, o Pittsburge 191. Tai 
pasibaisėtinos skaitlinės iš 
darbdavių apsileidimo ir 
pačios vyriausybės nepri- 
žiurėjimo.

Gompers už tai iš dalies 
kaltina ir pačius darbinin
kus, kurie tose vietose visi 
nesiorganizuoja į unijas ir 
nepareikalauja sau darba
vietėse geresnių išlygų.. Pas

Pastaraisiais laikais Lie
tuvoje gyvenančius lenko- 
manus labai sujudino fak
tas, jogei nekurios lietuvių 
organizacijos atsinešusios į 
vyriausybę Peterburgan su 
prašymu panaikinti visiškai 
Vilniaus vyskupiją, kurioje 
lenkomanai su bažnyčios 
pagalba jau perdaug viešai 
ėmė platinti lenkystę. Sa
koma, norima Vilniaus vys
kupija padalinti į tris dalis 
ir vieną anos dalį priglausti 
prie Kauno vyskupijos, 
antrą — prie Seinų, o tre
čią — prie Mohilevo. To
kiu© tik budu lietuviai iš
vengtų Lietuvoje lenkini
mo, nes lenkai kunigai vir
šuj minėtose vyskupijose 
neturėtų jokios intekmės.

Apie tai plačiai 
“Bieloruskaja Žizn”,

rašo

Jaunesnis vyresnį turi 
gerbti, vyresnis jaunonį-gi
mylėtis

Mokslo metas jai! prasi
dėjo. Mokyklos visur pla
čiai atidarytos trokštančiai 
mokslo jaunuomenei.

Laikas savo vaikus leisti 
į mokyklas, metas visiems 
gimdytojams pagalvoti apie 
savo vaikų ateitį.

Didis ir svarbus laikas 
lietuviams pasistengti švies
ti savo vaikus, priaugan
čią ją kartą.

Ne vieni gimdytojai ma
no, jogei jų vaikas, pabai
gęs parapijinę arba viešąją 
miesto mokyklą, ir' sulau
kęs 14 metus, jau pakakti
nai yra “ apšviestas ”ir ga
lįs sau ramiai uždarbiauti.

.Ne vienas pasakys: — 
vaikas pramokęš’Zskaityti ir 
rašyti, tai jau pakaktinai 
šviesus, pagal jo metus,’ ga
lįs eiti į darbą ir užsidirbti 
sau duoną, juk visas gyve
nimas negalima jo veltui 
penėti — aš nei tiek išmokti 
neturėjau progos,

Paklausyk, mielasis tėve
li: ar šiandie nebūtum daug 
dėkingas savo gimdytojams 
už tai, jei jie tau butų su
teikę augštesnį išsilavinimą, 
jei tau butų rankon įdėję 
kokį nors amatą arba profe
siją? Ar šiandie nelaimin
tum juos už tokias tau su
teiktas geradarybes, už j rū
pestis apie tavo ateitį, ųž 
užtikrinimą; tau laiminges
nių dienų?; Šiandie esi pa
prastu samdiniąjį, parduo
dančiu savo jėgąs ir sveika
tą tankiai už labai .menką 
atlyginimą, kadangi neingi- 
jęs reikalaujamo apšvieti
mo, idant tau butų pavedama 
koks lengvesnis darbas kur" 
fabriko j e, ar kur kitur. 
Šiandie tu moki vartoti tik 
špatą ir kują ir su anais 
sunkius darbus dirbti. Rol 
tau netrūksta jėgų ir svei+ 
katos, esi geras ir ramus, 
bet kuomet to visko netek
si, privalėsi savo vietą už
leisti kitam tokiam samdi
ninkui — ir net tavęs darb
davys nepaklaus, ar tau se
natvėje pragyvenimas yra 
užtikrintas, ar ne.

Tavo gimdytojai, gerbia
mas tėve, be abejonės butų 
inteikę tau rankon geresnį 
ginklą, jei jie butų gyvenę 
geresnėse sąlygose. Nesu
teikė tau geresnio prasila- 
vinimo, nesuteikė tau ama
to, kadangi tas viskas tėvy
nėj Lietuvoj labai brangiai 
atsieina, o tavo tėvai nebu
vo turtingi.

Tu, gerbiamasis tėve, gy
veni Amerikoj, čionai au
klėji savo vaikus, čionai są
lygos daug daugiau pakelia
mos.

Jei tik tu esi rūpestingas, 
geras tėvas, jei savo vaikui 
trokšti viso gero, tatai jam 
gali duoti daug daugiau vi- 
sako, nei .kad pats iš savo 
gimdytojų apturėjai.

Augštesnėji mokykla čio
nai tau nieko uelėšuoja.

Jei esi bėdinas, tai tavo 
vaikui mokykloje ir knygos 
bus veltui duodamos.

Reikalaujama tik trupu
tis gero noro, pasišventimo, 
o labai daug kas galima at
likti. O jei bent kiek gero 
atliksi del savo vaiko — jis 
tau visados už tai bus dė
kingas ir tavęs nemirs se
natvėje.

Imkime pavyzdžiui kadir 
tuos pačius žydus. — Kiek
vienas žydas, kad jis butų 
ir bėdiniausias, visomis sa
vo išgalėmis stengiasi savo 
vaikams suteikti apšvieti
mą. Nueikime į žydais ap
gyventas miesto dalis, įei
kime į augštesnes ten mo
kyklas, greitai patėmysįme,

įg
eios jaunuomenės yra žydai. 
Šikime į universitetus — ir 
tenai rašiny? didelius buriu? 
žydų. To delėi žydai šioj 
šaly greitai suranda sau in-

niuose ir KptUjri valdiškas 
vietas.

Apsidairykim aplinkui ii’ 
pagalvokime, kaip mes lie
tuviai išrodome žydų aky- 
veizdoj. Kokias mes augš
tesnes šioj šaly vietas už
imame, kur musų prekyba, 
pramonė ?

Mus Amerikoj randasi 
šimtai tūkstančiu, o ką mes 
gero čionai nuveikėme?

Gal kas pasakys, jogei 
mes iš tėvynės atkeliavom 
bėdini ir kad nieko tokio 
svarbaus negalėjome nu
veikti. Teisybė, bet ir žy
dai į čionai atkako tokie 
pat bėdini.

Žydams Amerikoj paka
ko vienos kartos, kad iš
dirbus savą tvirtą inteligen
tiją, o apie mus nėra kal
bos.

Išbuskime, nors sykį ir 
naudokimės mums čionai 
teikiamosis privilegijomis.

Leiskime savo Vaikus į 
mokyklas, darykime iš jų 
inteligentus, gerus piliečius, 
šviesius žmones, kadangi 
apšvieštunai nekuomet ne- 
ištautėja.

Mokslo metas prasidėjo. 
Visi lietuviai tėvai, kurių 
Vaikai yra^pabaigę parapi- 
j inę arba tSėšifją įokyklas, 
tegu savo fjąūsįvaįkųs be jo
kio galvojimo leidžia į augš
tesnes mokyklas. Dabar 
-laikąs ir dar liėra vėlu.

K^nors** suniksite savo 
vaidams i?* jų ‘ateičiai; tuo 
pąčįu žygių patįs sau geto 
senatvėje ^ždMrysite.

Jums; bus- d^kiiigi vaikai 
ir Višafl¥ėtiiViįc'tątitW.i"‘’ ’? i? ?;

Mokyklon! savo vaikus!

visos draugijos 
narių ■ pasirašome išrinkt 
įgaliotieji. i 
Petras Čaplikas, prez., 
Paulius P. Mikalauskas, 

prot. sekr.
Rugs. 4 d., 1911.

(Dr-jos antspaudas).

vyriškius... Taip-gi nedoras 
gašlumas.

ŠIS-TAS.

Garsus Franci jos rašti
ninkas Anatol France, reng
damasis kelionėn po Make
doniją, idant ant vietos at
likus moksliškus tyrinėji
mus apie Filipą ir Aleksan
drą Didįjį, nuėjo atsisvei
kinti su savo leidėju.

— Tamsta nemiršk su sa
vimi pasiimti šautuvo — sa
ko jam akylas laikraščio 
leidėjas.

— O tas
— klausia 
ninkas.

— Na,
žmogžudžių! 
nežinai, jogei tenai jų pil
na? Šautuvas tenai labai 
reikalingas.

— Kam tas reikalinga?
— klausia švelniai Anatol 
France. — Jei tenai yra 
tiek daug žmogžudžių, tai 
visvien jie iš manęs atimtų 
šautuvą. -

kokiam tikslui? 
nustebęs rašti-

kad apsigynus
Ar tamsta

Profesorius Hele Show 
pranašauja, jogei trumpa
me laike ant žemės lokomo- 
cija turėsianti būti ne su 
ratų (tekinių) pagalba, bet 
mechaniškų kojų, pritaisy
tų prie mašinų su didele 
spėka; kojos, garu varomos 
žengsiančios taip smarkiai, 
kai kad keturkojų gyvulių 
kojos. Tos su kojomis ma
šinos, profesoriaus Shaw 
nuomone, busiančios tam 
naudingos, jogei su tomis 
mašinomis busią galima 
lengvai keliauti per kal- 
vuotus laukus ir tam tikras 
kelias busiąs visai nereika
lingas. Tokios mašinos busią 
vartojamos tik ten, kur 
busią visai mažai kelių, ar
ba kur keliai labai pras
tame stovy.

Ar-gi negalima tikėti į 
■tuos profesoriaus išvedžioji
mus? Juk nūdien visokie 
nepaprasti daiktai mokslo 
vyrais išvedami eikštėn.

PRANEŠIMAS IR PA
AIŠKINIMAS.

Maskvoje nesenai atsi
buvus visokios rųšies 61 
oficierių byla. Tie visi ca
ro sosto; apgynėjai buvo 
kaltinami už vagystes ir 
valdžios ‘pinigų praulioji- 
mus transportuojant rųbus 
armijai į Mandžiuriją laike 
karo su , japonais. Iš 61 
apkaltinta 53 vagystėje, 
kurių tarpe randasi 3 gene
rolai ir 8 pulkininkai. Jie 
pasmerkta į disciplinos ba
talijomis nuo 3 lig 1 metų. 
Tokiuo budu generolai ir 
pulkininkai turės gerą pro
gą praktiškai susipažinti su 
žemės kasinėjimu, smilčių 
vežiojimu, akmenų skaldy
mu ir tt. po užžiura papras
tųjų kareivių, kurie pasi
taikius progai nepasigailės 
tiems “ponams” suduoti 
per nugaras šautuvais.

Tai kas Jo paukščiai 
caro sosto apgynėjai!

John D. Rockefeilei’ myli 
gyventi puikiai ir jam tam 
tikslui pinigų pakanka. 
Savo rezidenciją, stovinčią 
ant Kykult Hill kalvos, lie
pė jis perdirbti — pertai
syti ir tasai pertaisymas at
sieisiąs j am ‘ ‘ nedaugiau ’ ’ 
vieno milijono dolerių. Dar
iai turėsią testis ištisus 
metus. Be to prie reziden
cijos busią pristatyta 10 
naujų salių svečiams, o tos 
salės atsieisiančios “tik” 
šimtą tūkstančių doerių.

Tai- kokiems dalykams 
Amerikos milijonieriai iš
leidžia’ pinigus, o jų įstai
gose darbininkai badmi- 
riauja.

S. Bostono lietuvių drau
gija vardu Šv. Petro ir Po
vilo su širdies skausmu pra
neša lietuvių visuomenei, jo
gei “Keleivio” 34 numer. 
š. m. pati redakcija ir J. 
Adomavičius didžiai ap
šmeižė viršminėtą musu 
draugiją, visuomenės akyse, 
paskelbdami, buk musų Šv. 
Petro ir. Povilo dr-ja netu
rintį nieko bendro su atke- 
liavimų Amerikon svečių 
“Saulės” atstovų,' kunigų 
K. Olšauskui ir J. Tumo. 
Toksai “Keleivio” skelbi
mas yra iš pamatų mela
gingas, kadangi musų drau
gija yra grynai katalikiška- 
tautiška ii* atjaučia tą patį, 
ką Chicagos ir kitų miestų 
draugijos. Mes nuo pasta
rojo siisirinkimo uždrau- 
džiam savo nariams rašinėt 
į laikraščius apie draugijos 
reikalus net po didelė baus
me. Jei tins ‘reikalas kas 
parašyti f1 laikraščius apie 
draugijos Veikimą ir stovį, 
tai tą viską atliks protoko
lų sekretorius su preziden
to patvirtinimu, ir tai bus 
rašoma ne1 į sbcijalistų laik
raščius, bet į ’katalikiškus, 
visuomenės laikraščius. O 
tie, kuri# išdrįso vardu 
draugijos 4-asįėti į “Kelei
vį”, pasilieka" aštriai nu
bausti.

Musų Šv. Petro ir Povi
lo draugija gerbiamuosius 
svečius , kunigėlius K. 01- 
šauskį ir J. Tumą tižkvie- 
čia apsilankyti pas mus ir 
laiku pranešti apie savo 
pribuvimą sekančiu antra- _ _ ___________
šu: P. Mikalauskas, 248 W.lant savo vyro, jogei ansai 
4th St., So. Boston, Mass, I jai neleidžiąs mylėti kitus

tie

Didžiausi kvėpylų fabri
kai aut žemės randasi vie
tovėj Grasse, Francijoje. 
Fabriko bustai stovi gėlių 
daržuose, užimančiuose 60- 
000 akerių platumą. Visa 
toji vietovė randasi ranko
se žydų, kurie į čionai atsi- 
beldę šeštame metašimtyj iš 
Sardinijos. Tą vietovę me
tai į metus aplanko skait
lingai turistai, kadangi te
nai, tuose daržuose, augina
ma visokios rūšies, kokios 
tik sviete gali rasties, gėlės.

Šv. Tėvo seseris gyvena 
Romoj, paprastame kuklia
me namelyj. Vienas laik
raštininkų atstovas sykį jų 
paklausęs, kaip jos vadina 
popežių, savo brolį. Ant to 
jos atsakė, jogei kitų aky- 
veizdoj saką į popežių “jū
sų šventenybė”, bet nami
niame rately popežių pa
prastai vadina: Giuseppe, 
Beppo arba Beppino (Juo
zai, Juozuk, Juozuli). Pa
gal senobinius įpročius po- 
pežiaus seserįs visuomet 
būdavo išaugštinamos į ku- 
nigaikštes, bet dabartinis 
popežius Pijus X tokius iš- 
augštinimus paskaitė tuščiu 
daiktu ir anas paliko 
prastomis kaimietėmis.

pa-

KĄ ŽYDAI NORI AT
SIEKTI?

Vienas iš socijalistų die
vaičių, garsus autorius ir 
socijalistiškos kolonijos in- 
kurėjas, Upton Sinclair, pa
davęs teisman bylą persi
skyrimui su savo pačia. Po
nia Sinclair taippat norinti 
persiskyrimo ir sakanti, jo
gei jos vyras Upton Sinclair 
nuolatos užimtas mintimis 
apie idealus, rašymą ir tp., 
jog kaipo vyras neturįs ga
bumo suteikti moteriškei 
laimės ir priderančio šei
mynai užlaikymo. Jis pats- 
gi vėl turėjęs but labai pa
vydus vienam poetui, į ku
rį jo pati įsimylėjusi.

Regis ir patįs “dievai
čiai” turi didelius rūpesčius 
su savo pačiomis, tankiau 
negu paprastieji žmonelės. 
Kas įdomiausia, ponia Sin
clair viešai nusiskundžia

Viename talmudistų žy
dų kongrese mieste Lvove 
tūlas rabinas atidengė žy
dų tautos siekinius ir tiks
lus tokia savo indomia kal
ba į susirinkusius:

“Broliai! Devyniolika 
amžių žydai kovoja, kad at
gavus ant žemės sau val
džią, kurią Dievas Abraho- 
mui pažadėjo. Kryžius te- 
čiau juos įgalėjo.

Išsklaidyti po visas svie
to dalis, žydai visur visais 
buvo persekiojami. Bet 
jau tasai pat žydų išsklai
dymas po visą svietą reiš
kia, jogei visas svietas pri
klauso ne kam kitam, bet 
mums. Nūdien žydų tauta 
darosi vis galingesnė.

Nūdien žydų rankose su
krauti pinigai, prieš ku
riuos lenkia galvą visas 
svietas. Pinigas — tai žy
dų laimingoji ateitis. Per
sekiojimo laikai jau praėjo. 
Krikščionių tautų pažangu
mas ir civilizaciia — tai an-

; saugos murai žydams ir pa
skubina musų pienų įvyki
miną.

Mums žydams pasisekė 
paimti į savo rankas vyriau
sius sviete gildijos centrus 
Paryžiuje, Londone, Vieno
je, Berlyne, Amsterdame ir 
Hamburge. Visur, kur tik 
yra žydų, valdoma milžiniš
ki kapitalai.

Yra būtimi reikalu, idant 
žydai visur žemę griebtų, o 
ypač didžiuosius dvarus. 
Kuomet dideli žemės plotai 
pateks į žydų rankas, tuo
met krikščionįs darbininkai 
suteiks mums savo darbu 
dideles įplaukas.

Spausta mus per devy- 
nioliką amžių, nūdien pra
augome augščiau galvų vi
sus tuos, kurie mus perse
kiojo. Teisybė, jogei ne
kurie žydai krikštijasi, bet 
tasai faktas mus padaro ga
lingesniais, kadangi apsi
krikštiję žydai visuomet pa
silieka žydais.

Prisiartįs laikas, kuomet 
krikščionįs panorės priimti 
žydų tikybą, bet Judas su 
pasibiaurėjimu juos atmes.

Naturališku žydų neprie- 
telium yra katalikų Bažny
čia. To delei privalome 
Bažnyčią užkrėsti sauvalia
vimo, netikėjimo ir nepa
klusnumo dvasia, privalo
me pakurstyti kovą ir nesu
tikimus tarpe įvairių krikš
čioniškų tautų.

