
ber>1911 m.

VISOKIOS ŽINIOS.Politiškos Žinios. $

RUSIJA.

manyj

Stolypinir

tiio?W

ai Vo

sidėjui

Ufii-

CW 
kieti’

nah'jb 
pasid; 
daugi

Belgijos karo ministeris, 
išleidęs įsakymą., idant visi 
rezervistai,, kurių, lavinimo
si laikas pasibaigęs tomis

aiškus 
nebus.

savaitėj tečiau Vokietija 
perstatė Francijai savo rei
kalavimus ir Francija taip- 

atsakė, jog Vokietijos

Persijos eks-šaehas Ma
homed Ali Mirza, kuris sten
gėsi atgauti prarastą sostą 
ir šiais laikais su saviškiais 
turėjęs jau kelis susirėmi
mus su lojaline armija, re
gis, bėgąs atgal į Rusiją, 
kadangi paskutiniame susi
rėmime žuvę jo visi karei
viai ir tik su 7 pabėgęs į 
Kaspijos pakraščius.

tonan sugrįšiąs lapkričio 1 d. Jam jirno, kuoįset monhrchistai 
iš Išpanijos butą perėję siė- 

3 ną. To suokalbio vadu esąs 
kunigas Figueiredo.

lypinasmt^e.^'Mire pėtąjfėj 
panedėįio Ivąkaye,’ faigv|tim 
pašovimo •'gyvas išbuvo tik 
4 dienas., ' i. Prieš mirsiant 
pas paciįėntą buyę 'sūširin-. 
kę beveik - visi- -augštesni 
valdininkaiir^KaeVometro- 
politas '■su;; kėlfaiš šventi
kais. . • <-T?"k

Portugalijoje laukiama 
karas.

šiai taįk..... -r;

kaluosfiį
reikalai

‘didžiai: 
dąbįa$; 
bant.ti 
gains'!

Kaina metanu: 
Amerikoje 82.00 J Užsieni 83.00 

Prenumerata turi butiškalno užmokėta.

Ant salos Sicilijos pasi
baisėtinai ėmęs veržties ug- 
nekalnis Etna ir, sakoma, 
dar baisiau nei 1879 m. 89 
nauji krateriai pasidarę, iš 
kurią liejasi lava, 
biausias krateras

jei Frakcijos Hankieriai su- 
frankui iš

Bilbao (Ispanija) andai 
straikuojanti darbininkai 
susirėmę su civiline gvardi
ja, o kadangi pastarosios 
mažai butą, tat ji pasinau
dojus šautuvais ir 8 asme
nis mirtinai sužeidžius. Po 
to mieste apskelbta visuo
tinas darbininką straikas.
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ENTERED AS SECOND-CLASS MATTEB JAN. 25, 1899 AT THE POST OFJTIORAT CHICAGO,' ILL. UNDER ACT OF MARCH 3, 1899

patystes,-jlio 
akams nedirb 
ą savotičapi- 
iškitą vie£- 
Etianti idant 
hima priyėt- 
įruogreičiau- 
bforokko reį- 
fetyti augštą

Kuomet Europos viešpa
tystės užimtos Morokko rei
kalais, Italijos vyriausybė 
sumanius pasisavinti dailų 
kraštą Tripolis, kuris dabar 
randasi Turką protektora
te. Karo ir jureivijos mi- 
nisteriu pasirengusiu tą 
kraštą apsiausti kariuome
ne ir iš ten prašalinti viso
kią Turkijos intekmę ir 
globą. Italijos laikraštija 
;ą valdžios sumanymą karš
tai paremia.

omą
AUŠieinėt
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Profesorius Capello nese
nai speciališkuoju keltuvu 
įsileidęs ugnekalnio Vezuvi
jaus krateran delei mokslo 
dalyką. Įsileidęs kelis šim
tus pėdą giliai ir ištyręs 
kratero pašalines sienas.

riejasi Fraricijąfią Vbkieti- 
ja. Francijcrje tuo tarpu 
dar rainu, ..bet^Vokietijoj 
užgimus didi p^ižąĖa,\ka- 
dangiFraneijainetiktai ką 
ginkluojasi, bęiy darvisuk 
gavo^kapitaliis iš Vokietijos 
raukia šalin, Vokietiją

Stolypin mirtinai pašautas.
Rusijos premjeras Piotr 

Stolypin pereito ketvergo 
vakare mirtinai pašautas 
mieste Kieve, operos buste, 
kur perstatyme dalyvavo ir 
pats caras su dvariškiais. 
Stolypiną pašovė advokatas 
Bogrov, žydas, turintis 28 
metus, baigęs 1906 metais 
Kievo universitetą. Bog
rov teatre ant vietos suim
tas, kadangi jam pabėgti 
nebūta kaip.

Tardymai išparodė, jogei 
Bogrov yra revoliucijonie- 
rius, kuris podraug tarna
vęs ir policijai, kaipo anos 
šnipas; pasiremiant ant jo 
provokatorystės jam taigi 
induota ir biletas teatran, 
kuriame buvo perstatoma 
caro garbei opera “Caras- 
Sultan”. Tai aiškus faktas, 
kad revoliucijonierią parti
ja Rusijoje atgijo. Dabar 
juodašimčiai taisosi už tai 
skersti žydus. -

Tardymai vedami labai 
greit, kadangi miesto Kievo 
valdyba nori apsivalyti nuo 
bent kokio tame atsitikime 
nužiūrėjimo, jogei valdyba 
apie tą suokalbį visai nieko 
nežinojus.

Bogrovo kišeniuj atrasta 
teatro biletas su numeriu 
406. Tą biletą su kitais 
miesto valdyba buvus da
vus policijos inspektoriui 
Kuliabko, o šis biletą su
teikęs Bogrovui, kadangi 
jis buvo policijai labai ge
rai žinomas kaipo ištikimas 
žmogus.

Per tardymus Bogrov iš
pažino, jogei jis norėjęs pa
sikėsinti ant paties caro gy
vasties, bet bijojęs, idant 
tasai darbas nepagimdytą 
Rusijoje abelnos žydą sker
dynės.

Antrytojaus Kieve areš
tuota ir Bogrovo brolis, ku
ris, regis, niekam nėra kal-

Nežiurint to pasikėsini
mo ant Stolypino, caro ke
lionės programas nepakeis
ta, tik jis imta saugiau da
boti. Pėtnyčios vakare ca
ras iškeliavęs iš Kievo į 
Korostiną, o iš ten į Voly- 
nią. Paskui sugrįšiąs dar 
į Kievą ir tis ten vėl ke
liausiąs į , Sevastopolį, o 
pagaliau į Jaltą, kur išbu
siąs 3 mėnesius.

Ant Stolypino kėsintas! 
jau ketvirtu syk, bet tris
syk jis išeidavęs laimingai.

Tai teisingas atkeršiji
mas, kadangi tami biuro-

Taip dalykams virtus, 
ciesorius išleidęs Še-Čuen 
vice-karaliui paliepimą, 
idant suimtus sukilėlius 
kuoaštriausiai baustą ir vi
sus tuo budu išnaikintą. 
Tarp sukilėlių esama daug 
kareivių.

Ant Chiną visokios nelai
mės krinta. Sukilėliai iš
žudys * svetįmžemius, žiurė- 
kis Chinus kitos viešpatys
tės apsiaus ir vėl prasidės 
imtynės, kam daugiau pa-| 
sipelni jus tame" apleistame

Iš Pekino Peterburgan 
rašoma, jogei Chiną jurei
vijos ministeris apdirbęs 
programą padidinti ir reor
ganizuoti Chinams karo lai
vyną. Per septynerius me
tus turi but padirbta: 8 šar
vuočiai naujausio tipo, 20 
skraiduolią, 50 torpedvalčių 
ir 10 mažesnių laivą.

VakarųChinuoše sukili 
. mas.

pasiliktų Tint sa- 
ve vietų. Belgija jp&nato, 
jogei Vokietijos su Franei
ja karas yra neišvengėme?.

rintš. 
ma,ti
ro nė 
Tame

Portugalijos vyriausybė 
andai į savo- šiaurią sienas 
buvo pasiunčius žvalgą, 
Luz d’ Almeida, slaptos 
draugijos viršininką, ku
riam buvo įsakyta ištirti 
monarchistą judėjimas. 
Žvalgią sugrįžęs ir išdavęs 
vyriausybei raportą iš tos 
pasiuntinybės.