Toliau privalome turėti 
įtekmę . ant mokyklų. 
Krikščionių tikyba turi pra
žūti. Tuomet Bažnyčia nu- 
bėdnės ir neteks reikšmės, 
o jos turtai pateks į žydų 
rankas.,'.> ■ . . /

Žydai privalo viską pa- . 
imti į savo rankas, o juo la
biau valdavietes, teismu?, 
advokatūras, daugiausiai 
mediciną. Žydas gydytojas 
turi geriausią progą arčiau
siai susipažinti su krikščio
nių šeimynomis.

Žydai turi padaryti galą 
moterysčių ryšių nepertrau- 
kįmui (tvirtumui) ir visur 
stengties įvesti civilinius 
šliubus.

Franci j a jau krintą au
ka; dabar laikas tas pada
ryti ir su Austrija.

Pagaliau žydams pridera 
pasisavinti laikraštiją. Tuo
kart musų viešpatavimas 
visiškai bus užtikrintas”.

Tai žydų siekinio progra
mas ir jie pagal tą progra
mą visur savo veikia.

O žydų skaitlius metai į 
metus didinasi; jų ant že
mės dabar randasi 11 mili
jonų, iš kurių: Europoj 9 
mil., Amerikoj 1% mil., Af
rikoj 360.000, Azijoj 250.000 
ir Australijoj į 18.000.

Iš Europos žydų daugiau
siai, nes beveik 5 milijonai 
gyvena Rusijos provincijo
se, kaip tai Lenkijoje ir ki
tur.

Dabar aiškus žydų idea
las. Ir neabejojama, jogei 
jie tai atsieks, jei krikščio
nybė nepastos jiems kokiuo 
nors budu kelio.

Kas su išmintingu suside
da, bus išmintingas; paikių 
prietelius liks jiems pana' 
šus.

Melagis paprastai tiek 
pelno, kad jis nors teisybę 
kalba, niekas jam nenori ti
kėti.

Jei tave moteriškė myli, 
ji tau viską atleis, net tavo 
klaidas; jei tavęs nemyli — 
nieko tau neatleis, net tavo 
dorybės bus laikomos už
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B. GRINČENKA.
(Vaizdelis iš Ukrainos tau

tiškojo kilimo).

mintingų patarimų, permai
nė savo nuomonę. Tarytum 
šiltu, minkštu Ukrainos oru 
dvelkė jo mokykla, kurioj 
visi buvo vedami prie tikro 
mokslo, prie meilės —- savo 
tėvynės. Matydamas G-ka, 
kaip aplinkui žmonėse krin
ta meilė prie tautiškųjų 
ukrainiečių rūbų, jis pats, 
jo žmona ir duktė pradėjo 
juos nešioti ir reikalauti nuo 
mergaičių lankiusiųjų mo
kyklų, kad jos taippat ne
šiotų tautiškus rubus, kai
po tankiau permainomus ir 
švaresnius, negu kokia je- 
kė, viena nešiojama per iš
tisus metus. Nėra ką ir 
kalbėti, kad G-ka ilgai ne
galėjo užsilaikyti mokyklo
je: jau perdaug aiškus buvo 
jo elgimasis. Iš pirmos 
ukrainiečių mokyklos Sumų 
pavieto, jis buvo prašalin
tas vienam popui apskun
dus. Bet G-ka neišvažia
vo į kitų mokyklų, o'už 2— 
3 metų buvo ten-pat vėl pa
kviestas prie darbo visuo
menės veikėjo Alčevskos. 
Tuo tarpu priaugo jo vie
natinė dukrelė ir reikėjo jos 
mokinimui persikraustyti į 
miestų ir nuo to laiko prasi
dėjo jo leidimas populiariš- 
kų knygelių ukrainiečių kal
ba.

Kiekvienas ukrainiškas 
rankraštis tuokart turėjo 
pereiti per dvi cenzuri: vie
tinio cenzoriaus ir Peter
burgo spaudos komiteto. 
Ant kiek sauvališki ir žiau
rus buvo pasielgimai cen
zūros galima spręsti iš to 
kad tūli jo rankraščiai ne
praleisti centro komiteto ir 
pa duoti antru kartu, tik po 
kitu vardu buvo perleidžia
mi.

O uždarbio, literatinio ho
noraro už ukrainiškas kny
gas tuokartu visiškai nebu
vo. Taip, paveizdan, vie
nas Charkovos spaustuv- 
ninkas už vienų G-kos rank
raštį davė jam 40 egz. bro
šiūrėlės, nekainavusios ir 10 
kapeikų, o išspauzdintos 
4000 egz. Reikėdavo kar
tais ir pačiam atsisakyti 
nuo pelno, kad tik nekelti 
knygelių kainos, kuri ir taip 
buvo augštesnė už rusiškų 
knygelių. Ir da visas išlai
das ant cenzūros reikėjo pa
kelti pačiam rašytojui. To
kiose tatai sųlygose G-ka su 
savo žmona sutvėrė ukrai
niečių populiariškų litera
tūrų. Galima drųsiai saky
ti, kad jiedu užkariavo toms 
knygoms skaitytojus. Kal
ba G-kos gana sunki, near
tima prie liaudies kalbos, 
bet už tat turinys ir pie
nas buvo talentuotai sutai
syti. Kalba jo žmonos M. 
Zamarnos kur-kas prieina
mesnė ir kitos jos knygelės 
da ir dabar gali būti pavyz
džiu populiariškų leidinių.

Pasišventimas tautiškai 
ideai, įsitikėjimas i savo 
darbų ir nuolata* G-kos 
energija užkrėzdavo visus 
jo pažįstamus. Kur jis tik 
gyveno, ten visur spietėsi 
apie jį jaunimas, tvėrėsi 
tautiniai rateliai, rinkosi 
skatikai leidimui knygelių, 
pal aikymui ukrainiečių rašy
tojų, mokytojų ir kalinių, 
nukentėjusių už tautiškųjų 
idea. Ir reikėjo paskiau 
džiaugtis, kaip jis uoliai tą 
darbų atliko užėjus liuosy- 
bei Rusijoj ir Ukrainoje. 
1906 metuose G-ka sutvėrė 
pirmųjų Ukrainoje draugi
jų “Prosvita” ir 3 metus 
be paliovos darbavosi, kai
po tos draugijos pirminin
kas ir knygučių leidėjas. 
Tik sunki liga privertė jį 
apleisti tų darbų. Jis mirė 
tą pačių dienų, kada val

Grinčenka gyveno ir dar
bavos gale 70-tųjų metų, 
kurie Ukrainos gyvenime 
buvo ypatingai sunkus, nes 
kaip tik tuo laiku vienas iš 
rusiškų valdininkų prasita
rė: “Ukrainiečių kalbos nė
ra, nebuvo ir nebus”. Iš 
kitos gi pusės 70-ais metais 
garsingai prabilo profeso
rius Dragomanovas ir savo 
plačiu mokslu pastatė Uk
rainiečių klausimų demo
kratiškai! pamatau.

1863 m. įsakymai ir 1876 
metų įstatymai užkirto ke
lių ukrainiečių kalbai. Pra
dėtasis 60-se metuose ap- 
švietos darbas — šventa
dieninės mokyklos, priva- 
tiškos mokyklos, spauzdini- 
mas knygų žmonėms — vis 
tai buvo netikėtai sustabdv- 
tų vien dėlto, kad neva ne
pasidarytų atskala iš Ukrai
nos. Užtemo Ukrainos 
dangus. Rodės, kad visas 
Ševčenkos trusas nueis vė
jais ir Ukraina saldžiai už
migs, bet ne. Talentuotie
ji ir energiškieji vyrai šo
ko prie darbo ir neleido už
gesti tautiškam susipra
timui. Iš tų laikų pasiži- 
mėjusių milžinų galima pa
skaityti Krapivnickį, kuris 
sutvėrė Ukrainos teatrų, 
Starickį, kuris parašė daug 
dailių Ukrainos kalba kny
gelių ir išleido be jokio pel
no, Konickį, kuris suvienijo 
vienon krūvon Ukrainą su 

•y Galicija tautiškame kilime, 
ir Grinčenko, kuris tuose 
taip sunkiuose laikuose- sū

rį; gebėjo išleidinėti populia- 
riškas knygeles ukrainiečių 
kalba ir savo nenuilstančiu 
darbštumu patraukdavo' 
prie darbo net viltį nustoju
sius vyrus.

Grinčenka nebaigė net 
gimnazijos, nes buvo išva
rytas, kaipo neištikimas 
mokinys. Apleidęs gimna
zijos murus Grinčenka tam
pa liaudies mokytoju Char- 
kovos gub. Iš pradžios jis 
gauna vietų tai viename, tai 
kitame didžiarusių kaime, 
kurių nemažai Ukrainoje ir 
tik po trejų metų pasisekė 
jam apsigyventi gryname 
ukrainiečių kaime. Čia ir 
apsireiškė Grinčenkos pra
kilnus darbai. Tame laike 
Ukrainos kalba iš liaudies 
mokykhj buvo išmesta. 
Grinčenka mokina ukrainiš- 
kai, rusiškų kalbų atidėda
mas antron vieton, kaipo 
atskirų dalykų. Jis dalina 
mokiniams visas jo knygy
ne esančias knygas Ukrai
nos kalboje. Kada jų ne
tenka, kartu su savo pagel- 
bininke, žmona, perrašinėja 
spauzdintomis raidėmis, 
paskiau rankraščius susiu
vęs ir aptaisęs viršais, vėl 
dalina mokiniams, kurie pa
baigę mokyklų atiduoda 
kitiems naujai pastoju
siems. Grinčenka kartu su 
savo mokiniais žaizdavo, 
kartu net ir valgydavo, to
dėl tarp mokytojaus ir mo
kinių žydėjo meilė. Žingei- 
du pastebėti jo intekmę iš 
mokinių laiškų, kuriuos 
G-ka visų amžių laikė, kai
po kokių dovanų už savo 
darbų. Išsyk žmonės ste
bėdamiesi, kad naujas mo
kytojas ir savo šeimynoje, ir 
mokykloje ir su jais pačiais 
kalbasi vien tik ukraiuiškai, 
sakė, kad jis tur but toks 
pats neapšviestas varguolis, 
kaip ir jie ir žiurėjo į jį lyg 
su kokiuo paniekinimu. Bet 
vėlia!!, matydami, kaip jis 
puikiai moko, kaip kiekvie
nas galėjo gauti nuo jo iš

džios uždengta jo mylimas 
kūdikis “Prosvita”. Jis 
nesulaukė tos nelaimės ir 
paniekinimo. Laidotuvės to 
nenuilstančio darbininko 
dirvoje tautinio ir kultūri
nio Ukrainos pakilimo buvo 
atliktos Kieve su didžiausiu 
gėduliu.

SAULININKŲ APY
SKAITA.

(Toliau eina. Žiūrėk “Ka
taliko” No. 35).

Gerbiamoji “Kataliko” 
Redakcija neatsisakys duo
ti vietos paskelbti dar šioms 
žymesnėms aukoms, gauto
mis Chicago j e Lietuvių 
Švietimo Draugijos “Sau
lės” Mokytojų Kursų na
mams pastatyti, bet apleis
toms anų sykį, kad neužim
tų laikraštyje perdaug vie
tos.

J. Račkauskas 25 dol., V. 
Milaševičius 20 dol.

Po 10 dol.: J. Žibąs, A. 
Limantas, Al. Stefanavi- 
čius, L. Gasparas, Juozas 
Poškus (anų sykį paskelb
ti 20 dol. — Vlado Poš
kaus), P. Mažeika, dr. Zį- 
montas, J. Skutas, J. Krot- 
kus, J. Kavarskas, J. Šer- 
petis, U. Padžiuvėlaitė, A. 
Liekis ir V. Gabševičius.

Po 6 dol.: J. Sauvaras ir
J. Lekavičius.

* Po 5 dol. r V. Miknevi- 
čius, C. Norkus, M. Jaučius,
K. Zalatorius, K. Paukštys, 
S. Eidimtas, Grikienis, P. 
Dabšys, P. Steponaitis, M. 
Kuodis, A.. Noiiavičius, V.j 
Rutkauskas, P. AršanskaS,! 
J. Jankauskas, A. Valan
čius, V. Nausėdas, B. ir M. 
Kuktos, J. Sakalauskas, J. 
Kerys, Katkevičienė', J. 
Antanavičius, L/ Naimonr-j 
tas, P. Bručas, M. Vaitkus, 
J. Jaknis, J. Mockus, J. Žil
vitis, Kukniauskas, J. Ku
lys, J. Vosyliauskas, K. Lu
košius, J. Ruikis, M. Pet
kus,- A. Vosyliauskas, A. 
Šliauteris, J. Uoksas, A. 
Katkauskas, T. Šiuma, K. 
Šiurna, P. Mažeika, V. Kuo
dis, J. Molis, J. Pupauskas, 
Lietuvių Anglių Kompani
ja, M. Jasnauskas, V. Sa
baliauskas, N. Novickas, V. 
Mukas, Padžiuvėlaitė, Ten- 
dzigolskas, J. Pėčkauskas, 
O. Pacaitė, J. Šeputis, P. 
Unglickas, M. Petraitis, V. 
Paukštys, K. Staiga, A. Sta
nevičius, J. Budginas, dr. 
J. Kūlys ir Mat. Br. Balė- 
vičius.

4 dol. J. Aleksandravi
čius.

Po 3 dol.: K. Jankauskas, 
Vitas, K. Lisauskaitė, Ver
telga, V. Kareiva, Leščins
kas Mironas, Žilienė, Moz- 
giris, C. Baltrėnas, J. Kol- 
tertas, M. Palionis ir J. Ku
čas.

Po 2 dol.: K. Urbanavi
čius, K. Gruzdys, J. Eidim- 
tienė, J. Balaišis, G. Raš
kė vičius, J. Citra, K. Vait
kus, Gotautas, Ruzgus, J. 
Janonis, P. Bašinskas,. K. 
Drukteinis, J. Stalyga, K. 
Kodulis, E. Petkaitis, A. 
Maciejauskas, A. Stašaitis, 
J. A. Zubavičius, Blaževi- 
čiutė, P. Geistaras, Siske- 
vičius, Kavoliauskas, Ber
notas, Vabažas, Mykolainis, 
Grubliauskas, A. , Basiu- 
kauskas, Grubliauskięnė, 
M. Garmus, P. Simanaitis, 
Januškevičius, Vosyliaus
kas, J. Antanavičius, A. 
Kumšlitis A. Deksnis, M. 
Blažytė, U. Valeikienė, E. 
Raškauskienė, J. Valaitis, 
J. Lietuvninkas, Kadaitis, 
J. Narbutas, M. Grunkis. 
Janušauskas, J. Skabickas, 
J. Urba, J. Artižauskas,

Petrauskas^’ D. įGapšys, 
Paulauskas, 'fe. Mišeikis, 
Berenkis, x ‘ Steponavičius, 
Petra vičaitė, rf. Žukauskas, 
P. ŠliakySj P. Sutkaitis, J. 
Grinius, A. Bųmond, J. Ma- 
nikas, MytoĮafunas, P. Ma
žeika, Labanauskas, Gela-
žėlė, Liepas, A. Budrikas, 
K. Paulikonis, S. Vaitkevi
čius, K. Urbanavičius, J. 
Lukauskas, A. Zalatorius,
A. Pilypavičius, J. Dačiolis,
B. Astrauskas, Vaidžiunie- 
nė, Trakinaitė, Marcinaus- 
kienė, M. Panavas, A. Žul- 
čienė, P. Urbanavičius, A. 
Juškevičius, P. Moekiala,
AI. Dabolskaitė, Delingis, J. 
Mockevičienė, J. Ežerins
kas, L. Dumbliauskaitė, M. 
Sakalauskas, J. Noreikienė,
T. Bielskus, V. Pocius, J.
Brazauskas, J. Marcinkevi
čius, Silitauskas ir AI. Pru- 
šinskas.

Po 1.50 dol.: J. Jarašius, 
J. Rakauskas, O. Tvarijo- 
naitė, Al. Palionis, J. Doč
kus, Laurynavičius, St. Ta- 
nanevičius (3 rub.), J. Gen- 
dvilas, A. Labanauskaitė ir 
A. Vaičiulytė.

Visiems gerbiamiesiems 
aukotojams “Saulės” Drau
gijos vardu taria ačiū jos 
delegatai:

Kun. K. Olšauskis,
Kun. J. Tumas.

..įšęlma. Lagerlef. 
BAŽNYČIOJE.

Pabaiga7 nud- 5-to pusi.
— — ■»! • M . ■ . —■

tavo mokiųjų ;%kąičiun ir su 
tiesos pagalbų užgesinus 
savo žipųjįma troškimų, Ir 
aš meldžiu tavęs, leisk man 
pasilikti" .....

Bet švejĮta^įs atsikėlė ir 
piktai ranįą j^ngų, pakel
ta graąįp(ifuįų^^ųpųjkų: į; i i<

“Tiv uęgųli...tąrp musų 
likti, kaip nieks negali pa
kelti prie lupų didelio va
rio rago, ,, pasaulio Kuni
gaikščių? Balsų vadinamo ir 
juo užtriubyti.' Tu neturė
jai teisės į šitų Bažnyčios 
dalį ineiti, .nes tu esi stab- 
meldis. Eikk lauk iš čia, 
o jei neisi, tai mano moki
niai puls ant tavęs ir su
draskys tave jį šmotelius, nes 
tu savo būvimu terši baž
nyčių”.

Vaikinas tečiau stovėjo 
ramiai ir tarė: “Aš iš čia 
neisiu, nes mano siela rado 
čia sau maistų. Geriaus aš 
numirsiu ties tavo kojom”.

Vos jis tubs žodžius pa
sakė, kaip šventojo moki
niai pašoko ir puolė ant jo. 
Ir jam pradėjus dar gin
ties, jie parvertė jį ir norė
jo užmušti.

Vaikas sėdėjo, visai arti, 
jis yiskų matė, ir girdėjo, ir 
skausmas ir baimė apėmė 
jo sielų delei vaikino gy
vasties: ......

“Beširdžiai tie žmonės!” 
tarė jis sau. “Kad tai aš 
galėčiau užtriubyti ragu ir 
išgelbėti nylaiiųingųjį!”

, Susijaucįįnęs jis pašoko ir 
padėjo raibių ant rago. Tą 
valandų jis noi$jo pakelti jį 
prie lupų ,ųe ,|am, kad di
džiu karaįįnmi, tapus, bet 
kad išgelbėjus;)vaikinui gy- 
vasti- lu a- -

Jis apėipė rųgų savo ma
žutėmis rųųkopiis ir pamė
gino jį pakelti.; t

Ir jis pajuto, kad didžiau- 
sis ragas , pats kįla prie jo 
lupų. Ir kaip tik jis paste
bėjo į rago skylę, senasai 
pasaulio Kunigaikščių Bal
sas užgaudė ir pripildė visų 
bažnyčių stipriais triubos 
garsais.

Tada visi atsikreipė ir 
pamatę, jog kažin-kokšį vai
kas laikė didžiausį ragų rna-

Vaizdas iš upės Yangtsekiango pakraščių, Chinuose, kur toji upė paplūdo ir 
sunaikino arti 100.000 gyventojų.

žutėmis rankomis ir triubi- 
jo juo taip, kad net stulpai 
ir skliautai drebėjo.

Viename akimirksnyje vi
sų mušti iškeltosios rankos 
nusileido^ įy^ šventasis mo
kintojas pratarė' į vaikinų:

“Eikš*ir sėskis prie ma
no kojų, kame ir anksčiaus 
Sėdėjai! Dievas parodė ste
buklų duodamas man su
prasti, jog Jis nori, kad tu 
pažintumei tikrojo į Jį Ti
kėjimo mokslų”.

Pavakariop vyras su žmo
na skubinai grįžo Jeruzoli- 
man. Išsigandę, susijaudinę, 
jie ištolo jau šaukė kiekvie
nam sutiktam žmogui:

“Musų sūnūs pražuvo. 
Ales manėme,, kad jis bus 
nuėjęs su giminaičiais ar 
kaimynais, bet nieks jų nė
ra matęs. Ar neteko jums 
matyti kur ant kelio vienui- 
viėno vaiko?”

Iš Jeruzolimos einantieji 
žmonės atsakė jiems: “Ne, 
judviejų sunaus mes nema
tėme. Bet bažnyčioje mes 
matėme stebuklingų vaike
lį. Jis buvo panašus į dan
gaus aniolų ir perėjo per 
Teisybės Vartus”.

Jie noriai butų papasako
ję visas smulkmenas, bet tė
vai neturėjo laiko jų klau
syti.

Truputį toliaus juodu su
sitiko kitus praeivius ir 
kreipėsi į juos su tokiuo pat 
klausimu. Bet žmonės iš 
Jeruzolimos einantieji tvir
tino tik apie gražiausi, 
kūdikį, kurs Rojaus Tiltu 
perėjo.

Jie norėjo sustoti ir iki 
sutemai apie tai kalbėti, bet 
vyras, su žmona neturėjo lai
ko jų klausyti, — juodu 
skubinosi miestan.

Tai šen, tai ten vaikščio
jo juodu gatvėmis ir niekur 
nesutiko savo sunaus. Ga
lop juodu priėjo Jeruzoli
mos bažnyčių. Ir žmona 
prabilo į savo vyrų: “Jei 
jau mudu čia esava, įeikiva 
ir pažvelkiva į vaikų, apie 
kurį visi pasakojo, buk jis 
iš dangaus nužengęs. '

Juodu įėjo ir paklausė, 
kame butų galima pamatytį 
vaikas, , kurs stebuklus yra 
padaręs. - ;

“Eikkite tiesiai ten, ka
me su savo mokiniais sėdi 
šventasai mokintojas; Teii 
ir tas vaikas randasi. Se
nieji vyrai pasisodino jį ša- 
lep savęs; jie klausinėja jo, 
ir jis jiems užduoda paklau
simus, ir visi stebisi į jį 
bežiūrėdami. Ir visi žmo
nės stovi bažnyčios kieme, 
kad nors pažiūrėti gavus į 
tų, kurs pakėlė prie savo lu
pų pasaulio “Kunigaikščių 
Balsų”.

Vyras su žmona šiaip-be- 
taip prasikimšo per minių 
ir pamatė, kad kūdikis gal
vočių tarpe besėdįs tai jų 
sūnūs beesųs.

Kaip tik žmona pažino 
savo vaikų, ašaros pasipy
lė iš jos akių.

Ir vaikas išmintingųjų 
vyrų tarpe besėdįs verksmų 
išgirdęs pažino motinos bal
sų. Jis atsikėlė ir priėjo 
prie jos.

Tėvas ir motina pasiėmę 
vaikų ant ranku, nešinos jį 
iš bažnyčios.

Motina tečiaus visas lai
kas, be petrukio, verkė ir 
sūnūs klausė jos:

“Ko gi tu taip verki? Ar
gi aš nepriėjau prie tavęs, 
vos-tik išgirdau tavo bal-' 
sų?”

— “Kaip-gi aš neverk
siu? — atsakė motina: “aš 
maniau, kad jau busiu ta
vęs netekusi”.

Aliesto vartai senai jau 
toli atliko, jau visai sute
mo, o motina vis dar tebe
verkė.

“Kodėl tu verki?” klausė 
vaikas: “aš nežinojau, kad 
diena jau baigėsi. Aš ma
niau, kad dar rytas... bet 
vos išgirdau tavo balsų, 
tuo jaus priėjau prie tavęs”.

“Kaipgi aš neverksiu?” 
atsakė motina:' “Aš ieško
jau tavęs visų dienų. Aš 
maniau, kad ant visuomet 
busiu netekusi tavęs”.

Ėjo jie per kiaurų naktį

ir pradėjus švisti: vaikas 
pastebėjęs? ų apsiašarojusį 
motinos veidų prabilo:

“ Tn vis . dar tebeverki ? 
Kogi? Tikėk manim, aš 
taip pąsielgįau ne. del savo 
garbės. Dievas padėjo mąn 
padaryti tuos tris stebu
klus, nes Jis per mane go
rėjo pagelbėti nelaimingus 
žmones. Bet vos tik aš iš
girdau tavo balsų sugrįžau 
pas tave”.,.

— “Vaikeli mano”, — at
sakė motina: “aš dėlto taip 
gailiai verkiu, kad ant am
žių nebeteksiu tavęs. Tu 
jau nepriklausai man. Nuo 
šios dienos tavo gyvenimo 
tikslas bus teisybė, tavo 
maloniausia svajonė — ro
jus, ir tavo meilė išsilies am 
visų . gyvenančiųjų ant že 
mės nelaimingųjų ’ ’.

— Galas. —

Išaiškinimas.
Onutė: —- Alan norėtųsi 

žinoti, kode! vaikai papras
tai naktimis gema?

Antanukas: -— Nes jie ži
no, jogei tuo laiku atras na
mie gimdytojus.

Sumanus Juozuks.
— Bijokis Dievo, Juozuk, 

12 metų dar neturi, o jau 
papirosus inkai! Kas bus, 
kada busi vyresnis?

— Tada rūkysiu cigarus.

Aiškus ženklas.
Duktė: — Mamyte, jis 

manęs jau nemyli
Motina: — O iš ko pa

tyrei?
Duktė: — Nes dabar jei 

jis mane palydi namo, vi
suomet pasirenka trumpiau
sių kelia. Pirmiau priešin
gai elgdavosi.

Įsitikinimas.
Tarnaitė į savo pažįsta

mų:
— Toji mano senė, tai la

bai šykšti. Kuomet mane 
pasiunčia rusin atnešti vai
sių, tai pati stovi ties rusies 
durimis, o man visų laikų 
liepia garsiai giedoti-

7
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KAZYS PUIDA. “KATALIKO” AGENTAI.

Musų Dainiai.
------- Kritikos Bruožai.-------

Nur der verdient sich Freiheit wie das 
Leben,

Der taeglieh sie erobern muss.
Goethe.

(Tąsa). 
\ir' ’ -' .

Kuu. A. Strazdo intekmės jaunystėje musų 
joje veltu butų ieškoti: nei dainų turinys, nei forma, 
nei kalba, nei laikas ne tie buvo, kuriais kiekvienas 
naujas tvarinys graibute graibomas. Kun. Strazdas 
pats susitvėrė auditoriją iš tų, kuriems jo tikslu bei 
uždaviniu dainuoti buvo. Tokią auditoriją besitver
damas, jis neikiek nemanė apie busimąsias dienas sa
vo dainoms. Gerai žinojo, jog liaudin patekusi dainelė 
ilgai gyvęs, iškęs invairias atmainas, drieksis plačio- 
jon Letuvon, bet, neveizdint, į jokias atmainas, nema
rioji tvėrimo, dvasios dalis paliks joje ir liudys iš 
praeities. Liudyti jo dainelė turi ką ir ne savo tu
riniu, bet vienu savo būtybės faktu, vienu tuo, kad 
anais laikais ji atsirado ir nemirė. Tuo savo ligi mu
sų dienų ištvėrimu bepretensioninė kun. Strazdo dai
nelė nurodo mums, jog tautinės sąmonės diegai jau tū
nojo liaudies krutinėję dar nesuvokiami, nesugraibo
mi. Tečiau ilgainiui ta pati laiudis pagimdė visus mu
sų raštijos švyturius, visų jų dvasion indėjo tautos ge
nijaus kibirkštį kad ją saugoti, plėstų ir kad ligi tau
tos pasikėlimo ištikimai jai tarnautų.

Nors kun. Strazdo poezijos forma ir menka, nors 
pilna ji barbarizmu, ne tame dalykas. Visų-svarbiau
sia yra tas, kad tasai žmogus iš liaudies išėjęs, liaudin 
sugrįžo ir jos rupesniais kvaršinos, jos gyvenimu gy
veno ir nusiminimo valondomis ją ramino. Pildė šven
tąją dainiaus pareigą intuitiviniai nujauzdamas kad 
galima pačiam nusiskųsti, o kada to nevalia ir, jokin 
gyvenimo skurdan neveizdint, nuliūdęs brolis sura
minti.

Kuu. Strazdo dainelė pabaigoje XVIII šimtmečio 
— tai, gal dar nesuvoktinas, bet jau-apsireiškęs lietu
vių tautinio atgimimo takas, kurį liaudies sūnus skįs 
ilgainiui ir ves tautą juo šviesos viešpatijon . . .

rašti-

atsiekia tiktai mirimo 
Taip iš Poškos biogra- 

mokslo pradžią įgavo, 
paskui mokinosi Kra-

Apie 1818 m. buvo Raseinių miesto 
Die-

DIONIZAS POŠKA.

Tamsi praeitis slepia nuo mus dar ligšiol tauti
nio lietuvių atgimimo pranokėjus, tuos švyturius, kurie 
klaidžiomis žvakelėmis švietė lietuvių tautinės dva
sias patamsėse. Apie jų jaunąsias dienas, kurios de
das kiekvieno žmogaus būtybės pamatau, iš kurių tam
sus žmogaus psycliikos puslapiai išskaityti galima bu
tų ir susekti gamtos bei atsitimų intekmė į jo sielą 
— mes nieko nežinome. Mus 
diena ir tai tik metų pavydale. 
fijos mes tik tiek težinome: 
sulig bajorų papročio, namie, 
žiu mokykloje.
teisėju ir mirė 1831 m., palaidotas Kaltinėnuose, 
nas savo užbaigęs gimtajame dvare Barzdžiuose-Bi- 
jotuose, Girdiškės parapijoje, Raseinių paviete.

Ir tiek apie tą, kuris išsilaužė iš viešpatavusios jo 
laikais bajorijos tarpe tradicijos, kuris pajuto tautos 
dvasią krutinėję besęzdamas ir “nepagarsinti norėda
mas savo vardą” ėmėsi plunksnos, kad “mužiko” kalba 
prabilti apie jo gyvenimą-skurdą jin patin ir bajorijon.

Lenkijos restauravimo idėos laikais musų bajori
ja giliai ir plačiai buvo tąja idėa persiėmusį ir Napo
leono neaiškus prižadai, pusiaulupiai ištarti, uždegė 
musų bajorijos širdis ir galutinai nuviliojo ją nuo tau
tinio kelmo. Visur ir visi tais laikais tiek ir tekalbė
jo, ką apie busimąją Lenkiją, brukdami į jos ribas, ži
noma, ir Lietuvą, kuri juk lenkų dar ir šiandien skai
toma lyg kokia provincija, lyg neišskirtina historinės 
Lenkijos dalimi.

Ir štai, tarp tų svaigulingu idėų prabįla skardus, 
giliąs balsas. Skundas audros sūkuriais skrysta iš 
poėtos lupų ir ima savo globou tą visų nuskaustąjį, pa
niekintąjį, visų stumdomąjį “mužiką”. Prabįla poetą 
lietuviškai, lyg kokia reakcija prieš viešpataujančias 
tarp jo kaimynų tautiečių idėas. Užtaria tą, kurio 
ligšiol nieks nematė, nejautė, nepatėmijo, ar idėjinia
me apjakime galvojo apie aukštesnes materijas, kurios 
žiežirbomis lakiojo po Lietuvą ir laukė pastarosios ga
lutinojo nutarimo valandos.

Jeigu galima butų konstatuoti kokiais metais Poš
kos “Žemaičių ir Lietuvos Mužikas” parašyta, tuomet 
pilnai ir teisingai galima butų nuspręsti poėtos atsine
šimas į tą laikatarpį ir viešpatavusias tuo metu lietu
vių bajorijos tarpe idėas.

Trūkstant smulkesnių biografinių žinių, reikia 
ieškoti poėtos dvasios jo veikaluose ir laiko jntekmės at
sispindėjimo juose.

atstovą, kuris gal persentimehtališkai, bet i^s-gi ap
dainavo ir nupiešė savo laiką. -

Dalele žmonių brangi, vieuog paniekinta, 
Iš kurios darbių rankų žemės vaisiai krintd, 
Jei šituom raštu savo tavęs n’užvaduosiu,. , 
Tai nors sopulius širdies pasaulei paduosiu**!.

*) Cituota iš “Lietuviški Dainiai pradžios XIX šimtnįe^io”.
’Jr. Jonas.

Kaip matome, Poška nemėgina rišti Mausimo to 
“mužiko”, jis tik broliškai prabįla į tan “mužikan” 
tardamas:

. . . kurs pasaulės ėsi geradėjau,
Dėl ko tave teip niekiu, kaip dulkes tarp vėjų?

Poška neieško socialinių, ar kitų kokių priežasčių 
tokiam sodiečio žmogaus niekinimui išaiškinti; netyri
nėja tų sąlygų, kurios, vienon krūvon ilgainiui susidė- 
jusios, sutvėrė jo laikų “mužiką”, — jis tik dainuoja 
susopusia širdimi visus sodiečio vargus, jis tik, jei jo 
Sopulius nestengs užvaduoti, tai nors tą nežmonišką 
skurdą pasauliui apskelbs.

Patsai bajoru būdamas ir matydamas kaip jo kai 
mynai-bajorai apsieina su baudžiauninkais, Poška už
jautė jų likimui ir ėmė ieškoti to “mužiko” būtybės 
prasmės. Materialistiškų bangų, kurios savaimi ver
žėsi gyvenimai! ir dar labiau slėgė baudžiauninką, Poš
ka nemato, jis vien jaučia didelį nuoskaudą ir netei
sybe ir taip apibudina savo apdainuojamąjį “mužiką”: 

Mužike, apgulėjau visų, pirmutinis, 
Ciecorių su jų rėdais, rąste pamatinis, 
Ramsti tavij tur visi, visų naudų klėtį, 
Skruzdėle, nežinanti kas tai yr tingėti, 
Penėtojai! giminių, tikra nekaltystė, 
Tu mažne viens pažįsti, kas yr viežlyvystė, 
Viso labo tėvynės sarge rūpestingas!

Ir XIX šimtmečio pradžioje leituvių raštija, lyg 
busimąsias tautinės idėos dienas užjauzdama, pasi
dėjo savo pamatau demokratinį principą, kurį ir šian
dieniniai literatai išpažįsta, tik jau praskėstoje ir te- 
aretiškai apibudintoje formoje. Nykstanti bajorijoje 
lietuvių kalba, nustojusi šviesesnių sluogsnių šeimy
nose pilietinių teisių, galutinai persikraustė šiaudinėn 
valstiečio postogėn, čionai pergyveno sunkiausi nykimo 
periodą ir svetimtaučiams pradėjus ja rupinties kaipo 
mokslo medžiaga ar . historinė liekana*), o Žemaičių 

*) M. Biržiška, Liet. lit. Vii. univ. m. “ VisuomeričS’ ’. III ir IV. 
pusi. 156—161. - .
bajorijai puolus kalba iš galutino žuvimo gelbėti — pri
sikėlė ji tiktai gabiausių musų poetų trusu, kilusios iš 
liaudies inteligentijos pasiryžimais. i?

Poškos laikai — tai karštas kalbos gelbėjimo .pe
riodas iš visiško jos pranykimo, nes apš^įęt^ truku
mas, o per tai nuolatinis bėdinesniųjų sljiogsnių. kry* 
pimas prie turtingesniųjų, aklas šių psįstąiįųjų pa- 
megzdžiojimas viskame ilgainiui išginė j^|; ii>iš smul
kesniųjų bajorų. Knygų-gi lietuvių kalba ^n^is metais 
maža buvo, bet ir tų nieks neskaitė: -^1 i aidžiaijos ne
prieinamos buvo, o specialinė lietuvių bajorinė kultūra 
jai svetima buvo**). Apie kalbos nykimą Poška pa-

••) Ibid. VI p. 256. " : „
lieka savo raštuose aiškų dokumentą:

Mat liežuviu prigimtu visi kalbėt gėdis, 
Kiek viens svečiopai žvernoj kitaip pasirėdęs, 
O kiti tiesiog juokias iš savo liežuvio, 
Nebenor girdėt kalbos senovės lietuvio. (28)

Toksai bajorų atsinešimas gimtojon kalbon prisi
dėjo prie jos palaikymo, tečiau neveikė jos tobuliniman, 
tiktai iš smulkesniųjų sluogsnių gretinamos prie aukš
tesniųjų, lenkų kultūrai pasidavusių, prinešė musų kal
bon daugybę barbarizmų. Ir Poška neišvengė barba
rizmų, nors jo kalba daug tyresnė už Jr. Jono sulietu
vintąsias Poškos eiles, žemaičių tarme rašytas.