Jis pasakoja, jogei mo
narchists susispietę Orense 
(Ispanijoj) apylinkėse ir 
rengiasi pereiti Portugali
jos sieną. Ją skaitlius sie
kiąs nuo 4 lig 5 tukstančią 
įvairios rąšies kariuomenės. 
Jie tikisi gauti iš Brazilijos 
ir Anglijos kelis milijonus 
dolerią ir tik tuokart įsi- 
veršią Portugalijon.

Ant sienos priešai monar- 
chistus sutraukta 22.000 ka
riuomenės kuri esanti lo- 
jališka ir pasirengus monar- 
chistams perti kailį.

Lizbonos kalėjime tarp 
uždarytą monarchistą su
sekta suokalbis. Padarius 
kratą pas kiekvieną ją at
rasta revolvėris. Jię. buvo

Uomis pasakė ri .5 - 
tijai įB reikalinga 
Įplionip^ .kądangi' 
| gyventojų. persi- 
as. Tečiau tas

Ispanai sumušė maurus.
Iš miesto Mellili Gibral- 

taran rašoma, jogei minėtą 
miestą Mellili (Morokke) 
andai užpuolę maurai, kurie 
tečiau po sunkiai ir kruvi
nai kovai turėjo traukties 
šalin su dideliausiais nuos
toliais. Generolo Orozco 
koliumna taippat daug tu
rėjo nuostolią, nes žuvę 4 
oficierai ir 13 kareivią ir be 
to keli desėtkai sužeista.

Ispanija mieste Mellili 
palaiko 25.000 kariuomenės. 
Anos komendantu yra gen. 
Aida ve. Dabar taigi jis už 
tuos nuostolius ir kaltina
mas, buk nemokąs tokios 
skaitlingos armijos valdyti.

Maurai po viskam subė
gę į kalnus ir tenai sukū
rę ugnis, idant tuo budu 
pranešus aplinkiniams gy
ventojams, jogei jie atsiran
dą pavojuje.

Stolypin matomai nepa- 
sveiksiąs, kadangi viena 
kulipka užgavus kepenis ir 
įstrigus į nugarkaulį, o ant
ra — perskriodžius ranką.

Pasikėsinimo smulkme
nos yra sekančios:

Pasibaigus pirmajam 
operos aktui, daugumas sve- 
čią prisiartino prie pirmo
sios eilės ložą, kad pasisvei
kinus su premieru, kuris te
nai sėdėjo. Kadangi ne vi
si suspėjo tai padaryti, tad 
artintasi prie premiero pa
sibaigus 2-ram aktui. Tar
pe pastarąją buvęs ir ad
vokatas Bogrov.

Premjeras Stolypin kal
bėjosi su karo ministeriu, 
generolu Suchomlinov, kuo
met prisiartino Bogrov. 
Premjeras pertraukė kalbą 
ir- atsisuko į prisiartinusį 
Bogrovą, kuris išsitraukė re-

linkią 30.000 kdriuomeiiės; 
kadangi prainatoma kaip' 
ten, taip ir kitūr- žydų skėr- 
dynės. Dabar Juodašim- 
čiams gera proga prieš žy
dus atsispirti. y. . i

Netrukus visame... mieste 
prasidėję areštavimai ir 
kratos; areštuota į 200 as- 
meną, vis Bogrovo pažįsta
mą, tarp kurią randasi daug 
advokatą.

Mirusiojo premiero vietą 
iglaikinai užėmė finansų 

ministeris Kokovcev.

ująs majoras Butt.

Morokko reikalai.
Šiais laikais' visi pasaulio 

politikai užimti Morokko

Portugalija formališkai 
pripažinta respublika , šio
mis viešpatystėmis: Angli
jos, Ispanijos, Vokietijos, 
Italijos, Austrijos ir Jungti
nių Amer. Valsčių.

kietijos* grąsinflUar ti_ fdi 
vis paties kaizerio darbas, 
kuriant rodosi, jog jaigu jis 
sukranksiąs — tai visa ^Eu- 
ropa jį pulsianti ant 
kelią. > <

uTuc^ tarpu' taip nėra. 
Vokietiją Spaifchtvos bokš- 
TA * 1______-■->?> J •turi pa- 

»ną fran- 
n pačieCm* 
ii beveik

tarškiną 
na 'viso 
įboš, no

jukti, pastd- 
jąsčiaūŠiamM^i 
ingi pinigi- re

“Kataliko” spaustuvėje spaudinasi visokios 
knygos, konstitucijos ir tt. Darbas atlieka
mas labai puikiai, greitai ir pigiai. Užsira
šydami “Kataliku” siųskit prenumeratą ar
ba laiškus sekančiu antrašu: %

JOHN M. TANANEVICZ
8244 So. Morgan St., Chicago, I1L

Nesenai Vienoj viešėjo 
garsus Japonijos generolas 
Nogi, paėmėjas Port Artu
ro. Jis ten aplankęs žymes
nes vietas ir iškeliavęs į 
kitus Europos didesnius 
miestus su savo palydovais. 
Ties Port Arturu kare jis 
praradęs savo du sunu. 
Gener. Nogi-yra katalikas.

volverį ir šovė į premierą 
du sykiu. Tas atsitiko 
11:30 vakare.

Bogrov atlikęs savo dar
bą metėsi į pašalines duris, 
kur jį ten atsirandantis 
oficieras sulaikė. Paskui 
visa susirinkusiųjų minia 
ant jo puolėsi, parsivertė ir 
ėmė kojomis spardyti 
ir kaip tik jis išgelbėta ir 
tuoj nugabenta kalėjimam

Kadangi teatre kilo neap
sakomas .trukšmas, caras 
greitai pasikėlęs nuo savo 
sėdynės ,ir pamatęs, jogei 
pasikėsinimo auka kritęs 
Stolypin,tuoj taigi liepes or
kestrai užgroti tautinį him
ną “Bože caria chrani”.

Stolypin, kuris buvo par
kritęs ant grindų, greitai 
pašokęs ir persižegnojęs 
žiūrėdamas į nublankusį ca
rą. Kiti valdininkai puo
lėsi premierui pagalbon, be; 
pastarasis pats dar nusime
tęs švarką. Tuoj jis nu
gabenta į drro. Makovskio 
sanatorįumą. Žaizdos pasi
rodžiusios nemirtinos, be ; 
paskiau pranešama, jogei 
vargiai jis pasveiksiąs, ka
dangi po operacijai eina 
blogyn.

Po pašovimui premijas 
neapalpęs, bet dar susirin
kusių prašęs pranešti carui, 
kad jis už jį pasirengęs mir
ti. Be to prašęs suraminti 
jo pačią ir vaikus ir greitai 
pakviesti popą.

Išnešus Stolypiną į sana- 
toriuiną, aktoriai ir giesmi
ninkai išėję ant scenos ir 
klūpodami, orkestrai akom
panuojant, pagiedoję, šešis 
žygius tautinį himną.

Caras stovėjęs savo ložėj 
ir dėkojęs giesmininkams 
už tą lojališkumo apsireiš
kimą. Caro Ibžė buvo ap
statyta aplinkui kareiviais. 
Nors jis mėgino nuduoti ra
mybę, bet buvo nublankęs 
ir balsas jo drebėjęs. Pasi
baigus tai demonstracijai, 
caras su savo dvejatu vai
kų tuoj apleidęs teatrą, įsė
dęs karieton ir, raitelių ap
suptas, kuogreičiausiai nu
keliavęs į minus. Tuo tar
pu policija visus susirinku
sius iš teatro pavieniui iš- 
leidinėjo ir kiekvieną iškrė-

" Negana kad tišsilįejus upė 
Yangtsekiang prarijo desėt- 
kus tūkstančių gyventojų, 
negana to, kad' šimtams 
tūkstančių ^gyventojų grasią 
badas, bęt tuo pačiu metu 
Vakarų Chiną provincijoje 
Še-Cucn. gyventojai sukilo 
prieš ; .vyriausybę irnus- 
spręndę tą provinciją ap- 

W^fsk^lbti ~ nępriguįmingaja.
Čeng-Tu apskrity prieš 

- riaušininkus pasiųsta ka-* 
riupmenė, tėčiam toji atsi- 

.ąždti^FįčšayO brolius šau- 
jdyti. Miestą Čerig-Tu ap
supę sukilėliai : ir regis 
jiems tieksiąs, kadangi, ka
riuomenės garnizonas turįs 
tik1.800 kareivių. Visoj Še- 
Čuen vincijoj sukilimai i 
platinasi. Daug miestelių 
ir kaimų sudeginta, svetim- 
žemiai ir misijonorįai esą 
atsiradę didžiausiame pavo-

Svar- 
išmeta 

daug sudegusios anglies. 
Pasidarius iš lavos upė lie
jasi į žiaurius ir pasiekusi 
jau keliolika mylių. Ugne
kalnio išsiveržimas žemdir
biams tikroji nelaimė ir 
pragaištis, kadangi lava 
viską sunaikina. O aplin
kui tą ugnekainį gyveno į 
300.000 žemdirbių, kurie 
dabar išbėgioję į vi- 
Isas puses; . Apylinkėse at
jaudama tankus ir v smarkus 
.žemės drebėjusiai.