Rašyti tokia poema anais laikais reikėjo daug įspū
džių turėti, reikėjo kasdien valstiečio nepakeliamasai 
vargų jungas regėti ir, kas visų-svarbiausia, reikėjo 
matyti busimasis tautos atgimimas ir surasti, nujaus 
ti savyje tautos dvasios, kelektiviniai dar neapsireiš- 
kusios, pirmieji spinduliai ir pasiryžimai.

Smulkus kasdieninių darbų apsireiškimai arti ir 
toli, mintis apie tai galvoti pradėjus jau nestengia 
silaikyti ir pati statos klausimus:

Kas 
Kas 
Kas 
Kas 
Ant 
Kas 
Tarp ažerų ir upių perkasas giliausias? 
Kas tuos medžius daržuose sodina po eilei? 
Ir tuos kalnus su dauboms sulygina dailiai? 
Kas pastato tuos murus, miestų triobas baltas, 
Ir iš plytų, akmenų bažnyčias iškeltas?
Kas tą auksą, žemčiūgus, sidabrą nupelno?
Vis tai kruvins prakaits iš mužiko delno! (9)

Iškėlęs valstietį viso pasaulio maitintojin, Poška 
užmiršta poemą apie lietuvį valstietį rašąs ir rašo jau 
hymną darbui — darbininkui hymną. Tasai 4arbinin- 
kas su jo vargais bei skurdu, tai tik medžiaga, iš kurios 
skardus ir vienintelis lietuvių raštijoje hynmas darbui 
pinamas.

Poėta, išapotėozavęs darbininką, kaipo tokį, logiškai
už

mums viską apdirba darbmečio sulaukus? 
tas pelkes bedugnes sausomis padaro, 
akmenis suskaldo be ugnies, be garo?
iš upių išvalo botyrinę uolą,
kurios laivai, valtys taip tankiai užpuola? 
vieškelius ištaiso, kas yra išriausęs

SU-

2.
“Kad Poška nieko daugiaus nebūtų palikęs, o tik

tai šį raštą, jau jo vardas butu ant amžių pamenamas 
tarp lietuviu, — sako d-ras J. Šliupas kalbėdamas apie 
Poškos eiles: “Žemaičiu ir Lietuvos Mužikas”.

Ištiesti, tai nevienintėlis anų laikų demokratiško
sios minties tarp lietuvių apsireiškimas. Devyniolik- 
taeai amžis, tas laikatarpis visų tautų kovos už laisvę, 
už demokratinės idėos principus visuose visuomeniniai- 
socialiniuose sluogsniuose. rado ankstybą Lietuvoje

iš-

protaudamas, klausia, ką tasai visų maitintojas 
tai turi? ■’

. . . žemės pusrėžėlis — vietomis smiltingas, 
Kitur tikras pajauris, pelkėtas, purvingas, 
Bet ir tasai yra toks (kad tamsta žinotų), 
Jog šuo didis užgulęs uodega užklotų. (11).

Tai yra jo turtas, iš kurio jis save ir šeimyną
maitinti privalo. Bet koksai tas valgis ir to darbinin
ko būvis?

Tamsi be langų grinčia, krosnis viduryje,
Žiemą sniegas, vasarą lietus į ją lyja, 
Dūmai, garas ir drėgnis be permainos laiko 
Kruvin akis, blakstienas, sveikatą sunaike.
Daržo lapai ir duona mane išmaitina,. ». «
Kaušas vandens troškimą kūno atvėsina.
Vietoj lovoSj vien lentos virkščiomis paklotos)

Ant kojų apavimas .-į-, vyžos suraizgiotos;
Apjuosimas iš virvės; o kriekliuos ir skrando’ 
Apvalkalai, po kuriuos kūno paukščiai lando. 
Visa nauda — padarai, kuriais pelnos valgis: 
Spragils, žagrė, pjautuvas, spats, akėčios, dalgis.

. Tokiose medžiaginėse sąlygose esąs sodietis nieko 
kultūrinio nesutvers. Amžinai kovodamas su gyveni
mu del duonos kąsnio, jis tik stengs pajautimus toje 
srityje ištobulinti, kitą visą gyvenimą atmes šalin kai
po bereikalingą ir sunkią naštą. Savo vargams-sopu- 
liams jis tik užjautimo, užtarimo, širdies ieškosis ir tuo 
bus patenkintas, kol skurdas jo vėl prie kovos ne- 
sųžadįs. į

Vargų suspaustas ir jų užviešpatautas, urėdo skau
džiamas, nors netikėtai ima baudžiauninkas ponui 
skųstis, bet vienas tik pono:

. Tylėk, šaukia, nes tuojaus tarpvartėj pakarsiu, 
sužadina jį, primena gyvenimo butenybę ir liepia 
dėti

bu-
O čia už pasiskundimą:
Urėds capt už pakaušio, nurovė kaltūną, 
Lyg kokiam bernardinui padarė karūną, 
O kad plaukų neliko, už ausies nutvėrė 
Ir ant žemės parvertęs, drūčiai lazda pėrė. (11)

Tokiems prietikiams esant, valstietis, žinoma, kad 
niekur nei pagalbos, nei paguodos sulaukti negalėjo 
teisingai jis skundės:

Mano vargus, sopulius nieks nereg, negirdi.
Viešpats, kursai danguose, arba kitaip Dievas, 
Ir ciecorius, karalius, teip vatiniams tėvas — 
Pirma teip augštai, o antras teip toli gyvena — 
Nenuein pas juos verksmai, vaitojimai mano! 
Visi prašymai, šauksmai mus eina už nieką, 
Mums tik pančiai, verguvė ir nelaisvė lieka. (10)

Iškilmingais akordais skambąs vietomis tasai 
hymnas ir vargdienį taip jautriai ir gaileširdingai už- 
tarią, baigiasi politišku-socialiniu sentimentu, ištiki
mybe ir pasitikėjimu Aleksandru I Žydo patariamas 
sumuštąsai valstietis skųsties carui, senatui ar ministe- 
riui — tiems “žmonių tėvams”, — nebenor, sulig jo 
paties “lapių urvon lįsti”, juo labiau, kad “kaip dudo- 
dorius birbina, taip kazoką šoku”, o ponais skųsties ne
duok Dieve! Juk aiškus dalykas, kad “prasčiokui ant 
pono pikts žodis nedoru” . . .

Šie pastarieji poemos akordai gana aiškiai parodo, 
tad Poškos iš visų atžvilgių sentimentalinio budo turė
ta. Pačiam valstiečiui anais laikais ir jo kalba papa
sakoti tokiais karštais žodžiais tas, ką jis tik vos-vos 
sumeta ar užčiuoptinai supranta — ty. pastumti jis 
prie savo buities gerinimo by kokiu keliu.
vargą supratęs žmogus, nors pasiviškai kovos su jo 
priežastimis ir neiškęs vieną kartą savo kovos aktivi- 
niai neapreiškęs. Parodyti visos valstiečio bėdos jam 
pačiam, sužadinti jame nepasitenkinimo ir kovos lieps
na ir tuoj ant tų sukeltųjų jausmų kibiras šalto van
dens užpilti
“prieš vėją pusti”, ir kurs pagalba socialiniam gyveni
mui sutvarkyti tiktai iš Dievo tikėjos.

ir

O juk savo

galėjo padaryti tik tas, kurs bijojo

3.
Pastaroji žymė aiškiu bruožu tęsiasi per visas Poš

kos eiles, mus atsiekusias. -Jau vien socialinio sodie
čio gyvenimo sutvarkymo Poška negalėjo pripažinti del 
savo sentimentalinio budo ir to įsitikrinimo, kuris sa- 

“mužikų” luomai ne- 
interesai, kuriais ir 
luomo žmogus, nenu- 
socialiniam “mužiko” 

m. “Visuomene” N 10 — p. 332.

vaimi skelbė jam, jog “ponų” ir 
išvengtina butenybė. Bajorijos 
Poška buvo užsikrėtus, kaipo to 
jaučiamai*) jam pačiam, neleido

*) M. Biržiška, Liet. lit. V. univ. 
padėjimui kitokios išeigos surasti.

Poška niekur ir niekuomet neriša jokio pastatyto 
sau klausimo, nežiūri jin realisto akimis, neieško takų, 
kurie prie poetiškai geidžiamų atmainų privestų, bet 
žiuri visan pasaulin per sentimento akinius, ypač į 
socialinius gyvenimo apsireiškimus.

Jeigu jojo “Žemaičių ir Lietuvos Mužikas” senti
mentalinis socialiniai-visuomeninio lietuvio baudžiau
ninko padėjimo vaizdelis, tai “Kitą kartą ne teip buvo” 
duoda mums jau daug reališkesnį šeimyninį visų sluogs- 
nių paveikslą.

Lyg paraleli tarp savo dienų ir praeities, ne tiek 
poėtos pamenamos, kiek tėvų nupasakotos, pravesti 
norėdamas, Poška nurodo į tvirtesnį šeimyninį ryšį 
tarp senių ir jaunųjų, kuomet “jaunieji seniems inti- 
kėjo”, kuomet “nei senieji melavo, nei turtingi vogė”, 
kuomet “pusamžis ėm’ mergą, dėlto buvo ir stiprus, — 
dabar visi serga”. Taip butą iš vyrų pusės, moterįs-gi: 

. . . buvo kaipo rožės.
Taip jaunos nemylėjęs, ir mažos nedrožęs:
Maža plėšė plunksneles, jauna buvo verpėja,
Kad suaugo į mergas, tuom kart ištekėjo. (13)

Apskritai imant, šeimyninis senovės prietikis rė
mės pats ant savęs ir tvėrė sveikesnę atmosfe”ą, ku
rioje :

Geros pač ios vyra j ieškojo, o ne paleistuvo.
. . . vaikai tėvų geriaus klausė,
Ir tėvs vaikui už niekus nemušė per ausį;

kaip tas, matomai, buvo poėtos laikuose, turbut po bau
džiavos intekmės, nes ir vienas ir antras 

Žinojo, kas kam prigul ir sūnūs ir tėvas.
Pradėjęs tokią visuomeniniai-šeimyninę savo lai

kų peržvalgą, poetą neapsistoja ant atskirų, pavienių 
apsireiškimų, bet ima bendrus faktus, kurie vison vi- 
suomenėn pritaikinti ir jais tai gyvomis varsomis nu
piešia savo laikus.

Baudžiavos metu, kurį, man rodos, reikėtų mate
rializmo motina pavadinti bent pas mus, tradicija ir 
senovės palaikas dingo ir nyko viena už kitos, neveiz- 
dint jokiu šviesuolių pasiryžiman savotiškumas gelbėti. 
Jų vieton skverbės paviršutinės kultūros nuograibos ba- 
jorijon, o iš jos plonyčiais spinduliais ir savotiškai per
dirbtos jau liaudin. ' Ant pirmos vietos stovėjo mate- 

^Toliaus bus).

JUOZAS SZLIKAS
‘ ‘KATALIKO ’ ’ GEE EE ALIŠKAS 

AGENTAS. ' -
Turi tiesą užrašinėti laikraštį “Ka

taliką” ir priiminėti .už, jį prenume
ratą, rinkti drukus ir apskelbiraus 
“Katalikui” ir kolektuoti. už juos 
pinigus, taipgi pardavinėti namus ir 
lotus.

Jonas M. Tananevlče,
. “Kataliko” leidėjas.

P. Andrius Ji revive musą keliau
jantis agentas po visą Chicagą. Pas jį 
galite drąsiai užsirašyti laikraštį “Ka
taliką”, priduoti apskelbimus ir kito
kius drukeriškus darbus.

“Kataliko” Išleistuvė.

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

ST. CHARLES, ILL.
S. Kiel a, P. O. Box 16.

WILKES-BARRE, PA.
Kaz. Kučinskas, 18 Lehigh
A. Šeškeviče, 501 New Grand

Av.

st. 
St.

W. Adominas, 34 Logan Street.
J. Kučinskas, 238 Slocum Street.

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

SO. BOSTON, MASS.
Paul P. Mikalauskas, 248 W. Fourth st.

N. Gendrolis, 224 Arherns St.

NORWOOD, MASS.
J. Pakarklis, 1032 N. Wasbington s t.

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

c.

SCRANTON, PA.
J. Petrikis, 1514 Ross Avė.
Digrys, 1213 Philo St

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

W. LYNN, MASS.
Waicenavieze, 26 River St

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

DU BOIS, PA.
'VATER BURY, CONN.

Sab. Walentinas 370 Humbold st
K. Ch. Kazemekas, 785 Bank St

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

J.

w.

st.
St

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

Jos. Riebis, 781 Clifo.d

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

Kaz.

J. P.

VRW ttivEN. CONN.
Makarevicze. 255 Waiiace 
YOUNGSTOWN, OHIO.
Sabaliauekas, 28 Murduck

st.

SL

St.
SWOERS, 

An'anaitis, 
BROCKTON, 

Meškinis,

K.

P.
John Ramanauckas,

G.

R.

PA.
Box 

MASS.
35 Arthur
135 James

22.

St.
St.

BAYONNE, N. J.
Zujus, 500 Broadway

LEWISTON, ME.
Kazys Vilniškis, Box

CICERO, ILL.
F. A. Golubicki, 1412 — 49th
M. Szarka, 1410 — 49

BROOKLYN, N._Y.

120 Grand

2345 W. 20
3036 Union

3952 W. Lake

J. St.

36.

Av.
Ct.

Sabast. Valantinas, 370 Humbold
J. V. Lutkauekas,

CHICAGO, ILL.
P. Monkus,
A. Gembutas,
Kaz. Jamoutas,
M. Andruškeviče, 1521 N._Ashland Av.
P. Laikar, ' ‘
V. Stulpinas,
K. Steponis, 
Dom. Venckus,

St. 
st.

St.
St. 
st.

710 W. 14 Place.
921 — 33rd PI. 

3241 Hlinois Ct. 
3222 Auburn Av. 

“Aušros” Draugijos Skaitykla 
3149 So. Halsted St.

John Dabulskij, 3262 So. Morgan St. 
Jonas Visockis, 8132 Vincennes Rd.

St.

St.

st.

SO. OMAHA, NEBR.
p, Versacki, 261 So. 33rd

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

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

CHICAGOJE, ILL.
M. J. J.aiuuievicze, 670 W. 18 St. 
u J. TaliBkas, 345 Kensington Av. 
p. M. Kalus, 1607 N. Ashland Av.

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

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makarevicze, 255 Wallace

ELIZABETH PORT, N. J.
Boczkus, i,H - ~ its

BROCKTON, MASS.
Ch. Tamuleviče, Box 108, Montello Sts.
B. P. Miszkinis Co., 25 Arthur
John J. Ramanoski, 135 Ames

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

RUMFORD, MAINE.
Jenas Kalvelis, 222 Pine

LAWEENCE, MASS.
A. F. Svirta, 31 Union
A. Ramanoski, vy^i Oak

LOWELL, HASS.
L. Stakeliunas, 69 Charles

NEW HAVEN, CONN.
U. J. Vaitkevičius, 48 Walnut

st
st

D. st.

st. 
st

St

St.

st, 
st

st.

8L

8



FARMOS! FARMOS!

aTelephone Yards 3547

sena

sena

K. MAKAREVICZE

■ andBUui'aimx'

KAZ. KUCZINSKAS, 
18 Lehigh SL,

’b*
Beržiniai raudonmedžio arba aržuoliniai 
rėmai, gerai pojituruoti, 6 00 QE 
verti iki 50dol., dabar

Telefonas Canal 3263

DAKTARAS S. WISSIG
, Iš SENO KRAJAL’S.

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

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

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

K. J. FILLIPOVICH
GENERAL AGENTAS

Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. Ap
saugoji! namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir Ga
ry, Ind. už labai žemas kaimas, kolek.tuoju bilas viso 
kios noturos, teiposgi prisiunčiu kamarninkus dėl iš- 
mieravimo lotų ar farmų. Imu visokias provas civil- 
nas ir kriminališkas ir priduodn geriausiams advoka
tams. Reikalauju agentų Chicagoj ir kituose mieste
liuose, vyrams ar mokantiems rastą geras uždarbis.
Reikalaujanti darbo, atsišauki! laišku ar asabiškal.

Offiso valandos: nuo 8 ryto iki 9 vakare.
858 W. 33rd St. Gyvenimo adresas: 826 W. 341h St.

TELEPHONE DROVER 2205

Netikėtas pigus iš
pardavimas

OTŲ
per 30 dienų

Nebuvo pirmiaus šioje 
apielinkėje parduodami už 
tokias žemas kainas.

$575 ir $800
Paprasta kaina buvo

$675 ir $700
Jaigu nori pirkti, pirk 

dabar, neš ši kairia yra pa-, 
skirta vien tik ant 30 dienu, 
o po 30 dienų vėl bus kaina 
pakeltąjį-..; Vnduoy kanalai ir 
šaly^adteaiyr-a. įtaisyti ir’ apr"

Pasinaudok iš progos, iš
sirink sau. patinkama lotą, 
ir kreipkis prie vienintelių 
agentų:

St. Marcinkievicz
& co.

New City Savings Bank

4601 So. Ashland Ave.

BIBLIJA ARBA ŠVENTAS RAŠTAS 
NAUJO INSTATYMO.

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

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

Pinigus siųskite ant adreso: , -

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

KNYGOS MOKYKLOMS.
Turėdami užtektinai mo

kykloms knygų, atsidarius 
mokslainėms paleidome že
mesnę ant jų kaina.

1. Gramatika :— sena kai
na 50c., nauja 35c.

2. Lementorius — 
kaina 25c., nauja 20c.

3. Katekizmas —
kaina 50c., nauja 35c.

4. Nauja Chrestomatija I 
dalis — sena kaina 50c., 
nauja 30c.

5. Nauja knyga mokslai- 
nėms II dalis — sena kai
na 50c., nauja 35c.

6. Nauja Skaitymo knyga 
III dalis — sena kaina 65c., 
nauja 50c.

7. Šventa istorija -— sena 
kaina 50c., nauja 40c.

J. M. TANANEVIČE,
3244 S. Morgan St

Chicago, Ill.

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

Exami navoj u Abstractus, i r at
lieku kitus visus reikalus No- 
tariuszo pigiai ir atsakančiai; 
Visą savo darbą gvarantuoju. 
Eikit pas lietuvi o ne pas sve
timtautį.
-    —ibį IBM! M — 

911-33rd $t.
' Tel. Yards 6423

RussiąjirAinencan 
Line

Vienatine bę įpertgfcSimo Linija tarp 
Rusijos ir Amerikos.

8% d. į Rotterdam* 11% d- i Libava 
III klesa $2^.001. . JH klesa $30.00
II klesa $45^00., ,;; II klesa $47.00
I klesa $5pD'’ I klesa $62.06
Del smulkesnių žinių kreipkitės prie 

musų agentųPaibk prie pačių persta- 
tytojų. ... .

A. E. Johnson ®. Co.
27 Broadway New York. N. Y.

Lietuviškas Saliunas
Siunčiu pinigus- į- visas dalis svieto, 

greitai ir pigei, iaippat ir laivakortes. 
Užsiimu su tiioin- -per 8 metus. A-tlię.-. 
ku viską gerai ir teisingai. Kam rei- 
kja^ .kokios; rodcA; arba - pagelbės, pra.; 
tom ateiti pas mane, o aš patarnau
siu del - (visų, • visokiuose reikaluose. 
Tr.ipgi turiu del „parandavojimo tumus 
del pakeleivingu'žmonių.

SAM VOGIUS
537 ColUiiSvjlls Ąy., E. St, Louis, Ill.

KLEIN BROS 
Didelis rudeninio pardavimo atidarymas

Nauji pardaviniai išstatomi ir papiginti. BENO KONCERTAS.
• . . ....

Klein Broš. 
vertingos stam- 
pos duodasi su 
kiekvienu pir

kiniu.

ĮįlM BBOi
11 HALSTĖD. 20™ ST S 
M H CANALPORT AVE UF*i*

Lietuviški par
davėjai visuose 
departamentuo
se

TEL. YARDS 1804

ST. ANUČAUSKIS,
Karpenderis

IR
Kontraktorius.

Budavo.jų visokius namus, mūrinius 
ir medinius, atlieku darbą greitai, 
stipriai, gražiai ir pigiai. Kreipkitės 
pas savąjį po numerių

4559 S. Hermitage Ave., 
, Chicago, Illinois.

THi. S3 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIERODELIS.

Vyriškas arba 
-■■•mjteriška^ • Jtaik- 

rodėl: gvarantuo- 
tas ant' 20 metų, 
paauksuotas du- 

' beltavi ’lukštai 
■puikiai.: visaip iš
marginti,, gerai 
laiką laikanti, la- 

. blausiai 'naudoja
mi keliauninkų, kurie turi .daboti lai
ką. Spcijališkrs pasiųlijihiąs- Mes 
nusiusime šita laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. už $5.75 ir expresokastus 
del peržiūrėjimo, 
mokėk nei cent- 
ketum $35. 1— r
gelis o vau: i prie lai) • odelio.

EXCELS. OR WATCH CO. 
904 At? .laeum Bldg., Chicago. El.

DR.J. L. ABT
PasekmiDgiausiaij.gydo visokias vyrią 

kas, moteriškas" ir vaikų ligas.
. ' - . • ■ '* j ; ■ . i '

VALANDOS:.
Nuo 8'tki 9:3tf -ryte,; nuo 4 iki 5 po 

pistų ir. quo.6:30 .iki 7.-30 vakare. Ne- 
dėlicmis nuo š'iki -10'ryte.

■ : I' . -
D R JOSEPH L. ĄBT.

So H.-Jstęi St.. •' Chicago, til. 
Telephone Canal 37 •

1832

Jei- nepatiks, ne- 
bž ji kitur mo- 

Uk. paauksuotas lenciu-

Telephone Yards 157 
DR. J. N. THORPE 

Gydytojas ir Chirurgas.
Pasekmingai gydo moterų ir vaikų li
gas. ■
Valandos: nuo 9 ryto, nuo 3 iki 4 ir 
nuc 7 iki 8 vakaro.

4801 Ashland Ave., Chicago.

THE FALCON CIGAR' FACT
Po vardu SAKALAS Cigaru Fabrikas

J. A. Nutauc Sav. ■
— išdirba geriausino--r- • ,

HAVANOS CIGARUS
4813 S. Ashland Av., ;

Chicago, Ill. i.
TąI. YąrJ.s -J73a., . :

Klauskit 
j CbopenlOc 

cigarų, nes 
' .-'*-b padirbti iš

v? \ geriausio
<!,i‘ tabako.

JOS BARTKOWIAK
I-'iirbf.iys- •

4934 So. Paulina Sf... Chicago, Ill. 
Plmrje-Yards 1114;

Tbs &holl Shest M?t?l & SoofiaT Co.
UŽDEDA ir TATSO STOGUS, TEIPGI

- BLEKE'APDENGĖ ir TAISO.
Dar.ba priimam įr Lz paszalinių mics.telim . :- 

4080-82 Archer Amui Chicago Ii!- 
Szaka 3036 Archer Ave. Tel. Drover 1323

Telephone Yirds 2716.
Ura visi pas .

JUOZAPA RIDIKĄ.
SSes-.mįppįį Ct, kertė 3Ą-i les gatvės

tzaltas 
plus 
ekani a- 
lielkair 
kvepen 
ti eiga

»ai

Turiu didelę salę del 
mitingų; veselijų ir tt.

3253 Illinois Ct, kertė 33 g

Atyda.
Labai svarbus dalykas 

del lietuviškų kareiviškų 
draugysčių Amerikoj. Pra
šau paduoti adresų drau
gystės vado arba sekreto
riaus. Mano adresas:

B. Mockeviče,
235—19 a v., Irvington, N.J;

(32—37) .

d. H. OLSON
ARU ir karstu va

ndeniu šildymo 
' prietaisų įvedimas 
ir pataisymas. (

■ 4012
State Street

S Tel.Oakland 1441

GERIAUSIA VIETA
Del pirkimo auksinių ir sidabrinių lai- 
krodčlių, lenciūgėlių, : pilkų, kolčikų, 
visokių žiedų, muzikališkų instrumen
tų, drukuojamų g.-omatoms mašinukių, 
britvų, albumų, visokių knygų ir šim- 
.tai kitokiij daiktų. Atsiųsk už- 5c. 
markę, o gausi kataliegą dykai. Tai
sau visokius dziegorėlius ir žiedus.

M. K. WILKEWICZE, 
8215 S.HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

SuiKU0 SALI U NA
Labai gardi arielkele, szaltas bavarskas 

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

užsirašyti.

n K A: VISI !Pas

NAUJA DAKTARIŠKA KNYGA. 
DAKTARAS3 aISENIUJE.

Su paveii<siaią,v. naudingais patari- 
mais ir daugybe :e<-e,>tų nuo visokių 
figų .gražiai ;..a|-9jarytn ..su auksinėms 
raidėms ant ap.lagę,, knyga pargidup- 
•'a po 1 dol. 'lą' knygą gali gat'.i 
dovanai užsįrjš.vt'amns “Kataliką’’ 
; it metų moKėilėfiįs prenumeratos 2 
dol. musų. ,gentui^f.

M. L’-AITANAVIčE
51 Milbury St.. JVorcester, Mas

^6
n r.z.aV<° &,ii mPortuo 
f vaW^'. Pll°dil','«dąpir

Telephone Canal 285
KAZ. KATUTlŠ

LIETUV1SZKAS GRABORIĮJS 
Persamdo kereezius apt 
pagrabų, veselijq ir tt. ’ 

6G8 W. 18th St. Chicago, Ill.

LIETUVIŠKAS :
1 BUFFETAS.

x as neturi narvinės. Pakelei ring 
teg:i a.cilanko prie misų, o mes Jums 
duosime atsa.-iaučią vietą pailsi ir pa; 
tarnavimą visokiuose reikaluose.

Lieku su godonė,
Kasparas Idzilevicze, 

3200 Auburn Ąv.

Puikiai pasiūtos Skrybėlės —papuoštos dideliu $0.99 
kąlpokUr kraštai apsiuvinėti makrais visokių dažų———
Moteriški nauji rudeniniai Siutai — gražiai pasiūti, gerai 
tinkanti, lygaus arba maišyto audimo, nauji 28 colių ilgio, atla
siniu pamušalu, su naujais šalymaĮs, kvolduotais
sijonais juodų ir visų naujų rudeninių dažų, vertes WB IV 
$18 oo, dabar tik už.......................... ......... ..........

į Nauji rudeniniai Sijonai—gryni vilnoniai sijonai, šilkiniais
Į išsiuyįnėjimais iš prieš, ir pridečkais iš šonų, verti $5.oo JO 98 
dabar tik..............................       ""

............. -ap ». •

šonų, verti $5.oo $2’8
Pliušiniai Kotai—bagotai išrodanti, 52 co
lių ilgio, atlasiniu pamušalu, pilnai apsupan
čia apikaklia, jubiįeriniais knyp- S|O,95 
kiais verti $18, musų kaina................

Atidarymo pardavimas vyriškų rude
ninių Siutų.

Šitie siutai yra gražiai pasiūt: amerikos 4| 
garsiausių dirbėjų, ir mes esame persi- 
tikrinę ksd atsidarys jūsų akys ant taip 
gTažaus rinkinio. Mes duodame progą 
subatoj $5 užčėdyt nes verti $20, dabar...

flvSfdi Gražios dovanos duodamos su kiekvienu 
UjKal pirkiniu musu Rakandu Skyriuj.

Lengvos išmokestys ant rakandų ir Pečių

Szitas Pečius
didelis, gražiais nike 
liavimois papuoštss,

$29-95

Atsakančiausias

. !.V,r^Į«Tea'e»

lėmusias Rankvedis Išsimokinimui
ANGLIŠKOS KALBOS

Jos vardas yra.‘

s<Vienatiiiis savo rųšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis”

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 ntio ugnies, tai ateikit pas miis. Tuomet nebijosite 
gaisro, nes. sudegus gausite už juos .savo pinigus.

J. TANANEV8CZE
3244 S. Morgan St. Chicago, Iii.

LIETUVIS KRIAUCZIUS w
Siuvu visokias vyriszkas drapanas 

kaip tai: Overkotus ir visokios ma
dos Siutus. Meldžiu szelpt tautietį, o 
busite užganėdinti. Turiu daugelį vi
sokių ceikių; priegtam senas drapa- 

’has czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 
buoju. Meldžiu kreiptis pc antraszu:

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: s Rankvedis. ■ “Vienatinis savo rųšies Lietuviškai 
Angliškos Kalbos Rankvedis” ir “Kaip tapti Jungtiniu 
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 Jungtinių Amerikos 
Valstybių piliečiais. Labai naudinga knyga.

Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteip

JONAS M. TANANEVICZE
3244 So Morgan St. Chicago. III.

f M'■ ■■ '■ J* Kuczinskas,
7?.- ... ’ ' . '® /Pi '238 Slocum St Kingston, Pa. §

kontraktierin?

Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

. Chicago, III,
štai proga įgyti žemės tarp 61 lietu

viško farmerio. Cidnais Lietuvių ko 
lionijoj tapo suorganizuota “Ūkiška 
Draugija Palengvinimo Ūkininkavimo 
ir Apdirbimo žemės” , šita lietuyiška 
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 farmėrių. Gera žemė del 
javų, daržovės, sodams ir pievoms. 
Pienininkystė, galvijų ir paukščių au
ginimui. žemė parsiduoda pigiai su 
geromis išlygomis. Galima, pasirinkti 
bent kokios žemės. Kaina $10.00 už 
akerį ir brangiaua. Norėdami pirkti 
žemės, kreipkitės ant šio antrašo:

- ANTANAS KIEĖĮS, 
Peacock Lake, Co. Michigan

D AGI S
KRITIKOS, SATYROS IR JUOKU MĖNESINIS LAIKRAŠTIS

Išeinąs kas 10-ta diena kiekvieno mėnesio.
Metams lėšuoja $1.00. Kas nori sočiai prisijuokti 

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

Už pavienius numerius galima siųsti ir markėmis.
Laiškus rašydami visuomet pa- 
dėkite tokį adresą:

DAGISPUBL.CO 
3244S.M0RGANST.

Chicago; ill

Krbli’ai neeikit pas žydą
Mes'iruvam Siutus ir Overkotus, kvarbuo- 

jam čystinam ir prosiuam, teipgi ir moteriškas 
(naujausios mados). Turiu keletą lotų ant par
davimo. pigiai;. užrašau “Kataliką ir atnaujinu. 
Čįą galima gauti knygų ir paveikslų.
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CAPITAL.
Amount of deposit capital; $300,000.00

$3,611,691.89

CAPITAL.
Amount of deposit capital. 305.000.00

BUSY UNIVERSAL

COLOHIAL

bank,

Assets, $5,312,691.42

U5.927.481.44Total Ledger Asset:

16f.124.76
Gross

$864.320.00

3.979.208.78

(Seal)

Mes turim geriausius SIO siutus
320.000.00

ANT WEST SIDES(Seal)

5.092.558.29

Anrėūnt of deposit capital $216.000.00

$3.739.75
84.345.72

604.587.23

(Seal)

CAPITAL.
Amount of deposit capital. 300.000.00

(Seal)

Telephone Yards 1454LIETUVYS GYDYTOJAS
1.958.636.59

10.818.32

WM. E. FURLONG
142.533.46 FIRE INSURANCE

$183.038.09
3502 So. Hoisted Street, Chicago, III

Interest
Market

806.152.39
481.788.50

2.640.222.95
1.302.275.38

!8$0'88.00
4L283A8
33.673.96

$79.011.11
334.651.37

65.965.50

$34.599.32
309.115.78

65.085.34

.. 500.00
.. 119.04

. 6.138.98
29.788.69

. 1.642.20 
300.000.00

348.527.16 
.824.993.76
122.849.29
62.787.16

65.773.91
■4.328.32

502.200.00

68.60
741.84

4.935.400.76 
. 887:112.33

104.968.35-

458.557.36 
26.042.38 

■'86.247.77 
26.760.58

bank, . 
balances,

500.200.00
5.517.88

65.773.91

28.336.611.00 
. 294.758.51 
. 161.615.99

1.835.643.46
. 65.184.05
. 57.809.08

6.363.40
7.640.00

115.000.00
4.410.836.91

250.814102
525.297.37’ 

. 10.743.12

333.009.42
21.935.20
54.474.79
11.131.84

7.917.929.42
100.978.87
812.458.28 

... 356.85 
... 2.581.00

Jeigu ne McAvoy’s, 
Tai ne Malt Marrow.

$1.668:902.27
.. 63.123.79

421.330.99
4.144.436.14
, 33.810.34

75.000.00
. 14.000.00

JUOZ. RICKIS
781 Cllffort Av., Rochester, N, Y

$4.848.583.25
. 207.492.41
...... 31.25

GERESNIO DARBO—dėlto kad jie rankom siūti perdėm.

103.627.95
25.127.16
99.781.11
19.709.54 
... 62.50 
.... 25.00 
699.194.92 
.. 437.28

4.793.661.57
.. 1,015.00

297.804.24
. ... . -42.13
• ;w.. 35.35

$3.101.986.49 
. 176.614.31 
... 2.000.00 
. 331.005.75 

.......... 85.34

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

Premiums received
Interest, rents and
Profit on sale < :______v_ ___ _________;
Received from home office, .... °............. ’.....
From agents’ balances previously charged off,

Advertising, ....................... . .................... . ................
State, insurance departaments, taxes and fees,

Deduct reinsurance, ........................................ .
Net amount of unpaid losses, .....................
Total unearned premiums, .......... .............. .
Amount reclaimable, on perpetual policies, 
Taxes, etc., .........rw................. 
Other liabilities, ................. ........... . ......... ..

Total Ledger 
NON LEDGER ASSETS, 

due and accrued, ...................

Telephone Yards 2750
FIRMOS KLIASOS BALIUKAS

Mes parduodam gerus Forničius ir Pečius už pinigus arba ant lengv išmokesčių 
PREZENTAI DYKAI su pirkiniais. ViHCAS MAKAVECKAS Pardavėjas.

Net amount of unpaid losses, 
Total unearned premiums, .. 
Taxes, etc., ..............................
Commissions and brokerage,

Total Ledger 
NON LEDGER ASSETS.

due and accrued, ............. . ............................ .
value of, • bonds and stocks over book value,

Net amount of unpaid losses, .................. '.
Total' unearned Re—Insurance premiums, 
Other liabilities,............. ;.. ..................'.....

OFFICIAL PUBLICATION.^
Annual Statement of the United States branch of the Munich Re

insurance Company of Munich, Germany, on the 31st day of December, 1910, 
made to the Insurance Superintendent of the State of Illinois, pursuant

INCOME.
Premiums received during the year, ...
Interest, and dividends, ..........................
Received from home office, ..........

Pasarga kenčiantiems pilvo slogas!
Vartokite Mayzels’o pagarsėjusius lašus del skilvio. Yra tai vienatinė 

gyduolė sergantiems nevirinimu vidurių, jaknų liga, sunkumu krutinėjo, 
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 kiekvienoj* 

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

Totai, 183.038.00

Totai Disbursements, 4.399.914.44 
assets'. \ ■ ...

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

Home Phone 5672.

Interest and rents
Market value of real, estate, bonds and1 stocks-over
Other non-ledger assets, .........................................

Deduct reinsurance.

Total Admitted Assets, - 5.766.356.68 
LIABILITIES.

Losses in process of adjustment or in suspense,

$1.379.540.77 
.. 34.591.58 

511.380.86

Gross Assets, 1.969.454.91 
DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED.

Book value bonds over market value,

Total Liabilities, 93.538.50 
BUSINESS IN ILLINOIS.

Total risks taken during the year, ... ............................ 899.292.00
Total premiums received during the year, .,................... ....... .7.937.84

George L. Shepley U^ S. Manager.
Subscribed and sworn to before me this 31st Uay of January 1911.

IVinfield J. Fuller, Notary Public.