■tomis
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KATALIKAS 
Išeina kas Ketrergas, Chicago, IU«

kratas tūkstančius žmonių 
nekaltai liepė pakarti. Jis 
ir valstybės dūmas vaikyda- 
vo, jis ir žydus persekioda-'^eji li 
vo, jis ir visokią Rušij^pad^ 
laisvę tremdavo. 
žmogus, bet žvėris.

THB UTHOWUir V3EKLT 

“KATALIKAS” 
PoNlskei erery Thursday at Chicago, m. 

Subscription 8X00 per Year 
To Europe 83.00 per Year

Advertising Bates on Application 
Book and Job Printing in Lithuanian, 
Polish, English and all other modern 
Languages.
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JOHN M. TANANEVICZ 
8244 So. Morgan St, Chicago, HL
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rėš papartiškių daržai, nuo 
wT • rytų sodnas, o nuo vakarų,g Žinios iš Lietuvos. W I pačioje Siaurumoje ir inva- 
™ žiavime, dų žydų namu,-ku

riuose pardavinėjama smul
kios prekės, riestaįnčs o 
slapčia ir degtinėle.

Jinai tai " matomai kai- 
kuidus ir vilioja.' : ’

Kai-kurrems’ 'atkakliai 
spyriantis ten statyti baž
nyčią, buvo atvykęš .gerb. 
Trakų dekonas,' kiiris pa
aiškino žmonėniSj jog čia 
bažnyčia rengiama statytine 
vieniems metams h' nė vie
niems- šiems žmonėms, bet 
ir ateinančiai kartai, Jtodel 
negalima esą paišyti į kie- 
no-nors tikslus įr kokius 
tuščius norus, bet vien rei
kia rupinties parinkti tin
kamesnę vietą. "tolesniam 
laikui. Atkakliom^ tai ne
patinka, ir jie Jkfetįį$ va
žiuoti prie J. M. Valdytojo, 
išrodinėdami, jog ten norin- 
,čių yra ir daugiau. Me
džių pripirkta už 1800 rub.; 
dabar šie medžiai suskįla, 
o jei ilgiau pabus, tai gali 
pradėti puti, 
stpliš 
jai.

tww ■■■■

DEL “BIEL. ŽIZNI” 
PASKALŲ. .. ....

(Iš “Vilensko Viestniko” 
atsispauzdinta).

Vilniuje leidžiamoji “B. 
Žizn”, paskutiniu metu pa
skleidusi savo skaitytojų 
tarpe begales žinių apie len
kų-lietuvių santykius, išėju
sio mėnesio pabaigoj palei
do gandą, kad lietuvių orga
nizacijos prašiusios rusų 
vyriausybės visiškai panai
kinti Rymo-Katalikų vys
kupiją.

Nors ir labai aiškus to 
gando melagingumas, nors 
lietuvių laikraštis (‘Viltis” 
87 No.) tuojau nurodė jo 
nesąmonę, tečiau lenkų 
spauda vis dėlto uoliai pla
tina tą melą, kaip įmanyda
ma. Ji nori dar labiau su
stiprinti lenkij intekmę Ry
me, pakirzdama ten įsiti
kėsimą lietuviais, ir nu- 
šmeižti organizacijų vadus 
miniose. Lenkų klerikalų- 
nacijonalistų laikraštis “2 
Grosze” straipsnyje “Wro- 
gowie wiary i ludu” nega
lėdamas atsidžiaugti pasku
tiniu “Biel. Žizni” išsišoki
mu, negalėjo tverties viešai 
nepasakęs “Biel. Ž.” ačiū, 
jau nekartą jiems panašio
mis paskalomis patarnavu
siai.

Apsimezdamas visa kuo- 
geriausiai žinąs, publicistas 
iš “Biel. Žizni” ėmė ir nu
lėmė: kam, girdi, besirūpi
nus atlenkintį vyskupiją, ar 
Jie verčiau tiesiog ėmus ją 
.ir panaikinus? Tad kaip 
beinant jis ilgai galvas 
nesukęs panaikina didžiulę 
y#niaus vyskupiją ir pa
skirsto ją į kitas ploto di
dumu ir gyventojų daugu
mu nei kiek už ją ne ma
žesnes, tikėdamasis įvesti .te
kino budu pernelyg geresnę 
valdymo tvarką.
: Rasit, ir dovanotina pu
blicistui “Biel. Žizni”, kad 
jis taip savotiškai sanpro- 
tauja, bet vargu pakenčia
ma, kad jis pakiša savo li
gotos vaidentuvės prasima
nymus lietuvių organizaci
joms, nors tiksliai ir nenu
rodytoms, ir dalimi jau pa
čiai vyriausybei.
: “Biel. Žizn” esama išra
dėjo lengviausio budo, kaip 
nuspręsti vi sold valstybės 
ir visuomenės klausimai pa
naikinus ir pargynus visa, 
kas jai nepatinka. Nesenai 
ji yra mėginusi taikinti tą 
būdą į pačius gudus, panai
kinusi net jįj buvimą ir pa
vertusi juos visus rusais- 
katalikais, bet tas prasima
nymas buvo pavadintas of- 
ficijozo “Rossijos” (1702 
No.) organo provokacija.

Ar tai bus “B. Ž.” pu
blicisto tamsus nenusima- 
nymas, ar kaip kitaip pa
vadinus tokie jo žygiai, —- 
kol-kas nedrįstu spėti, bet, 
atsiminus kad ir paskuti
nius “B. Ž.” išsišokimus del 
Montvilos įstaigų ir kitų 
Vietos klausimų, noromis- 
nenoromis nustebęs pasi- 
klaususi, kodėl “B. Ž.” pu
blicistas neskaito naudin
gesnių daiktu mesti savo 
darbą, kurs visuomet išeina 
geran tik tiems, prieš ku
riuos jis tariasi einąs?

Donatas Malinauskas.'
, Išspauzdinusi tą p. D. 

Malinauskio laišką, “Vii. 
įViestn. ” redakcija priduria ; 
nuo savęs šiuos žodžius: ;

“Vii. Viestu.” atkartojo 
gandą, “B. Ž.” paleistą, la
bai atsargiai, nurodydamas 
jo šaltinį iy pažymėdamas 
tik kronikos skyriuje. Kol 
tas gandas nebuvo pilnai 
patikrintas, redakcija jo ne
nagrinėjo ir net neatkarto
jo tų komentarų del jo iš 
laikraščio, iš kur jis pirmu
čiausia pakilęs, kaip tat yra 
padarę lenkų laikraščiai, 
nepanorėję skubiai jo nu
tremti. Gavę tą laišką iš 
žinomo lietuviij atgijimo pi- 
jonieriaus daugelio lietuvių 
organizacijų nario ir vado, 
p. Malinauskio, mes gaili
mės turėję iššpauzdinti jį 
truputį vėliau, kadangi mu
sų laikraštis neišėjo del 
dviejų greta sutapusių šven
tadienių. Tuo tarpu netik
ra žinia spėjo pasirodyti 
jau “Nov. Vrem.” skilty
se”.

SĄJUNGOS” PRANEŠI
MAS.

“Sąjungos liet, kalbos tei
sių grąžinimo“ pirmininkas 
d-ras A. Paškevičius pra
neša “Kur. Wil.” (No. 60), 
jog minėtoji Sąjunga, ku
rios tikslas esąs “ne silp
ninti, bet stiprinti tikėjimo 
jausmus” su paskelbtu. 
“Biel. Žizn” sumanymu pa
dalinti Vilniaus vyskupiją 
nieko bendro neturinti, tokio 
sumanymo nekėlusi nei apie 
tai net savytarpy nekalbė
jusi.