Book .value of bonds 
Cash in bank, ........
Agents ’ balances, .

Šitas'gero išdirbimo Universal Pe
čius, gvarantuotas kad atliks geriau
sią užduotį, gerai nunikeliuotas, ge
ras virikas ir kepikas. Šitam parda
vime tik............ .................................75

Pinigais ar ant išmok. *

Totai, 479.627.98
......... 58-296.99

Assets, 571.491.79

Total Disbursements, 1.626.129.80 
LEDGER ASSETS.

and stocks,

Assets, 585.495.19
Total Ledger Assets, 8.834.304.42 

NON LEDGER ASSETS.
Interest and rents due and accrued,

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

Total, 409.400.44
............. 00.873.23

INCOME.
Re—Insurance premiums received during the year, 
Interest, and dividends, ..........;. ............. ...............
-From all others sources, ............................. ............. .

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

OFFICIAL PUBLICATION.
Annual Statement of the United States branch of the Moscow Fire 

Insurance Company of Moscow, Russia, on the 31st day of December, 1910, 
made to the Insurance Superintendent of the State of Illinois, pursuant 4-/x In TTT *

INCOME.
Premiums received during the year, ...
Interest, and dividends, ...........................

Total Disbursements, 810.44 
LEDGER ASSETS.

Book value of bonds and stocks, 
Cash i 
Agents

Šita gryno aržuolo komo 
da su penkiais stalčiais, ii 
ilgu veidrodžiu, pigu $10. 
dabar tik., . ■ • • ••ČČ ftj 
Pinigais ar ant •

išmokėjimo.

Šitas didelės mieros 
Universal šildymo pe
čius, nikeliniais pa
puošalais, geriausias 
šildytojas vertės $35, 
SaTtJŽP5

Šita geležinė lova pilnos mieros 
misinginėm -štangutėm ir bumbu- 
rais, labai drūta ir patenkanti su 
gerais springsais ir matresu vis
kas už - • ........................ Sff) 00
Pinigais or ant išmok.

LEDGER 
Book valūe of bonds and stocks, 
Cash in bank, ........... ...................
Agents’ balances, ..,....................

$27.568.450.94 
.. 346.752.79 
. . 217.735.30 
Manager.

Subscribed and sworn to before me this 28 day of January 1911. 
W. S. Waddy.

Commissioner of Deeds New York City.

McAvoys Malt Marrow Department 
2340-8 South Park ftve.

Telefonas Calumet 6401 Vial Dep*.

Total Liabilities, 
BUSINESS IN ILLINOIS.

Total risks taken during the year,
Total" premiums received during the year, ..... i .<■... if.....

Total losses incurred during the year, ........... ....................
Carl Schreiner Ū.- S.

Total Admitted Assets, 8.314.062.91 
LIABILITIES.

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

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

Šitas didelis ištesemas stalas 
— keturkampis arba apvalus, 
aržuolinis su tvirta koja ir iši 
piaūstyiom naguotom kojom, 6 
pėdų ilgas, gerai palituruotas 
Pinigais arba ant

išmokesčių. "v* «

NON LEDGER ASSETS.
Interest due and accrued, .............................................

Total Income, ’ $572.302.23 
DISBURSEMENTS.

Gross Assets, 8.918.650.14 
DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED.

Agents’, balances over three months due, ..'.......... $14.466.96
Bills receivable and loans on personal security, . 356.85
Book value real estate, bonds and stocks over market

value, ....................................................................... 589.763.42..

. Total Disbursements, 4.813.464.52
... LEDGER ASSETS.

Book value of bonds and stocks, 
Cach iii office and bank, ........
Agents ’ balances, ...................
Bills receivable, ........ .'...............
Other ledger assets, ...................

Šitas gražus Universal pečius su ni
keline lentyna, didžiai nikeliu papuo
štas, vertas $50, dabar..
Pinigais ar ant išmok. ▼ ŲŲ"*’’

Totai, 864.320.00
........ ............................ 864.320.00

........ 3.094.888.78
................   20.000.00

8.791.253.00
................... 113.421.99

.........r 66.660.03

Total Admitted Assets, $5.197.097.06 
LIABILITIES.

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

Net amount of unpaid losses, .......

Salaries, rents, bills, fazes, ėte.-, - .J;.',

INCOME.
during the year, .... ;
dividends, .......................

or maturity of ledger assets,

’S*’ ■
Xi . ;

Total Liabilities, ,4.688.577.47 
BUSINESS IN ILLINOIS.

’Total risks taken during the year, .......................................
Total premiums received during the year, ............................
Total losees incurred during the year, ’ j ■

E. G.' Richards U.
Subscribed and sworn to before me this 31st day of-J

George H. Corey.
Commissioner for Illinois in)New York.

7 Total LiabStie^ 1:363.995.44
BUSINESS IN ILLINOIS, 

Total risks taken during the year, .............
Total premiums received during the year, ...............
Total losses incurred during the year, .........................

Paul E. Basbr _.
Subscribed and sworn to before me this 25 day of January 1911. 

....____ Chas. Morro*įfN<®fry Public.
(Seal). m . ix

TAIN-EXPELLER
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
be pagelbės kaipo , akrutas sudaužytas 
ant skalu. Ar kenčiate skausmus Roma- 
tizmo, Neuralgijos, Užsišaldymo ir 1.1, 
tada pamėginkite porą sykiu sutepti su

RAIN IXPELERIU,
NAMINIAI! X AKTAI*.

Gaunama visose aptiokose už 25 ir 50 O. 
F. Ad. RICHTER į CO, 216 Pearl st New York.

ait Aiitfrh — ^mllo opoaiffo'luu.

MORRIS & GOLDSCHMIDT
~ CLOTHING, HATS FURNISHINGS & GLOVES

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

Assets, $5.419.045.36
DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED.

Agents’ balances over three months due, .................. $17.493.27
Bills receivable and loans on personal security,.... 10.743.1’2
Book value real estate, bonds and stocks over

market value, ........................................................ 193.711.01
' \ \' 221.948.30

Total, 3.739.75 
....................................... 3:739.75 
.................    68.751.11
.......................;___  1.315.47
.................................. 19.732.17

DEDUCT ASSETS 
Book value, bonds and stocks over market value,

....................... 43.361.13
book value, 60.000.00
.......... ............... 2.992.81

Gross 
LIABILITIES.

Losses in process of adjustment or in suspense, ___

Total Inctfme, 5.056.106.91 
-■ DISBURSEMENTS.

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

and employees, .......... ............. ...............................    29.651.56
Rents, .............................       3.500.00
Advertising, printing and stationery, postage, etc., ..................  2.195.66
Legal expenses, furniture, fixtures and maps, ................... 3.354.77 
Underwriters’ boards, fire departments and salvage corps, fees, etc., 2.262.41 
Statė, insurance departments, taxes ant fees, .................   9.402.08
All' other disbursements, ...................    1.877.75
Remittance to home office, .................................................................. 405.171.88

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, ...................................................................
Taxes on real estate, ......................... ......... ..................................
State, insurance departaments, 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, ................................. . ..................

Total 
DISBURSEMENTS.

Losses paid- during the year, .2-237.953.24_
Deposit premiums returned, ....... .♦'{’iį.. 1.444.26*
Expenses of adjustment and settlement of losses, „35.911^2_
Commissions er brokerage, ............ . .>.. . ri J’'992.571.71 
Salaries, fees and .all other charges of officers, clprks,' ageiits 

and employees, ...... ...........
Rents, ............. . ................ .....
Advertising, printing and stationery, postage, etc., ...........
Legal expenses, furniture, fixtures and maps, ..T.....7;........
Underwriters’ boards, fire department and salvage corps, 

fees, ete., .... . .............. ........................................................
Inspection and surveys, ..................... '.........................
State, insurance departments, taxes and fees, .............................
Other licenses, fees and taxes, .............................. ...................... .
Loss on sale or maturity of ledger assets, ................................
Decrease in book value of ledger assets, ........................... . ......... ..
Remittanse to home office, ............. .................. .... .............. .
Agents ’ balances charged off, ..................... . . :.................. .........

Total Liabilities, $3.359.167,37 
BUSINESS IN ILLINOIS.

Total risks taken during the year, ................... •.............. . $18.925.595.10
Total premiums received during the year, ..................................... 238.443.78
Total losses incurred during the year, ............................................ 123.807.89

George W. Babb U. S. Manager.
Subscribed and sworn to- before me this 27th day of January 1911

George H. Corey.
Commissioner for Illinois in New-York,.

Total Admitted Assets, 1.826.921.45 
LIABILITIES.

Losies in process of adjustment or in suspense,

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

DIDEŠNES VERTES-;—dėlto kad jie tūri reputaciją savo.gerumo.

Total Income, ■■ 1.732.026.06
T . DISBURSEMENTS.
Losses paid during the year, ........... .........................................
Commissions or brokerage, ........ ......... '............... ,’.... ■ • V
Salaries, fees and all other charges of officers, clerks, agents 

and employees, ....................................
Printing and stationery, postage, ete., . . . .
Fire departments and salvage corps, fees etc.
State, insurance departments, taxes and fees ’ ..................*
Loss on sale or maturity of ledger assets, ..............
Remittance to home office, ..................................  ..............’' ’

OFFICIAL PUBLICATION. :
Annual-Statement of the United States branch of ’ tie Northern 

Assurance Company Limited London England on' the 31st day of'December, 
191C, made to the Insurance Superintendent of the State of Dlinois, 
pursuant to law.

OFFICIAL PUBLICATION
Annual Statement of United States branch of ttfe NėSf-th British and 

Mercantile Insurance Company of -London and EdiriburgOtGreat Britain, 
on the 31st day of December, 1910, made to the Insurance8 Superintendent 
of the State of Illinois, pursuant to law.

CAPITAL.
Amount of deposit capital, \..............

INCOME.
Premiums received during, the year,
Deposit premiums on perpetual risks, .......
Interest, rents and dividends, .............
From all other sources, ........... .....
From agents ’ balances previously charged off,

Visados darote gerą veikmę 
kada geriate

McAvoy’s ALMA
MATER Alų ir

McAvoy’s MALT
MARROW

THE HALSTED FURNITURE CO
1936-1938 S. HALSTED St., arti 20-tos tfat.

T. EADAVICZE
Linksminkis brolau pas mane atėjęs 

nes aš užlaikau šaltą alų, geriausią 
viną ir ruginę DEGTHTĘ, c 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, UI

Totai Disbutseihėnts, ' ’ $3,.2_75.8O2:14
LEDGER ASSETS.

Book value of real estate, ... 
Book value of bonds andvstocks, 
Cash in office and 
Agents ’ balances, 
Bills . receivable, ..

3312 South Halsted Street
Telephone Yards 3162 
CHICAGO, ILL.

OFFICIAL PUBLICATION.
Annual Statement of the United States branch of the National Fire 

Insurance Company of Paris, France,- on the 31st day bf December, 1910, 
made to the Insurance Superintendent of the State of Illinois, pursuant 
to-law. ’ ■

CAPITAL. . - . . - .. ...

JĮ5H
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R. S. IVASZKJEVICZE
1543 W. 46th St., arti

Ashland Av.,'Chicago, UI. SAULE
is obuolinės Gaidės

ANT NEDĖLIOS
Telephone Monroe 2842

DR. F. WISNIEWSKI
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS.

PRENUMERATA KAŠTUOJA:Ofisas 1268 Milwaukee A v.
arti Paulina St.

mote-
2-ras,

Rašyk tuojaus, o gausi vienį numerį dykai.

520-522 W. South UI

TEL. DBOWER 285

Kleker’s Photo Studio

1645 West 47-th Street,

3252 S. Halsted St. Chicago.

na

TĖMYKIT S AN ARI AI, Ižgydo, kad teina mitai

PAIEŠKOJIMAI.

(Ištyrimas Dovanai)

MORGAN ST.

ras

K 20 metų senas laikraštis

LIETUVA
Išeina kas Pčtnyčia Chicago, Ill.Kasierius,

Padėjėjas,

reso

Dr. O. M. Glaser

A. OLSZEWSKI

Joseph J. Elias, savininkas, 
4600 S. Wood St. Chicago.

8 ryto 
dienos

REŽISIERIUS TEA'l?
Martinas Z. KadziėVš?.

8214 So. Morgą a St,

4 gyveniniai. 
... $4500.00.

Kataliko” Kliubo

r lotus, 
(boxes) 
šifkor-

i svieto

VYRAI! ==± Dr. ZINS

AMERIKOJ [meta”s $2.5ot pusei matų $1.25EUROPOJ '^sijoj ir. Lietuvoj $3.50, Angli

Nuo 8 ryto 
Nuo birželio 4 dienos 

Jahdą’ vakarę: 
ir pėtnyčioms.

Kas prisius mums dolerinę
Gaus tas "Tarką” — ne blekinę 
Naują laikraštį mus gaus, 
Ką kas mėnuo jam keliaus 

Prirašytas, 
Pribraižytas, 
Paveiksluotas, 
Iliustruotas, 
Pašaipos, 
Pajuokos

Bei linksmiausios pakraipos.
Adresas:

3149 South Morgan Street 
Kerte 82-ros gatvės <

Administracija.
EDWARDSVILLE, PA.
Mo;. Stragis Pirmsėdis.

446 Main St. 
Jonas Kučinskas Raštin.

238 Slocum St.

FISK ST.
2 lubų medinis namas, 

Kaina ...........
2 lubų mūrinis namas, 3 gyvenimai.

Kaina .............................?.... $3200.00.

Ant pardavimo bučernės ir grosernės 
rakandai (fikčeriai), parsiduos labai 
pigiai. Kas pirks rakandus, galės, 
kad norės gaut ir tą storą parandavot. 
Atsišauk it po num. 1701 So. Canal St., 
Chicago, Ill. (37—39)

Stock Ex
Salle and

(35—40)

Ant pardavimo geras saliunas, biznis 
geras, lietuviais apgyventoje aplinki
nėje. Atsišaukite po antrašu: Paul 
Fakundinis, 1900 Canaljiort Ave., Chi
cago, Ill. (37—39)

Dr-stė šv. Kryžiaus Ant 
Town of Lake.

Administracija Dr-ttfi l 
Stanislovo V. ir K.

Administracija Draugystės 
Šv. Jurgio Kareivio K. 

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

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

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

J. Daukšys, kasi erių 1, 
18 N. Meade St.

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

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

Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų.

retai 
pirkti, 
num.

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

Adolpas Orlovskis,
65 Sellinger St., Rochester, N. Y. rašyti čekais, jr jie tinkanti 

Skolina pinigus ant Real 
Perka ir parduoda namus ir 

Parsamdo banki/’es skryneles 
po $2.50 metams. Parduo-

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

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

Šv. Mykolo Dr-stės Wilkes- 
Barre, Pa. Administracija: 

Silvestras Pileckis, Prezidentas, 
462 E; South St. ,

Antanas šeškevišius, Vice-Prezidentas, 
501 New Grand St.

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

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

Jonas Liaukus, Finansų Sekr. 
425 S. Grand St.

Juozas šnipas, Kasierius, 
386 New Grtfve St.

TEJITK1TE 
LIETU VIAI!

^Parsiduoda pigiai naujai intaisytas 
saliunas (karčema), su minkštai me- 
bliruotom sėdynėm, lietuvių apgyven
toje vietoje, . netoli lietuviškos Ap- 
veizdos Dievo parapijos. Priežastis 
— savininkas išvažiuoja j seną tėvy
nę. Norintieji pasinaudoti iš šitos 

atsitaikančies progos pigiai 
atsilankykite ' pažiūrėti . po 

644 West, 18 gatvė, kampas 
Ruble St. Al. Stungeviče, savininkas.

Priima bankon pinigus 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. Nuo birželio 4 dienos šis 
ofisas užsidarys 6 valandą vakare: ne- 
dėliomis, utarninkais ir pėtnyčiomis. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, kaip ikišiolei.

Reikalaujam pardavėjų vyrųlir mo
terų, patyrusių prie Dry goods, dra
bužių, čeverykų ir tt., gera alga. ir 
nuolatinis darbas del patyrusių.- Ne
suprantanti to darbo nereikalauja' atsi
šaukti: Albert Lurie Co. Dept. Store, 
1810 to 1820 Blhe Island Ave., Chi
cago, Ill. - * ’

1 lubų medinis namas, 6 kamba
riai. Kaina ............  $1400.00.

1 lubų medinis namas, 2 gyvenimai.
Kaina ....................................j. $1600.00.

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

Paieškau savo dėdės Domininko Rau
džio ir Petro Raudžio, Telšių pav. ir 
parap., Paežerės kaimo, taippat ir sa
vo draugų Julijono ir Aleksandros Ur
bonavičiaus, Telšių pav., visi Kauno 
gub. Meldžiu atsišaukti ant šio ad-

JOHN J. BAGDŽIUNAS
2334 S. Oakley Av. Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus aut Beal Estate. 
Perka ir parduoda nąmus ir 
Parsamdo bankines, skrynutes ( 
po $3.00 metams. Parduoda 
tęs ir siunčia pinigus į visas 
dalis. ,, . ,,

/OFISO VALANDOS: Nuo 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 
šis ofisas užsidarys. ■. valandą vakares 
nedėliomis, utarninkais .ir pėtnyčioms. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras iki 
9. vaL vakaro, kaip ikišiolei.

Ant pardavimo duonkepė su visais 
inrankiais, biznis geras, lietuviais ir 
lenkais apgyventoje aplinkinėj; savi
ninkas turi išvažiuoti į kitą miestą, to
dėl norėtu greitai parduoti; Atsi- 
šaukit po adresu: 3402 S. Morgan St., 
Chicago, Ill. (37—39)

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 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 atdąiss iki 
9 vai. vakaro, kaip ikišiolei. ' .

TARKA”,
. - Box 895, New York, N. Y.

(37—38) '

Specijalistas ligų vyrų, 
rų, vaikų ir akušerijos. Gydau , pri- 
vatiškas ligas vyrų, reumatizmo,' už- 
nuodijimo Kraujo, vidurių ligas, inks
tų, širdies, akių ir prirenku akulio- 
rius.