PERMAINĖ VARDĄ.
Einąs Vilniuje rusų kal

ba dienraštis “Biėiorūskają 
Žizn” rugpiučio 10 dieną 
(No. 169 — 1) išėjo jau 
nauju vardu, būtent, “Sie- 
viero-Zapadnaja Žizn”. Re
dakcijos straipsnyje paaiš
kinama, kad pirmasai var
das “nors ir simpatingas” 
permainyta dėlto, kad per jį 
redakcija turėjusi “keliais 
tūkstančiais rublių mažiau 
pelno”, mat, daugelį taip 
nuo prenumeratos taip nuo 
apsiskelbimų tame dienraš
tyje baidęs jo vardas “Bie- 
loruskaja”. Nuo pirmojo 
nauju vardu numerio po 
dienraščio nebepasirašo lei
dėjas p. Koronkevičius, ir 
leidėju ir redaktorium pa
sirašo dabar tik vienas 
Solonevičius.

P-

PAPARČIAI, 
Trakų apskr.

Čia, kaip buvo pranešta 
“Viltyje” jau nuo keleto 
meti; steigiama parapija 
vietoje panaikintos čia per 
lenkmetį. Pirmininku yra 
gerb. Žaslių klebonas kun. 
Paukštis. Medžiai klebonijai 
ir kitiems trobesiams jau 
suvežti ant buvusios rinkos. 
Tik deja, kad parapijoms 
nesutinka del vietos. Pa- 
partiškiai ir kai-kurie so
džiai nori nupirkti iš sta
čiatikių konsistorijos sodną, 
bet del mažumo ir bėdinu- 
mo parapijos, neišsigali, o 
antra ir brangiai reikalau
jama. Už kalnuotą ir su
džiūvusiais medžiais sodną 
norima virš 5.000 rublių. 
Neravių sodžius duoda 3 
deš. prie kapų, kur stovi 
koplyčia, bet kai-kuriems 
tai nepatinka. Papartiškiai 
taipgi duoda 3 dešimtines, 
bet visai netinkamoje vie
toje. Siaurame sklype, kur 
nuo pietų pusės prieina ru
sų sentikių ribą, nuo šiau-

lenkui teka praryti ar ru
sui, gal Musų ųors gerklė 
platesne’ ; Lenkai leidžia 
paskalas, kad? itisi jau len
kų laikraščiai Sbšą, buk tuo- 
jaus busią, -. visi lietuviai 
burliokais.n Mį. Sanatna.

ČIOBIŠKIS, 
Vilniaus apskr.'

Šioji parapija persiskyrė 
su savo gerb. kuru J. Krau
jeliu. - Retas tai atsitiki
mas, kad taip mylėtų kle
boną, kaipmylėjo čiebiš- 
kėnai. Bet ! buvo už ką. 
Nors lenkų čia kaip ir nėra, 
tečiau ir lenkiškai kas ne- 
dėldienis sakydavo pamoks
lą, lenkai’ gi .tik tada jau 
nusileidžia^ kai išbando vi
sus kovos budus... Nors 
prie kitų klebonų nebuvo 
čia sakomi lenkiški pamok
slai, tečiau, r jvedant juos, 
niekas čia nedarė demons
tracijų ir nekėlė jokių pro
testų... Ciobiškėnai labai 
nusiminę; išgirdę, jog jiems 
paskirtas yra 1 • bonu len
kas. Nors, sako, mes dar 
nesame kėlę;i jiAl i riaušių, 
tečiau jei, naujas kunigas 
nepaisys į: mus, tai ir mes 
neiškęsime. ? Bet nežinia 
del kokių priežasčių perėjo 
jau du nedęldieniu, o čia 
nėra dar jokio kunigo. Ki
tų parapijų .lenkuojantieji 
baido, jog čipbiškėnams ne
duosią jau .jokio kunigo, 
kam nenorį; Įęnko.

,rf. , (t Keleivis.
—: 
ŠAUKĖNAI, 
Šiaulių apskr.

Beržčnų-Šlabados ūkio 
draugijos jųupesčiu gugpiu-’ 
čio 25 d, šJabądoje rengia
ma galvįįųyjr arklių paroda, 

taip atsitiko. Lietuviškai Parodos pradžią ryto 11 vai. 
Dovanų.piįmga^;yra r.; 
paskui;; yięnas; > sįdąbrinįs 
medąlisįrdų žaĮyariniai ir 
keletas garbės dovanų. 
Prie Beržėnų-SJabados ūkio 
draugijėlės grafo St. Caps- 
kio lėšomis yra užvesti ant 
2 dešimtinių bandymų lau
keliai, kuriuos prižiūri Bai
sogalos bandymų stoties ag
ronomas.

Geistina, kad daugiausia 
sodiečių dalyvautų parodo
je iš visų šoiių: iš Šaukėnų, 
Kuršėnų, Luokės, Upynos, 
Užvenčiu, Vaiguvos, Kel
mės, Kurtuvėnų ir iš kitur.

Parod. Komit. narys Š.

Baisus nuo
tėkiai bėdinai parapi- 

A. Račkauskas.

prie

ASAVA, 
Lydos apskr.

Šešetas metų atgal 
kun. Arbatavičiaus Asavoje
kas nedėlią ir šventę buvo 
girdėti lietuviškos evange
lijos ir pamokslai, bet dabar 
šito nieko jau nebėra. -Prie 
kun. Gudanio ir kun. J. 
Stašio taippat buvo sako
mi lietuviškieji pamokslai, 
o paskutiniais laikais baž
nyčioje lietuviškai nebeiš
girsi nei žodelio. Nėra ži
nios, del kokių priežasčių

gi kalbančių yra bent pusė 
parapijos, ir reikia baisiai 
stebėties, kokiu budu komi
sija iš kun. kanauninko Jo
no Burbos, praloto Kurčiau-* 
sko ir Lydos dekono Špoko, 
tardydama nesusipratimus, 
kilusius tarp lietuvių ir len
kų prie klebono kun. J. Stą- 
šio, rado tik vieną (sic!) lie
tuvį kaip rašė “Goniec Wi- 
lenski”. Geistina butų, 
kad kas geriau žinodamas 
paaiškintų kaip ten ištikrų- 
jų buvę.

ŽASLIAI, 
Trakų apskr. 
vietinis gerb. klebo-Čia 

nas dar birželio mėn. buvo 
apskelbęs iš sakyklos lietu
vių ir lenkų kalba, jog bu
siąs padarytas parapijonių 
surašąs ir pamaldos busian
čios galutinai sutvarkytos. 
Lenkai tuojau sujudo, su
kruto ir ant greitųjų nuta
rė: visai nesirašyti ir jokiu 
budu nepasiduoti.

Rimtesni gi rimtesni ir 
būdą išsirinko. Prisideng
dami neva katalikybės ap
gynėjais, jie lietuviams dū
saudami pasakoja kunigų 
lietuvių ‘ ‘ klaidas ”: . girdi, 
artinas pasaulio pabaiga. 
Siūlo seneliams net perskai
tyti Oficinkose tas giesmes 
apie paskutinįjį pasaulio 
teismą. Ten aiškiai esą pa
sakyta, jog pirmiausia im
sią klysti dvasiškieji. Tai 
vėl pasakyta, jog iš lietu
vybės nieko kito nebusią, 
kaip tik stačiatikybė. 
Kvailesni tik ir klausinėja 
vienas kito, kaip čia reiksią 
rašyties, kad nepalikus bur
liokais su barzdomis. Iš
mintingesnieji tik pasijuo
kia, sakydami: “tąi kas, 
visgi mes busime geresni, 
negu dabar. Dabąr, anot 
jūsų, esame pagonįs, tada 
busime krikščionimis. ,Vis

NAUJOJI VILEIKA, 
Palei Vilnių.

Atėjęs viešnągėn pas VI. 
Kubalevičių Ųauj. Vileikoje 
Vilniaus gyventojas Bro
nislavas Pučbįs, susivaidi
jęs su Kubalevičium, taip 
stipriai spyręs šiąm pilvan, 
kad tas, žado nebeatgavęs, 
mirė Savičo ligonbutyje, 
Vilniuje, kur jis nugabenta. 
Pučkis suimta.

PARDUODA DVARUS.
Kaimo ąpygąrdps teisme 

pardavinės šiuos ■ dvarus: 
lapkričio ^> 4* Vįeros Vie- 
riovkinos dvarai: Apnariai 
ir Šunelišįtiai, f Kauno ap. 
Žemės SSO^dcš.,, banko sko
los 35.10Q ^ųbį į

Gruodžiu{L grapįenės 
M. O’Rouyk dyarai: Kliu- 
čikas Bo^aij.g ir Ferma, 

‘Kauno ap. P;Žęmės 400 de
šimtinių, banko skolos 10- 
000 rub. Pardayinės taip
pat trobas .ir. gyvulius.

PELNAS IŠ LIETUVOS

Sulig valdiškai surinktų 
žiųių 1909 metais vyriausy
bė gavo pelno iš jai pri
klausančių miškų: Vilniaus 
gub. 1.151.000 rublių, Kau-

TO TH E PRE57 TA?1

Prezidentas Taft keliauja į rytus su savo prakalbomis.

no gub. daugiau, kaip 500- 
000 rub., ir Gardino gub. — 
2.227.000 rublių. Gryno pel
no iš Gardino gub. preky
bos vyriausybė gavo 1.892- 
000 rub.

DATNUVA, 
Kauno ap.

Naktį iš sekmadienio pir
madieniu, rugpiučio 1 d., 
špitolėje kilo ugnelė, kuri 
persimetė netrukus ir ant 
bažnyčios ir Vildės malūno. 
Pasidarbavus ugnegesiams 
dvarininko Štrautmano ir 
nuo geležinkelio gaisras nu
malšinta apie 8 vai. rytą. 
Špitolė sudegė su visais za
kristijono daiktais ir bal
dais. Bažnyčia labai ap
degė^ sudegė būtent: stogas, 
langai durįs ir visa kas bu
vo presbiterijoje iš medžio, 
didysai altorius ir tt. Ap
degė ir abu,- bokštu, varpai 
nukrito žemėn. Graži Dat- 
riuvoš bažnyčia pastatyta 
dar. 1773 m. tėvų bernardi
nų.

MIŠKŲ GAISRAI.
Ukmergės apskrityje, Lii- 

kėnų apylinkėje, dega miš
kai ir durpės; gaisras-ap
ėmęs, anot “S. Z. T.” apie 
200 dešimtinių ploto. Ug
nele įsivariusi žemėn taip 
giliai į medžių šaknis, kad 
miškas griūna, kaip pakirs
tas. Ir gesinti suku. Taip- 
pat degą miškai apie Radvi
liškį, Šiaulių ap.

kur rašoma, jog miestą de- 
gįs; gyventojai labai inbau- 
ginti, nemigdavo naktimis.

Kadangi buvo tykus oras, 
ugnį pasisekė sustabdyti. 
Yra čia gaisrininkų būrelis, 
bet, matyt, dar menkai išsi
lavinę ir gerų mašinų gesi
nimui nėra. Tautietis.

ŠAUDYMAS PER DVY
LIKTĄ.

Vilniuje yra paprotys, 
kad lygiai 12 valandą die
ną iš Pilies kalno iššauna? 
ma iš tam tyčia pastatytos 
čia anuotos. Tai yra žen
klas miestiečiams, kad tai
sytųsi savo laikrodėlius ir 
lygintų, ar gerai eina. Mies
to taryba buvo nutarusi, 
kad tą šaudymą panaikinus, 
o vietoje to intaisius kelio
se vietose mieste elektros 
laikrodžius, kurie garsiai 
muštų valandas: oBuk tai 
nuo armotos šovimo gendą 
apylinkės namai. Tečiau 
Vilniaus gubernatorius to 
miesto tarybos nutarimo ne
patvirtino ir vėl sugrąžino 
jai šitą klausimą apsvars
tyti išnaujo. Dabar miesto 
taryba, apsvarsčiusi tai ant
ru kartu, nutarė vėl šaudy
mą pakeisti elektros laikro
džiais.

KULIAI, 
Telšių apskr.

Iš didelės kaitros išdžiu- 
vo daugelis šulinių ir kūd
rų. Nėra kur linų merkti. 
Atsigerti, valgyt išsivirti, 
prisieina ieškoti vandens už 
pusvarsčio ir toliau.

Labiausiai vargas #su gy
vuliais, dabar delei vandens 
trukumo, o toliau bus var
gas su pašaru. Dobilų, šie
no voš trečdalis pripiauta. 
Vasarojus menkas, gerai 
kad išduos 3 — 4 grūdą. 
Delei pašaro trukumo pi
giai gyvuliai parduoti.

Iš didelės kaitros miš
kuose prisiveisė begaliniai 
daug drugių (Liparis mo- 
nacba), > eglių naikintojų. 
Einant per mišką ranko
mis prisieina skinti sau ta
ką.

MIŠKŲ GAISRAS.
Ukmergės apskrityj apie 

Troškūnus, Raguvą, Taujė
nus dega keliose vietose 
valdžios ir privatiniai miš
kai, taip, kad durnai visur 
pakvipę, ir durnu -debesįs 
darė ūkaną dieną, bet lie
tus liepos 25 d. apstabdė ug
nies baisenybes. .

Ligšiol taip buvo karšta 
ir sausa, kad lapai nuo me
džią nugeltę krito, tarytum 
vėlybame rudenyje.

(“Viltis)”.

Matyt visi eglynai žus. 
Kulys.

PAPILĖ, 
Šiaulių, apskr.

Liepos 31 d. per pat sumą 
kilo gaisras. Sudegė Sai
kučio gyvenamoji troba ir 
^daržinė su kute, kurioje bu
vo dvejaias karvių. Padeg
ta tyčia iš'd&ržinėS; Prieš 
keletą dienų Papilės urėd- 
ninkas buvo gavęs laišką,

RODINĖ, 
Lydos apskr.

Lenkuojantieji vis dar čia 
tebeviešpatauja, skriaudžia 
lietuvius, net ir užpuldinėja 
ant jų, kaip kad dabar atsi
tiko. Sekmadienį, liepos 31 
d. klebonas po mišparų nuo 
altoriaus ėmė aiškinti žmo
nėms išpažintį lenkiškai. 
Lietuviai, žinoma, negalėjo 
suprasti ir ėmė prašyti kle
bono, kad šis jiems paaiš
kintų visa ir lietuviškai. 
Nors klebonas jų noro ne
išpildė, tečiau kai išėjo lie
tuviai iš bažnyčios, lenkės 
užsipuolė ant vienos Kurkų 
sodžiaus moters ir ėmė ją 
stumdyti: “Klausykite, sa
ko, lenkiškųjų pamokslų ir 
nereikalaukite lietuviškų”.

Antrą sekmadienį, būtent 
rugpiučio 7 d., lietuviai su
silaukė didelio sau džiaugs
mo; nors šis džiaugsmas ir

neilgai tęsėsi; bet mes jį il
gai užlaikysime atmintyje. 
Musų klebonas kun. Saba
liauskas’ išėjo į šventorių ir 
lietuviškai ėmė skaityti, 
evangeliją ir sakyti pamok-, 
slą. Lietuviai, išgirdę su-į 
prantamus sau žodžius, ėmė 
bėgti artyn ir klausėsi 
džiaugdamies. Bet. neilgai 
lietuviai tesidžiaugė, nes iš-i 
šoko vienas lenkininkas ir . 
ėmė šaukti ant klebono: 
“prosze wykodzic za mur i 
tam mowic po liteucku”,1 
paskui atsiliepė antras len- 1 
kuojantis: “drennyja našija 
usio probošči i drennyja”. ; 
Tuojau susirinko lenkų bu- ■ 
rys, ėmė šaukti, visokiais • 
budais trukdyti pamokslą ir ! 
kolioti lietuvius, nors ir 
grasė juos kleb. ir bandė 
raminti. “Ką, sako, jums 
kenkia, eikite į bažnyčią ir 
inaiskitės; po sumos1 ūš 
jums pasakysiu lenkišką 
pamokslą bažnyčioje”. Nie
ko tečiau negelbėjo. Vie
nas lenkininkas iš Papiškių 
sodžiaus Petras Bemackis, 
buvęs bažnyčios špitolnin- 
kas, drauge su kitu vyru 
nusitvėrė Druskininkų so
džiaus lietuvį Juozapą Me- 
ciuną ir ėmė tempti jį iš 
šventoriaus į rinką. Jiems 
vedant, pribėgo kiti, ėmė 
kumščiuoti, bobų paakina
mi: “dajcie jemu, dajcie!” 
Išvedę į rinką, butų gal ge
rokai jį apkulę, jei ne stu
dentas iš Varšavos p. Ko- 
zakevičius, kuris, išgirdęs 
riksmą, tuojau atbėgo ir jį 
apgynė. Klebono tai, mato
mai, neišdrįso užpulti, bet 
girdėti buvo kalbant, kad 
teksią ir klebonui. Sargy
biniai kaip tik tuo laiku ne
žinia kur dingo.