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

S. Pocius Pirmsėdis, 
670 W. 18th St.

Stan. Radaviče, Protokolų Rašt.
1823 String

1IL J. Tananevicze
670 W. 18th

J. Girgždas Pirmin.
913 — 19th

Jonas Simanas, Finansų Rast.
2037 Canalport Av.

Ant pardavimo saliunas apgyventoj 
apygardoj tarp lietuvių, geras biznis, 
parsiduoda labai pigiai. Atsišaukite 
po antrašu: 6024 State St. (36—38)

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

$1680.00 meams. Kaina .. $15000.00.
2 lubų mūrinis namas, 4 gyvenimai. 

Randos atneša metams $432.00. 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 lubų 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 me
tams. Kaina ....................... $2500.00.

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

2 lubų mūrinis namas, 
neša $300 metams.

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

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

Parsiduoda pigiai saliunas apgyven
tas tarp lietuvių. Biznis eina gerai. 
Priežastis pardavimo — savininkas 
serga. Atsišaukit pas Justiną Staligą, 
1931 ’ Canalport Ave., Chicago, Ill.

(37—43)

Administracija Dr-tes Šv. 
Juozapo Laim. Sm. 

Juozapas Zalandanckas, 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 Liet. Teatr. 
Draugystės po priegloba Šv. 

Martino.
Nik. ©vertingas, Pirmin., 

3245 S. Morgan St.
Stan. Stone vieze, Viee-prez., 

3206 Auburn Av.
, Ant. Kasparas, Prot. Raštirfą 

3416 Auburn Ave.
Dem. Kadzievski, Fin. Ra’tin.

1900 W. 17th St. 
Mart. Kadzievski, ■Jšdiniik''.

3244 8. Morgan Sb

Taupykite pinigus.
Keistuto Paskolinimo ir Budavojimo 

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

čio (August) 10 d., 1911, ant Dr-stės 
susirinkimo, kuris atsibuna kas Ket- 
vergaš, 8 vai. vakare J. Ridiko sve
tainėje, 3251 Illinois Court, kampas. 
33-čios gatvės, ši Dr-stė (Spulka) yra 
seniausia iš visų lietuviškų Spnlkų 
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 draugės 
meldžiame užsirašyti kiek galima sau 
akcijų, nes tai yra geriausia būdas del 
sučėdijimo pinigų, mokant po kelis 
centus arba dolerius ant savaitės.

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

Skolina pinigui 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.

TOWN OF LAKE 
SAVINGS BANK,

Administracija Lietuviškos 
Tautiškos Draugystės 

“Vienybė”.

HALSTED ST.
1 lubų medinis namas su štorn. 

Kaina .......... ..............   $3000.00.
1 lubų medinis namas, 1 gyvenimas,

su maudykle. Kaina ........... $2300.00.
2 lubų medinis namas ir Storas bu

keturiais kambariais ant 2 lubų po 
9 kambarius. Randos atneša $430.00 
metams. Kaina ................... $4000.00.

1 lubų mūrinis namas ir Storas sn 
5 kambariais. Kaina.......... $3000.00.

Parsiduoda puikus saliunas apgyven
tas lietuviais ir lenkais, biznis gerai 
išdirbtas, gera1 progą noįriįačian, įgyti 
jęerą . saliuną, nes įturiį. būti! , greitu 
laiku parduotas. Priežastjs pardavi
mo — savininkas išvažiuoja į Lietuvą. 
Kreipkitės po žemiai! nurodytu antra
šu: Mrs. Ona Tautąvičienėį 1574 
Halsted St.-Phonix... Harvey, Illinois.

(36—37) J.

Vidurines Ligos, Skausmai 
Sirenose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos ligos išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos, Įsi
senėjusios ir nerviškos moterų 
ligos.

PARNELL AVE.
2 lubų medinis namas. Randos at

neša $300.00 metams. Kaina $2057.00.

juoz. Klimas, Pirmsėdis, 
4527 Marshfield Ave.

Mot. Randis, Pagelbininkas, 
4608 So Wood St. 

Paulius P. Bą’tutb, Prct. Rašt., 
3244 So. Morgan St.

Jurgis Brszanckas, Fln. Rašt, 
4530 So. Wood St.

Kazimieras Stulga, Kasierius, 
4513 So. Wood St

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

Dr.ZINS, 183SSCHICAG0
Valandos: Nuo 8 ryto Iki 8 vak. Nedalioms nuo 8 ryto Iki 4 po p.

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

Paieškau dorą vaikiną- ar merginą, 
kuris suprastų apie siuvimą;

Kaz. Kučinskas, ■
Lehigh Str., ~ Wilkes Barre, Pa.

(.37—39) ' 1 7

Administracija Dr-stės Šv 
Mateušo Apaštalo.

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

£ atsijas Mazelanskis Pagelbininkas;
3302 /c. Morgan Si.

■Ni’kodimas ©vertingas Rast. ITOL 
3245 So. Morgan St.

Aitanes Kasparavičia Raiti. liti;
3416 Auburn Ave.

Sirimieras P. Sirus Isd:ūinitas, 
918 — 33rd Street.

Ignotas Brazauskis Kr.yj'ics,
3220 Illinois Co’.-rt,

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

4508 8. Wood St.
Aug. Saldukas, Protokolų Rašt.

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

4519 S. Paulina St.
M. Ambrozaitis, Išdininkas, 

4447 So. Honore St.

LOWE AVE.
1 lubų mūrinis namas su 6 kamba

riais. Namas įtaistas pagal naujau
sią būdą . Kaina ............... $3000.00.

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, 
Sriapumo Nubegimai.

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

Priima 7?ąnkbn pinigus ir'^'inolra 
3%. Skolina pinigus ,aht Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda čifkottes ir siunčia pinigus 
į visas svieto'dalis.

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
ilri 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.

FOX ST.
1 lubų medinis namas, 6 kamba

riai. Kaina ....................  $1900.00.

MIKAS J.TANANEVICZE
670 W. 18th St. Chicago.

Vyriausybė Susivienijimo 
Lietuvių Namų Savininkų.

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

_ EMERALD AVE.
2 lubų medinis namas. Randos at

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

gvenimas ir maudyklė. Randos at
neša $204.00 .■ metams. Kaina $2000.00. 
; . 2. lubų medinis namas. Randos 
atneša $420.00 metams. Kai
na ......................... ...................... $3000.00.

Randos at- 
Kaina $4000.00.

Parsiduoda 
... $2800.00. 
4 gyvenimai. 
... $4000.00.Parduodu prapertes ir biznį, kartu 

3 saliunai ir agentūra. bravarneS 
Kainą dasižinos pas patį bosą. Prie
to turiu dar du kontraktus (lease) 
Jos. Dackevič, 10th St., North Chi
cago, Ill. (36—39)

Priima bankon pinigus
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir pavC-ioda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes 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 pėtnyčiomis. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras iki 
9 vai. vakaro, kaip ikišiol.

Paieškau savo brolio Antano Ju
raškos, paeina iš Kauno gnb., Ra
seinių pavieto, " Viedeinių parap. 
Girdėjau pirma gyveno St. Louis, o 
dabar, iš ten išvažiavo. Kas žino 
apie jį ar jis -pits prašau man pra
nešti ant adreso:

Kazimiefas Juraška,
10844 Wentworth avė., Boseland-
Chicago, Ui, •5—37).

Semi patyrusiu Ir pasektningiausiu specijalisto Chicagoje, kuris 
aplanko savo ligonius ypatiškai.

Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicoceles. Strikturos, Užkrečiamą 
Kraują Nuodų, Nerviškos Negalės. Hydrocelės arba ypatingų vyrų ligų..

Tas laisvas pasiulinimas^ra atviras visiems, kurie praleido daug pinigu ant daktarų ir 
gyduolių be jokios naudos, ir mano noru yra parodyti visiems tiems žmomms, 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 metą 
esant specialistą vyrą ligą, daigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai as tamstai parody
siu kaip išsigydyti ir

Ižgydau visiškai Ilgas skilvio, plaučių, kspenų ir Inkstų, 
Nemokėk ui nepa»ekmin«ą gydymą—NEISZCYDO, NEMOKĖK.

Liet. Teatr. Dr-stė Sv. Martino, tu
rės savo mėnesinį susirinkimą nedė- 
lioj, 17 d. Rugsėjo (Sept.) 1911 m. 
Kiekvienas sąnarys privalo pribūti, 
nes bus daug svarbių dalykų ant ap
svarstymo. Su godone,

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

Administracija Draugystės 
Lietuvos Sūnų No. 1.

ANT TOWN OF 7-AKE.
Tam. PetTokas, PinnBėdis, 

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

4600 S. Paulina 8t. 
Juo*, žalandauskaa, Prot. Rašt, 

4513 Hermitage Ave.
S. Valtekaitis, 4549 8. Hermitage Av. 

Antanas B. žemaitis. Kasierius, 
4731 So. Wood EL

Paieškau savo draugų Jono Vasi- 
liaueko ir Jono Stakio, abudu Kauno 
rėdybos ir abudu Subačiaus parapijos; 
Vasiliauckas vienasėdžio Kunciškių. 
Pirmiaus gyveno Johnston City, UI. ir 
Pennsylvanijoj; Stakas sodžiaus Va
reikių ir girdėjau šiuose- metuose at
važiavo Amerikon sausio mėnesį ir nu
važiavo Chicagon, III. Prašau atsi
šaukti, nes turiu labai svarbų reika
lą, ant šio adreso:

Juozas Seleiva,
157 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

LOTAL
1. Lotas labai 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 biznij 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 
ave.,: Washtenaw avė., Fairfield avė., 
b California avė. Lotai randasi la
bai puikioj vietoj. Vanduo randasi 
ant visų lotų.- Suras taipgi pradeda 
įvesti ant Western avė. Situos lotus 
daugiausia, perka lietuviai, slavokai, 
čekai ir lenkai. Pasinaudokite iš ge
rai progos. Tie lotai parsiduoda u* 
$225.00 ir aukščiau.

4. Du lotai ant Western avė., ir 44 
gatvės. Kiekvienas lotas $225.00 ir

JONAS M. TANANEVIČE,
3244 So. Morgan St.»

Čiuoml apreiškiu pagodotai vlsuo- 
menlal, jog Ssu seniausias. gydytojas 
ant Eridgeporto, praktikuojant per Ifi 
matų* perkėliau savo ofisų ir gyveni
mų į buvo locną namą po numeriu

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

Mano ofisas aprūpintas Dairiausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir ligšol. Pasi
tikėdamas, jog gerbiama publika ir to
linus manu rems, estu namie ant kiek
vieno pareikalavimo dienų .ir naktį. 
Esln specialistas ligose vaiki], moterų 
ir vyrjj.tr užsendintose.Ugose. Darau 
visokių operacijų. Liekuosi snįpagarba

Dr. G. GhsO 4

Dr-ste Lietuvių Jaunikaičių 
Dainos Mylėtojų.

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

d. Vasikauckas, Pag., 
2409 S. Hcyne Av.

8. ’Pocius, Raštin. Prot., 
670 W. 18th St.

J. NeveraucKas, Fin. Raštin., 
2154 W. 24 St.

if. Palionis, Iždininkių
•23 8. Leavitt St

DYKAI RODĄ DEL VISŲ
Antanas Bąukus duoda visiems lie

tuviams rodą dykai, katrie, tik pri- 
buna j mus naują miestą Gary, Ind., 
dėlto, kad yra seniausias gyventojas 
ir aldcrmąnas to miesto.

Taipgi užlaiko didžiausią 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 atvažiavę 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 į pary, Ind., 
važiuokite ant šito adreso:

Antanas Bankus,
Cor. 14th Ave. and -Washington St., 

Gary, Indiana.

Administracija L. L. U. 
Kliubo.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

78 Oxford St 
Juozas Adominas, Prot. Sekr., 

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

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

GrEORG-E HAZARD 
PLUMBERIS

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

3862 Emerald Avenue - - Chicago, Ill.
Telephone Yards 4527.

IZIDOR NADBIEDAS
917 W. 33rd St. Chicago.

Priima banyan pinigus ir moka 
3%. Skolina pfnigus ant Real Estate. 
Perka ir partnoda namus ir lotus. 
Parduoda lificirtes ir siunčia p'uiiigus 
į visas aviate dalis.

OFISO VALANDOS: Nuo 1*. .-yto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
Jis ofisas iižšidaryš ^valandų vakare: 
nedėlioms, utarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms vimmu dienoms bus atdaras 
Ui • vaL hiHro, kaip UdHklsL

Geriausias Fotografas ir Artistas mieste. _ Atlieku viską atsakan
čiai pagal naujausių madą, visokios rūšies fotografijas su di- 
džiausiu pasistengimu: veselijų, kliubų ir visokios rūšies, foto- 
Safijas. Mano specijališkumu yra koloravimas ir padidinimas 

tografijŲ iš mažų į dideles. Aplaikę paliudijimą ženatvčs nua 
kunigo, ateikit pas mane, o aš įdėsiu jūsų fotografiją į rėmus.

CHICAGO.

AUBURN AVE.
2 lubų medinis namas, 3 Storai ir 

3 gyvenimai; Randos atneša $1500.00 
metams. Kaina ................... $17000.00.

2 lubų kampinis mūrinis namas, 1 
Storas ir 1 gyvenimas. Randos atne
ša $3.r 5.00 meams. Kaina .. $2200.00.

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

2 lubų medinis namas, 3- gyvenimai. 
Randos atneša $336.00 metams. Kai
na ............................................... $3000.00.

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

1 lubų 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. Randos at

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

mai. Kaina ................  $1500.00.
1.lubų mūrinis namas. Kai

na .  $2,150.00.
ARCHER AVĖ.

2 lubų medinis namas. Kai- 
$3000.00.

Musų banke randasi di
džiausias “Real Estate” 
skyrius namų ir lotų. Lie
tuviai pasinaudokite iš ge
ros progos, nes visi namai ir 
lotai randasi ant Bridgepor- 
to ir apielinkėj lietuvių ap
gyventoj. Kam mokėti be- 
reikalo randų, kad galima 
turėti savo namukų ir jame 
laimingai gyventi. Žmogus 
mokėdamas randų per kele
tu metų, galėtų įgyti savo 
locnų namų su mažmožiais 
prisidėjimo keleto šimtų. 
Todėl atsišaukite į musų 
bankų, o mes suteiksime vi
sas reikalingas informacijas 
delei pirkimo namų ir lotų. 
Jaigu kur norėtumėte pirk
ti namų arba lotų patinka- 
moj vietoj, atsišaukite prie 
mus, o mes vistiek sulygsi- 
me.piginus ir geriaus, negu 
kiti agentai.

Čionais paduodame sura- 
šų nekuriu ir lotų, kurious 
galima'pirkti labai pigiai:

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 Et.
P. A'-evMe, Rašų Prot., 

58 Slnridan Si.
J. Rokus, Kasie--ius , 
J38 S. Meade St. 

‘J. Auš'iri, Glob. Kasos, 
159 Beese St.

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Tannery- Si.

Kliubas Lietuvos Kunig. 
Mindaugio.

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

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

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

Knn. M. Kraučunas, Kapelonas, 
,82nd Pl. and Auburn Ave.

NEW CITY SAVINGS 
BANK

4601 S.Ashland Av. Chicago
Priima bankon pinigus ir moka 

3%. Už sudėtus _pinj_us musų bah- 
koj duodama čekių-knygutę, iš kurios 
galima ’-1’ 
visur. 
Estate, 
lotus, 
(boxes) _ 
da laivakortes ir siunčia pinigus į vi
sas dalis svieto.

OFISO VALANDOS 
iki 9 vakaro, 
šis ofisas užsidarj 
nedėlioms, utarnii 
Kitoms vjsoms dienoms bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, kaip ikišiolei.

JOHN M. TANANEVICZE
3244 S. Morgan St. Chicago.

moka

3252 So. Halsted St., Chicago, Ill
RAŠYK tn.Jaas, • gausi vieną “Uetavos” aamerj ant pažiūras dykai.

Pirmutinis liettįvįiškaa išdirbėjas 
visokių minerališkų 

gerymų, kaipo.
GINGER ALE, PAPSčį SALSERIO YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU

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

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

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

Rossijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinčse vieš
patystėse: — Metams $3.00, pusei metų $1.50.

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

pačto Srtoney Orderi arba pinigais registruotame laiške ant išleisto
jo ranką, adresuojant šiteip:

11
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US I VIETINES ŽINIOS. B viešes “Lyriet’ teatre. Po
licija vienok) neapsileidžia 
ir stengiasi! užginti iškabint 
kusų caro vėluvas.

Vakarėlis p. Vanagaičio
• priėmimui.

Pereitoj subatoj pagalios, 
po savo kelionei per didesnę 
dalį Amerikos lietuvių ko- 
lionijų ir Chicagon atvyko 
jau žinomas svečias iš Pru- 
sų Lietuvos p. Jonas Va
nagaitis, laikraščių “Byru- 
tės” ir “Allgemeine Lit. 
Rundschau” leidėjas. Ger
biamojo svečio priėmimu ir 
parupinimu jam atsakan
čių svetainių įvairiose mies
to dalyse rūpinasi susijun
gę centralinin komitetan vi
sos Chicagos Tėv. Myl. 
Draugijos kuopos.