Paskui lenkininkai išsine
šė stalelį ir ėmė tarties apie 
kaž-kokį prašymą, tik gir
dėti buvo šaukiant: “pad- 
pišeeiasia za ks. Davidovi- 
ča”. Paskui sužinojome, 
kad parašai buvo renkami 
ant tuščio poperio be jokio 
teksto, ir rinko juos Kuz- 
mickis iš Nočės parapijos. 
Vieni jų gyrėsi: “Ką, sako, 
lenkai turi tokius bilietus 
tai ir suteikia jiems teisę 
lietuvius mušti ir vaikyti; 
už tai niekas jų nekaltįs”.

Musų lenkininkai labai 
nemėgsta turėti ant savęs 
vyresniųjų; jie patįs nori 
valdyti ir bažnyčią ir kuni
gus. Taippat girdėjau kal
bant: “Pan Jėzus po li- 
tousku nia havariu, ala pa 
polsku”. Liūdnas, j

Ne tas, kas į lupa^ įeina, 
darko, žmogų, bet tas, kas ii 
lufją išeina, jį darko. "
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Moterių-siuvčjų straikas.
New York, N. Y. — Čia 

metė darbą 10.000 moterių- 
siuvėju apie iš tūkstančio 
siuvimo dirbtuvių, kur yra 
siuvami moterių drabužiai. 
Straikuojančios moterįs ir 
mergaitės priguli į uniją 
“Ladies Tailors and Dres- 
makers Union”. Straikė- 
rės stengiasi išplėsti strai- 

' ką ir kitose siuvimo dirbtu- 
* vėse, kur dirba kito unijos 

skyriaus - apie 18.000 siuvė
ju. Dar prieš straiką tarpe 
dirbtuvių, savininku ir.dar- 

. bininkiu- ėjo tarybos, kurio
se siuvėjos reikalavo panąi-

• kinti darbą nuo štukų* už- 
' daryti dirbtuves rųsyse ir 

nesanitarinėse dirbtuvėse; 
paskirti darbą tiktai 48 va
landas į savaitę, subatoj pu
sę dienos nedirbti ir pakeįti 
darbo mokestį. Dirbtuvių 
savininkai tuos reikalavi
mus atmetė, kas ir iššaukė 
darbininkių straiką. Strąi- 
kėrės pasitiki laimėsią, nes 
unijos kasoje turi nemažai 
pinigu ir apart to ju pusę 
palaiko tarptautinė siuvėju 
linija.

symui miesto namuose. Val
dybos nariai ir inžinierius 
taippat ėmė atsakančius 
kyšius ne tiktai šiame atsi
tikime, bet ir kituose. Areš
tavimas gręsia dar viešųjų 
darbu užyeizdui J. J. Ny- 
hoffow’ui ir kitiems miesto 
valdininkams. Vedama tyri
nėjimas. X ■ i

/ s-?,.: j.: ■ ■

“Heaven” (dangtis), bet 
nekuomet “ Heli ”rnes^ kaip ■ 
tai skambėtų, jaigu atva
žiavusiems svečiams butų 
sakoma: “go to Heli” (eik į 
.peklą)... . — -

Kova su mėsos trustu.
North Worth, Texas. ■— 

Producentų ir mėsos varto- 
toju konvencijoje > nutarta' 
kovoti su mėsos trristu jo- 
paties ginklais. Būtent, su
sitarus su gyvuliu augįritogų 
organizacija valstijoj Texas, 
liko sutverta neprigulmin- 
ga kompanija, kuri. pasta
tys dideles skerdyklas ir 
supirkinėdamą raguočius, 
avis ir kiaules tiesiog nuo 
augintoju, galės pardavinė
ti mėsą savo vartotojams 
daug pigiau. Įsteigiamasis 
kapitolas tos naujos kompa
nijos siekia trijų milijonu 
doleriu.

Traukinis užmušė.

Cleveland, -0.’ — Čia susi
daužė geležinkelio linijos 
Pittsburg arid Lake Erie 
traukinis, vežantis geležin
kelio darbininkus. Keturi 
darbininkai liko ant vietos 
užmušti, o keli sunkiai su- 
žeisti. Užmuštieji - ir su
žeistieji yra daugiausiai 
ateiviai. V _

Nubaustakapitalistas.

• New York, N. Y.—Frank 
J. Gould, valdytojas trusto 
fabriko, išdirbančio arkliu 
patkavas, liko nubaustas 
užmokėti $1.000 baudos ir 

. teismo iškaščius už peržen
gimą antitrustiniu Sherma- 
no įstatymu- Kapitalistas 
bausmę šypsodamasis užmo
kėjo ir dar pajuokė teismo 
nusprendimą.

Seattle, Wash
Crawford, seniau gyvenęs 
Chicagoi, milijonierius ir 
savininkas- elektros geležin
kelio Seattle; JRenton and 
Southern Electric Railway,- 
liko nuteistas SO dienu pa
vieto kalėjiman už peržen
gimą miesto -įstatu sulyg 
vežiojimo pasažieriu tram
vajais. Tie įstatai sako, 
kad už važiavimą tramvaju
mi miesto ribose negalima 
imti daugiau' penkių centu 
ir kad pasažieriams ant visu 
linijų turi būti išduodariri 
persikėlimo' biletai (trans
fers). Tuomtarpu nuo pa
sažieriu tenai buvo imama 
dviguba užmokestis ir neiš
duodama jiems persikėlimo 
bilėtu- Teisėjas pripažino, 
kad piniginė bauda milijo
nieriui nieko nereiškia, nes 
ją lengvai gali užmokėti ir 
paskui vėl savo daryti, ta
tai liko pasodintas kalėji
man. A ■;

■i'

Oa«gg;

Blaivininkai laimėjo.
Portland, Maine.—Maine 

valstijoj gyventoju balsavi
mas sulyg palikimo šios val
stijos be svaiginančiu gėri
mu kaip ikišiol jau tenai 
buvo, ar įvedimo saliunų iš
karto parodė, kad taip va- 

’ dinamieji “šlapieji” paims 
viršų ant “sausu j u”, bet 
kaip vėlesnieji visuotinojo 
gyventoju balsavimo rapor
tai parodė, blaivininkai lai
mėjo, nes 295 balsu daugu
ma toji valstija ir toliau pa
siliko “sausa Toliau gy
ventojai nubalsavo, . . kad 
miestas Augusta ant visados 
turi pasilikti Maine valsti
jos kapitolium ir kad viso
kie valdininkai nuo šio lai
ko bus nominuojami pir
muose rinkimuose, o ne po- 

” litikos mašinomis.

Iš gubernatorių suva
žiavimo.

Spring Lake, N. J. — 
Trečioje metinėje valstijii 
gubernatorių konvencijoje, 
kuri atsibuvo šiame mieste, 
svarstyta daug svarbiu 
klausymu. Pirmiausiai bu- 
vo svarstyta įstatymai tarp- 
valstijinių geležinkeliu tari
fu. Toliau buvo kalbama 
apie valstijinių viešųjų tur
tu, kaip geležinkeliu ir tt., 
paėmimą valstybės globon; 
apie valstijų ' kalėjimus, 
apie mokesčius nuo pelno, 
apie valdininku atsakomy
bę, kame gubernatoriai nu
tarė reikalauti sau daugiau 
teisiu, kuriomis nekompe- 
tentiškus valdininkus jie 
galėtu prašalinti iš tar
nybos. Gubernatoriai Wil
son iš New Jersey ir O’Neal 
iš Alabamos iškėlė klausi
mą referendumo ir gyven
toju iniciatyvos.

Majoras ir miesto valdyba 
suareštuoti.

Gary, Ind. — Miesto ma
joras T. E. Knotts, miesto 
inžinierius C. A. Williston 
ir miesto valdybos nariai: 
W. Gobson, A. Bankus, D. 
Szimanski, E. Bowser ir J. 
Simiaska liko suareštuoti 
už kyšiu ėmimą, išduodant 
miesto darbu kontraktus. 
Apkaltinimo akte pasakyta, 
kad majoras Knotts paėmė 
$5.000 kyšį už išdavimą 
kontrakto, apšildymo intąi-

Lakūnams nesiseka.
Paterson, N. J. — Jau

nas lakūnas J. J. Ward, ku
ris dalyvauja lekiotojų kon- 
teste ° nuo vandenyno iki 
vandenynui”, idant išlošus 
laikraščiu leidėjo Hearst’o 
paskirtus $50.000, netoli 
New Yorko paklydo ir ilgą 
laiką klaidžiojo po orą, kol pa
galios nusileido mieste Pa
terson, N. J. Lakūnas Fow
ler,, kuris kelios dienos at
gal sulaužė savo biplaną ir 
pats susižeidė, dabar jau vėl 
iškeliavo į savo tolimą ke
lionę.

Gaudo piktadarį.

Snow Flake, Manitoba.— 
Minia iš trijų šimtu apsi
ginklavusių gyventoju gau
do kokį-tai H. B; Wilson’ą, 
kuris prievarta išvedė p-lę 
Eleonorą G. Brice, moky
toją viešosios mokyklos, iš
žagino ją ir dar sunkiai ap
daužė. Nelaiminga moky
toja kritiškam padėjime su
grįžo namon ir nurodė ne- 
kuriuos piktadario pėdsa- 
kius. Gyventojai su -šuni
mis apsupo artimą girią, iš 
kurios piktadaris negalės iš
bėgti. Laukia jo greičiau
siai linčiavimas, kuomet pa
klius į įnirusiu gyventoju 
rankas.

Anglekasių straikas.
Terre Haute, Ind. — An

glių kasyklose Clinton Coal 
Co. sustraikavo tūkstantis 
anglekasių,"''-kadangi kasy
klų savininkė nenorėjo par 
sirašyti pb--nauju kontrak
tu, kokį jibriis pasiūlė an
glekasių unija.

Perstatoma ugnekalnis Etna, kuris pereitoj savaitėj pradėjęs smarkiai veri
ties ir lava naikinti apylinkes.

Mylėtojos, ištekėti už 
• milijonieriaus.

New York, N. Y. — 
met.,, pulkininkas E.
Green, sūnūs turtingiau
sios sviete moteries Hetty 
Green, apskelbė, jog jis 
pagalios nutarė vesti nors 
ir neturtingą moterį, by tik
tai butą atsakoma išlygoms, 
kokias jis pastatys, atsišau
kė į jį per laiškus nei dau
giau nei mažiau tiktai 
6.000 moterių, apsiimančiu 
išpildyti net sunkiausias jo 
išlygas. Ir netiktai ameri- 
konės norinčios ištekėti už 
milijonieriaus, bet pulk. 
Green ir iš Europos gavo 
nuo meteriu 1.331 laišką.

Mėto sugedusiais kiauši
niais.

Stubenville, Ohio. — Scio 
kolegijos prezidentą R. E. 
Beetham tos mokyklos stu
dentai iššvilpė, iššaukė ir 
pagalios apdaužė sugedu
siais kiaušiniais, kuomet tas 
apleido kolegiją Seio ir už
ėmė tokią pat vietą kolegi
joj Mount Union. Tokis 
laukinis studentu pasielgi
mas parodo, kaip jie toli 
skiriasi nuo civilizuotųjų 
žmonių, kokiais kaipo stu
dentai turi pretenziją būti.

moterių,

Prieš romansus su šoferiais.

Philadelphia, Pa. —- p-lė 
Jeannette Everett,. viena iš 
geriausią automobilisčių 
Phįladelphijoj tveria orga
nizacija šoferiij
idant konkuruoti su vyrais. 
P-lė Evęrett skelbia, kad 
tarpe kitos naudos iš mote- 
rių-šoferių bus ir ta, kad 
pagalios pasibaigs taip tan
kus romansai turtingu mo
terių su šoferiais, kurie pa
prastai užsibaigia pabėgimu 
iš tėvu namu.

Nelaimė su tramvajais.
Grand Rapids, Mich. — 

19 žmonių liko sužeista, ka
me vienas mirtinai, kuomet 
du tramvajai linijos Grand 
Rapids, Muskegon and 
Grand Haven Railway susi
daužė netoli miestelio 
Fruntport. Nelaimės prie
žastimi buvo nepermatomas 
rūkas. Sužeistieji paimti 
Muskegon ligonbutin. Mo- 
tormanas W. Darling iš 
Muskegon turi nulaužtas 
abi kojas ir vargu pagis. 
Visi'kiti sužeistieji paeina 
iš Grand Rapids, Mich.

Užsinuodina musiomeriais.

New York, N. Y. — Ita
lais apgyventoje miesto da
lyje keliose krautuvėse bu
vo pardavinėjami nuodingi 
grybai musiomeriai vieton 
valgomu grybu. Nuo 1 die
nos rugsėjo tais grybais jau 
nusinuodino 17 žmonių. 
Pastaromis dienomis - vėl 
penki žmonės nusinuodino. 
Sveikatos skyrius išsiunti
nėjo inspektorius po visas 
krautuves italu dalyje, ku
riems paliepta konfiskuoti

Restauracija negali vadintis 
“heli”.

Albany, N. Y. — Valsti
jos sekretorius nenorėjo iš
duoti leidimo restauracijų 
firmai, kuri naujai atiden
giamą savo restauraciją no
ri užvadinti: “Heli” (pe
kla). Sekretoriaus nuomo
ne tokie vardai negali būti 
duodami toms įstaigoms, 
kur atsilanko skaitlinga
publika, o ypačiai moterįs. nuodingus grybus, p ju par- 
Restauracija gali vadintis davėjus areštuoti*

’•■■-A

Daktaras vagis iš... bado.
Pittsburg, Pa. — Čia li

ko suareštuotas. daktaras A. 
B. Miller, kklŪnamas pa
vogime ir pardavime vežimo 
su arkliu. Daktaras Miller 
prisipažino - jri/e vagystės, 
aiškindama^, * kRd badas jį 
privertė tą"dafyti. Nega
lėjo -jis užšidiribti sau ant 
pragyvenimo? kadangi Pitt- 
sburge yrapėtdaug dakta
ru ir kiėk'vfthriš-’išyų vfifgą 
velka’; ta,
tai arklį3su vėžibiėliu, idant 
juos pardavus ir už iiigytus 
pini gUs gal'Čtą išvažiuoti į 
Ithaca, N. Y., kur manė" su
rasti sari geresnį pragyveni
mą.

MILŽINIŠKA ŠALIS.

Mudu sėdėjome su vokie
čiu Livenbrej’ti. Jis rukė- 
cigarą, aš paperosą.

— Rusija milžiniška šalis
— pratarė vokietis. — Sako, 
per Rusiją galima važiuoti 
ištisą mėnesį tiesia linija — 
ir vis neišvažiuosi iš jos ru- 
bežiu.

— Na, mėnesį ne mėnesį,
— atsakiau as, — o dvi sa
vaites, gal, ir galima va
žiuoti.

Vokietis gurkštelėjo iš 
stovinčio prieš jį litrinio 
puodžiuko kveperičio alaus 
ir tarė:

— Rusija milžiniška ša
lis. Sako, Rusija gali pas
tatyti aštuonis milijonus ka
reivių.

— Na, aštuonis ne aštuo
nis,
turis gali. ;

Vokietis džsigėrč dar 
alaus ir tarė?

— Rusija milžiiiįška šalis. 
Sako, Rusijoj išgeria degti
nės po keturiasdešimts-vie- 
drįnę bačką jdekfiriri’ąs.

— Na, pd bdČką ne po 
bačką, — atsakai -aš, —- o 
po kelis Viedriis išgeria'.

Vokietis' užsirakė naują 
cigarą ir tarė: ' ’

— Rusija milžiniška šalis. 
Sako, rusų biudžetu pasie
kia 4 milijardų?

— Na, keturių tai jau 
perdaug,-—r atsakiau aš,— 
o du milijardu jaut perei
na.

Vokietis pabaigė gerti li
kusį alų ir tarė:

— Rusija milžiniška šalis. 
Sako, Rusijoj' buvo inten
dantų byla, tad ant apkalti
namųjų suolo sėdėjo keli 
šimtai žmonių.