28-ta T. M. D. kuopa pe
reitoj subatoj vakare /J. 
Gavrila Vičiaūs svetainėje, 
22 PI. ir S. Oakley avė., p. 
Vanagaičio priėmimui pa
rengė draugišką vakarėlį, 
kurin buvo užkviesti žino
mesni Chicagos lietuviai. 
Vakarėlio programas buvo 
gana platus. Muzikos ir 
dainų programo dalį išpil
dė geriausieji tarpe Chica
gos lietuvių muzikantai ir 
dainininkai-scenos mylėto
jai. Pats gerbiamasis sve
čias pasakė gana ilgą pra
kalbą, nupiešdamas Prūsų 
lietuvių padėjimą ir tautinį 
judėjimą. Trumpai kalbė
jo p. B. K. Balutis, išreikš
damas pasigerėjimą, kad 
Amerikos lietuvius vis tan
kiau pradeda lankyti svė- 
čiai-veikėjai kaip iš Didžio
sios Lietuvos, taip ir dabar 
atvykęs svečias iš Mažosios 

. arba Prūsų Lietuvos. Už- 
g baigoje kalbėjo dr. A. K. 
; : Rutkauskas apie ' tėvynės 

meilę; kviesd^ąs/hetuviųš

bene yra režisoriaus, p. B.- 
Vaitiekūno, kuris atsižvel
giant-į veikalo turinį kiek
vienam aktoriui pagal jo 
būdą ir gabumus mokėjo pa
rinkti ir pritaikinti tinkamą 
rolę. Tarnaujančio pas Jo
kūbą vaikino Prano rolėje 
p. Alb. Astrauskas taippat 
neprasčiausiai lošė, nors jo 
judėjimai nebuvo jau taip 
gyvi ir liuosi, kaip pirmųjų 
aktorių, taippat pertyluš, 
neaiškus balsas. Kiti visi 
aktoriai menkesnes roles at
liko įvairiai,- bet irgi ne
prasčiausiai. — P-lė P. 
Kriščiokiutė pabaigoje 
akompanuojant p. Sarpalįui 
padainavo dar solo iš ope
ros ‘Faust’, kuomi publikai 
labai patiko ir solistė dar 
antru kartu liko iššaukta 
dainuoti.

neužmiršti savo gimtoms 
šalies ir kiek galint palai
kyti jos tautinį ir kultūri
nį judėjimą. Po išpildymui 
vakarėlio programos buvo 
dąr ąusiriiikusiųjų svečių 
priėmimas ir pasilinksmini
mas — lietuviški šokiai.

Linkėtina gerbiamam sve- 
, čiui kuogeriausio pasiseki

mo savo užduotyse — su
pažindinime lietuvių su 
Prūsų lietuvių judėjimu ir 
palaikyme jo leidžiamųjų 
laikraščių, kam vietiniai 
lietuviai, tikimasi, karštai 
užjaus.

“Birutės” vakaras.
Pereitoj nedėlioj šv. Jur

gio parapijos svetainėj 
“Birutės” dramatiška drau
gija statė scenoje trijų 
veiksmų komediją “Katriu
tė”, lenkiškai parašytą 
Chorwatow’o, o lietuviškai 
išverstą Vėgėlės. Veikalė
lio turinys paimtas iš kai
mo gyvenimo ir perstato 
kaime įsigyvenusį paprotį 
jauniesiems susituokti ne 
del gilesnio vienas prie kito 
prisirišimo ir širdies pa
traukimo, bet del šalto gal
vojimo ir intereso — paso- 
gos.
. Pagal savo lengvumą vei
kalėlis “Birutės” akto- 
riams-scenos mylėtojams 
nusisekė gana gerai suloš
ti. Ypačiai pažymėti rei
kia senos ūkininkės, mylin
čios apkalbas, Daratos ro
lėje p-nią B. Berhotaitienę, 
Katriutės rolėje p-lę M. 
Montviliutę, seno ūkininko 
Jokūbo rolėje p. B. Vaitie
kūną, žydo Ickaus rolėje p. 
N. N. Šiems aktoriams 
ypačiai nusisekė perstatyti 
lietuvių kaimo typus, pasi- 
dėkojant jų liuesam užsi
laikymui ant scenos, tinka
mai savo rolėse balso into
nacijai ir judėjimams. Di
džiausias nuopelnas tame

Mokykla.
4 rugsėjo 1911 m. buvo 

prisirašymas į ‘1 Aušros” 
vakarinę mokyklą. Prisi
rašė apie 40 žmonių ant vi
sokių skyrių, bet vietos yra 
dar daugiau ir todėl gali bū
ti priimta dar keliolika as
menų. Skyriai “Aušros” 
vakarinėj mokykloj šie:
-1) Angliškos kalbos,

2) Aritmetikos,
3) Lietuviškos kalbos,
4) Braižymo,

- 5) Geografijos ir istori
jos, ■■ '

6) Mokymas skaityti ir 
rašyti lietuviškai.

Mokestis už 2 vakaru per 
savaitę, 2 vai. kas vakaras, 
už anglišką kalbą, aritmeti
ką, geografiją ir istoriją .po 
Į dol. QįU mėnesio ,taip kac 
už valah^ mokinimo prisi
eina pqj6 centus ar kiek ma
žiau. Už lietuvišką kalbą, 
kurios mokinama vieną va
karą per savaitę — 50 cen
tų per mėnesį; už braižymą 
1 dol. 50c. per menesįų; už 
mokymą skaityti ir rašyti 
lietuviškai vieną sykį per 
savaitę reiks mokėti 1 dol. 
už pusmetį. Kaip matyti, 
mokestis maža.

Meldžiame visus, kurie 
mano lankyti mokyklą, ne
vėluoti ir prisirašyti kuo- 
greičiausiai, nes paskum pri
ėmimas bus apsunkintas. 
Prisirašyti galima kas va
karas “Aušros” skaitykloj, 
3149 So. Halsted st., nuo 
6:30 iki 7:30 vai. vakare, o 
nedėldieniais nuo 10 vai. iš 
ryto iki 7 vai. vakare. 
“Aušros” Apšvietos Kom.

kalba jo buvo gana aiški, 
tiktai perdaug skubino, pėr’ 
ką pasakydavo daug nerei
kalingų žodžių ir paskui at
gal grįždavo, taippat varto
jo lenkiškus išsitarimus ir 
perdaug buvo susivystęs į 
savo ploščių, kas išrodė, tar
si, kur po šlapią pelkę butų 
Vaikščiojąs. Goštautas ir 
Mintvadas buvo apsitaisę 
vokiškais rubais, pirmasis 
kalbėjo ne publikai, tiktai 
sau, o antrasis ture j o. aiškų, 
pilną balsą. Ketvirtam ak
te, kuomet ant scenos suėjo 
visi kareiviai, Daumantas 
atsistojo viduje-kelio, taip, 
kad kareiviai vienas pro ki
tą turėjo grūstis. Abelnai 
visas lošimas tokio sunkaus 
veikalo nepergeriausiai . nu
sisekė.

Po perstatymui buvo' cho-, 
ro dainos. Sudainuota: 
Siuntė mane matušelė, Sė
jau rūtų ir Jojau per gire
lę. Dainos tai jau buvo 
prastos, kiekvienas dainavo 
kas sau. Rodosi ,toks di- 
delis choras jau tik turėtų 
kiek geriau išsimokinti dai
nuot. '

Publikos svetainėn susi
rinko ne perdaug. Kaip 
girdėjau iš artimo rengė
jams žmogaus, už bilietus 
inplaukų buvo apie $95.00, 
taip kad prie didelių iškaš- 
čių pelno mažai tebus. - Pa
baigoje dar buvo pasilinks
minimas— šokiai.

Ten buvęs.

Iš skerdyklų.
Valstijos; valdininkas, fa

brikų inspektorius E. T. Da
vies, patraukia teis
man Chicagos skerdyklų 
valdybas už neprisilaikymą 
tose skerdyklose įstatų apie 
apsaugojimą, sveikatą ir ki
tus palengvinimus darbinin
kams. — Kuomet šių metų 
sausio mėnesyj inėjo gyve- 
niman nauji įstatai del fa
brikų, Davies buvo pranešęs 
skerdykloms, idant šios 
intaisytų nuo ugnies 
apsaugojimo laiptus, ap
saugotų pavojingas maši
nas, verdančio vandens ka
tilus, intaisytų moterims 
atskirus kambarius del per
sirengimo, investų geresnę 
venteliaciją — vienu žo
džiu, nors kiek apsaugotų 
darbininkus nuo nelaimingų 
atsitikimų ir pagerintų sa
nitarinį fabrikų stovį. In- 
vedimui tų pagerinimų bu
vo duota pusė metų laiko, 
vienok skerdyklų valdybos 
neatkreipė į tai: jokios, ati
džios. Dabar tatai, praėjus 
pusei metų skerdyklų val
dybos ir patraukiamos teis
man už tų įstatų nepildymą.

D-ras Adomas Juška šiais 
1911 metais užbaigė mokslą 
Chicago College of Medeine 
and Surgery ir praktikavo- 
josi Grace Hospital &. Ma-' 
ternity Dispensary/- *- Nau- 
jąs. lietuvis gydytojas žada 
apsistoti- tarpę lietuvių ant 
T8-tčiš*x'^'Wis//S/^^:tina 
jaunam daktarui kųogeriau-’ 
sios kloties.

Dirbtuvėje
Ant farmos
Kasyklose

Atsitinka nelaime ant farmos* dirb
tuvėje ar kasyklose ir buna priežas
timi daugelio skausmų, rūpesčių ir 
laiko praleidimo, jaigu neturi po 
ranka

SEVEROS

-B. Hribar, Vick Haven, Pa.

Skaitykit ka kiti mano apie ji.
“Severos Gothardo Aliejus labai daug pagelbėjo ma- 

no atsitikime, o taippat pagelbėjo kėliems draugams 
MUSŲ DIRBTUVĖJE,Geo. Moftus, Kipling,O.

“Jaigu butume nelaikę Severos Gothardo Aliejaus 
ANT MUSŲ FARMOS, tai butume turėję sau daug 
skausmą, laiko nustojimo ir iškąščią. ”—M. Votruba, 
Hay Springs, Nebr.

‘‘Severos Gothardo Aliejų laikau už naudingiausią 
gyduolę, ANGLEKASIAMS, nes jie tankiai suserga 
reumatizmu ir su kiekvienu iš jų kas minuta gali at
sitikti nelaimė. " ~ ~~ " -

In Krajų

Bankinis Kamoras

GOTHARDO
ALIEJAUS
Greitas vartojimas tos gyduoles reiškia 

tą patį, ką ir taip reikalaujamas
* ligonio palengvinimas.

Patariame taippat nuo: Reumatizmo, 
neuralgijos, kryžkaulio skausmų, 
niksierėjimo, raumenų skaudėji
mo, sustingimo, diegliu, sutinimų, 
kaip ir nuo visų išlaukinių ligų.

Bonkute 50 centų.

Jaigu užlemysi
kokį apsireiškimą

Tulžies nesveikumo,
Jaknu apsunkejimo,

Užkietėjimo
Dispepsijos ir 

Jiegu nusilpimo,
tai atmink, kad atneš geras 
pasekmes ir sveikatą atgrąžįs

SEVEROS
Gyvasties Bals amas

Bonkute 75 centai.

Kas nusiskundžia 
jog serga 

Kosuliu, 
Užkimimu, 

Dusuliu, 
Kokliušu,

Gorkies Skaudėjimu 
tegul vartoja 

SEVEROS 

Balsamą Plaučiams 
Kaina 25c ir 50c.Didelės ristynės.

Šio rugsėjo 27 dieną ant 
Town of Lake, School Hall 
salėj rengiama didelės risty
nės visiems įgerai žinomo 
lietuvio drutuolio Pranciš
kaus Dalkauš; su drutuoliu 
švedu Pauliu Martensen. 
Tos ristynfis turėsią birt la
bai indondos,-: kadangi šve
das lietuvį apsiėmė par
versti į 30 > minučių ir tam 

‘ tikslus i įiš ' savo pusės, stato. 
$250.(30.? > ©alkus ii*-gi iš sa
vo pusės stato tiek-pat ir 
mano per pusvalandį švedui 
nepasiduoti. Įteikia pami
nėti, jogei Dalkus paeina iš. 
Raseinių pav., Kauno gub., 
gimęs 1884 m. Jo tėvas tu
rįs dabar 78 metus, o tėvo 
motina ir dar gyva esanti 
ii’ turinti 135 m. amžiaus. 
Drutuolis Dalkus sveria 219 
svarų, 6 pėdų augštas. Tai 
bus drūčiausias lietuvis 
Amerikoje. k

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.
’’ • ’ " .1 ■

Rašyk in musu Gydymo Skyrių del patarimo. Yra uždyka.

------- - - . | •
16 metų plėšikas. / ■ ■

Priemiesty Cicero, Hf. po
licija suareštavo 16 pietų 
lietuvį, Jokūbą Puikus. 
Areštuotasis prisipažino, 
kad jis yra vadovu nepilna
mečių plėšikų bandos, kuri 
apart įvairių smulkesnių 
vagysčių ir užpuolimų api- 
plėšdavo dar “ Chicago & 
N ort western ’ ’ geležinkelio 
prekių vagonus. Kartų su 
pirmuoju liko suareštuotas 
9 mėtų Julius Linka, kuris 
taippat buvo nariu tos ban
dos. Dar to negana. Ko
kis tai Jonas Ga jauskis, gy
venantis p. h. 1515 S.į Ca
nal st., apskundė p-ią Mar
tą Puškus, areštuotojo jau
no plėšiko motiną, gyvenan
čią p. n. 1309 S. 50 Ct., už 
prievarta nugirdymą Ga- 
jauskio 21/2 metų dukters 
degtine ir nukirpimą mer
gaitei plaukų. Policiją su
areštavo piktadarę-moterį 
ir dar apkaltino ją už blogą 
intekmę ir inkalbinėjimą sa
vo sunaus prie plėšimųį

fele

“Narimantas”.
Town of Lake miesto da

lyje Columbia Svetainėje 
pereitoj nedėlioj “Lietuvių 
Jahhimo Ratelis” statė sce
noje 5-ių aktų dramą “Na
rimantas”. <7 ;

Pirmiausiai išėjo vienas 
iš rengėjų komiteto, paaiš
kino perstatymą ir paprašė 
publikos ramiai užsilaikyti, 
bet kalbėjo taip neaiškiai, 
kad bene jis pats tiktai su
prato ką kalba. Pakilus už
dangai, ant scenos pasiro
dė vokietis Bugardas, lie
tuviškai parėdytas. Akto
rius turėjo aiškią kalbą, bet 
tinkamai nemokėjo savo ro
lės, tad perdaug jau reikė
jo griebtis suflerio pa
galbos. Kunigaikštienė 
Prakseda ,turinti 60 metų 
amžiaus, savo kalba, parė- 
dais ir nudavimu išrodė 
perdaug jau jauna. Kuni- 
gaikščiute Vrątislava savo 
rolę atliko gana atsakančiai, 
tai buvo viena iš gerįąasių 
aktorkų. Daumantas buvo

Nuplėšė Rusijos vėlumas.
Atvykus Chicagon tusu 

baleto trupai, ant namų te
atro “Lyric” buvo įsigin
ta dvi rusų Vėluvos su|dvi- 
galviu caro .ereliu. Pama
tęs iškabintas vėluvas, jpoli- 
cistas užlipo ugnagesių laip
tais ant namų ir . vemvas" 
nuplėšė, o teatro valdybon 
nuėjęs užkląušė, kas tai ru
sų vėluvas be pdlirij’oį* lei- 
dimo iškabihot ' Teatro už- 
Veizda Morris /Gest _
fonavo į rusų konsulį^ir į 
superintendentą parkų^pie- 
tinės miesto dalies, ^pe- 
rintendentas F. .G. F&ter 
pats atyyko^tęątram hį lei
do vėl iškabinti tušų ^ėlu-

Persilaužimo laipsnis.
Šeimynos sąnarys serga 

ir jo liga jau augščiausiam 
laipsnyje, tai yra persilau
žimo laipsnyje, jis arba pa
gis arba mirs. Gydytojas 
nebesuteikia daug vilties, 
nes pašauktas pervėlai. Ši
tai toks padėjimas gali but 
išvengtas daugumoj atsitiki
mų, jaigu tik pasirodžius 
negalei, ar tai bus sumažė
jęs apetitas, apsireiškęs ne- 
suvirinimas, galvos skau-; 
dėjimas, liežuvio išdžiūvi
mas, nusilpnėjimas, jus nie
ko nelaukę imsite vartoti 
Trinerio American Elixirą 
iš kartaus vyno^,; -Persilau
žimo laipsniai -greit apsi
reikš, kadąn^i. į šis vaistas 
gerai išvalysi virinimo or
ganus ir sutvirtins nervus. 
Jis pagryninšr kraują, o nuo 
to tankiai ^aR nebelikt reiA 
matiškų irneuralgiškų skau
smų. .Vaistau yra geras nuo 
visokių vidui-feąligų. Gau
site vaistui sankrovose. Jos. 
Triner, 1333X;— 1339 So. 
Ashland ave^.Oiieago, III.

— Miela paehile, tečiau 
turėsime sau Bušisamdyti 
yiBėjąi^ Tau neaiefrsa šu 
valgių^ viriiptu mi-

=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 husiunčiame lietuviškus laiškus su pamokinimu, kaip kelionėje užsilaikyti, 
kad nepatekti į rankas apgavikų, kurie nuo keliaujančių pinigus išvilioja. Per 
musų bankinį kantarą tūkstančiai žmonių atvažiuoja ir išvažiuoja ir kiekvienas 
džiaugiasi gavę gerą laivą ir teisingiausias informacijas.

Čionai paduodame laivų surašą: -
Iš Krajaus .
$ c KOKIA LINIJĄ?

38.00 Hamburg American Linija tarp Hamburgo ir New Yorko eina 9 d. 36.00 
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 Antyerpen ir New York, perplaukia jūres į 8 d.33.00
35.50 Holland American Liniją 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-

- kortas kainos.

Tarp Tilžės 
4.85 
5.20 
6.95 
6.90

EUROPOS GELŽKELIŲ KAINOS
Tarp Eytkunų ir
5.00 ..į.*............ Hamburg .
5.25 ... .. or..............Bremen

‘ 7.10 ...................ry....v.... Antverpen ,
7.05 Rotterdam

Vaikai: 4 metų lig 10 metų pusę, nuo 10 metų pilną kainą, mažiau 4 
? H " metu dykai.

Jei reikalaujate šipkortes, rašykite pas mumis, o mes suteiksime visas reika
lingiausias informacijas. '. .

Visiems lietuviams žinoma, kad musų bankinis kontoras yra didelis ir at
sakantis, gerai ir saugiai nusiunčiame laivakortes ir pinigus Lietuvon ir į kitas 
;daMs svieto.

Y*81108® reikaluose kreipkitės į musų Bankinį Kontorą adresuodami šiteip:

J. M. Tananeyiczei
3244 So. Morgan St., Chicago, III
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