Na, šimtai ne šimtai, 
— atsakiau aš, — o keli de- 
sėtkai ištikro sėdėjo. >

Vokietis pareikalavo nau
ją puodžiuką alaus ir tarė:

— Rusija milžiniška šalis. 
Sako, Rusijoj kalėjimų dau
giau, negu pas mus, alinių, o 
kiekvienam kalėjime svieto 
prisodinta daugiau, negu 
pas mus bent vienoj kazar- 
mėj< . '■'-y

Na,: daugiau ne dau
giau, atsakiau aš, — o 
krilėjimri '■' ištikro nemažai 
ir svieto juose ikivaliai.

Vokietis pabandė šviežią 
alų, apsilaižė ir tarė:

■-2J Rusija milžiniška šalis. 
Sako, po Rusiją važinėja 
kėli prekių traukiniai su 
proklemaci jomis, šaukian
čiomis fnušti žydus.

— Na, traukiniai ne trau
kiniai, — atsakiau aš, — o 
keli automobiliai su pogro
mų proklemacijomis ištikro 
važinėja.

— Vokietis nusišluostė 
sau veidą su didele skarele, 
mėlinais taškais ant balto 
dugno, ir tarė:

— Rusija milžiniška šalis. 
Sako, rusų švietimo minis- 
teris vienu plunksnos pa
braukimu išmetė gatvėn 
12.700 studenčių moterių 
medicinos instituto.

— Na, 12.700 tai jau per
dėta, — atsakiau aš,
1.270 studenčių ištikro iš
metė.

— Vis-gi, — tarė vokietis, 
užsirūkydamas trečią ciga
rą, — Rusija milžiniška ša
lis. Vis-gi milžiniška šalis.

VJad. Azov.

o

atsakiau ifš, — o ke-

jsisiSSJ'

skelbęs, jogei atidarąs du 
nauju universitetu, kuriuo
se galėsią mnkinties 1.000 
studentą.

Kroką ve pasimiręs Kro
ką vo kunigaikštis vysku
pas, kardinolas Jonas knia- 
zius Puzyna. Jis buvo vie
natinis lenkas kardinolas, 
bet lenkai jį mažai gerbė, 
kadangi turėjęs atžagarei- 
yiškas pažiūras ir perdaug 
garbinęs Austrijos viešpa
taujančius namus.

Perbrangiai.
Dentistas: — Už dančio 

ištraukimą turiu tamstai 
paskaityti 10 dolerių...

Sergantis: — Aš maniau 
tamsta imsi tik 3 dolerius.

Dentistas: — Taip, bet 
kaip tamsta ėmei garsiai 
rėkti, tatai iš pašalinio lau
kiamojo kambario išbėgo 
net trįs pacijentai, Dabar 
tamsta turi ir už juos užmo
kėti.

Paryžiuje išeita eikštėn, 
jogei būrelis diplomatu ir 
laikraštininkų7 sumanę Išlei
dinėti tarptautinį dienraš- 

obaįlsisi. ..būsiąs: 
“Galas karams!” Reika
laujamą kapitalą duosiąs 
milijonierius Carnegie. 
Dienraščio teorija busianti: 
atidengti visu valdžių už
manymus ir užgriebimo pie
nus ir pirm to viso įvykdi- 
nimo persergėti viešą opi
niją.

Antverpene tomis die
nomis buvęs didis gaisras, 
kuris sunaikinęs 5 didelius 
medžiu sandelius. Sudegus 
ir didėji geležinkelio stotis 
ir keli privatiniai namai. 
Nuo gaisro liepsnos buvo 
matomos net Bruksely. 
Nuostoliai apskaitoma mili
jonais.

Japonijos apšvietos mi- 
nisteris M. Haseba, prisi
laikantis naujos valdžios 
politikos, kurios tikslu — 
viskas’ viešpatystėje atnau-

jjiriti ir pagerinti, andaiap-

VOKIETIJOS SKOLA.

Paskutiniais metais Vo
kietija labai prasiskolino. 
1901 m. skolos Vokietijos 
viešpatija turėjo 13 mili
jardu 112 milijon; o 1910 
nii tos skolos buvo 19 mili
jardu 285 milijonu. Taigi 
praeitais metais skolos bu
vo 6 milijardais daugiau 
nei 10 metu atgal. Sulig 
tam tikro apskaitymo ant 
kiekvieno gyventojo atsiei
na, skolos 318 markiu. To
kią tai skolą turi Vokietija, 
kurios valstijinė ūkė, kaip 
sako, geriausiai vedama!

MOKSLO SKAITLINES.

Lig sausio 1 d. 1911 m. 
Vilniaus mokslo apygardoje 
išviso buvo 16 vyru gimna
zijų, 9 realinės mokyklos, 
22 mergaičių gimnaziji, 1 
vidurinė inžinierių techniku 
mokykla, 2 mokytoju insti
tutu, 6 mokytoju seminarijos, 
7 pedagogiški 2 metu kur
sai, 108 ririesto mokyklos, 
4.701 pradinė mokykla, 14 
amatu įvairiu mokyklų, 290 
valdžios, visuomenės ir pri
vatiniu žydu mokyklų, 1 žy
du mokytoju institutas. 
(Vilniuje) ir 120 įvairiu 
mokslo įstaigų krikščioniu 
privatinėmis lėšomis užlai
komų. - ' ■ .

UŽSIRAŠYKITE “KATA
LIKĄ”, NES “KATALI
KAS” YRA GERIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS SAVAIT- 

' RAŠT1S!

i Pirmasis
Lietuvių

DIENRAŠTIS
Amerikoje

Dienraštis 
turės pasirodyt 

pirm
NAUJŲ METŲ

kaip 
tik bus suspėta 

ineiti į 
naujus

‘‘KATALIKO” NAMUS
Be skaitlingo 

visuomenes pri
tarimo nebus 
galima tas dar
bas pradėti

Kas nori 
Dienraščio 

tegu tuojaus 
atsiliepia 
laišku

Vertėtų tat visiems 
; Amerikos lietuviams 
; tas sumanymas remti 
; Lietuviams juk rei- 
; kia turėti kasdien po 
; ranka žinių skelbėjas 
; ir kelrodis. Pirmiau 
; dienraštį leisti neleido 
; nekurtos aplinkybės, o 
; nūdien tas pergalėti ga- 
; Įima.

j; Kas nori dienraščio 
:; tegu pritaria laišku.

1 M. TANANEVICZE 
;; 3244 S. Morgan St., Chicago, III* 
ita įf j »•«
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PROJEKTAS ĮSTATŲ 
SUSIVIENIJIMO LIETU
VIŲ DRAUGIJŲ CHICA

GO, ILLINOIS.

Paaiškinimas. — šis įsta- 
tų projektas tapo Chicago 
lietuviškų draugijų atstovų 
užgirtas susirinkime įvyku
siame rugsėjo 5 d. š. m. Šv. 
Jurgio svetainėje.

Užtvirtinimas bei patai
symas jų įvyks sekančiame 
susirinkime, kurs atsibus 
spalio 31 d. Šv. Jurgio sve
tainėj prie Auburn avė. ir 
32-ro place.

Šitan susirinkiman priva
lo atsiųsti savo in-gaįiotinįųs 
(atstovus su mandatais) 
visoslietuviškos draugijos, 
Chicago, Ill., būnančios ir 
norinčios paeiti į Susivieni
jimų Lietuvių Draugijų 
Chięągp.. . . te % te teX-Wd;

Kiekvienai draugijai, ku
rios adresas yra žinomas, 
bus prisiusią ne tik šie 
spauzdintį įstatai, bet ir 
mandatų'blaiikos, atsakan
čiai išpildytos, kurios drau
gijos ingalfbtrnhi turės būti 
priduotos susirinkimui.

Draugijos/; ■negavusios 
tąm tikrus blankų mancta- 
tams rašyti, gali siųsti ut- 
stoviis ir suteikti mandagus 
(mgaliojiimis); rašytus ant 
savo draugios ; mandatų 
blankų.

Sekantis" susirinkimas 
svarstys šiuos siūlomus 
įstatus; užtvirtins arba at
mes juos. Jaigu šie įsta
tai bus priimti ir užtvirtin
ti, tai bus renkama valdyba, 
susidedanti iš vyriausybės 
bei tarybos, ir pavesta nau
jai išrinktai komisijai pa
rūpinti konstituciją Sūsi- 

’vienij imui Lietuvių Drau- 
gijų Chicago, III., sulyg in- 
galiotų atstovų* užtvirtintų 
įstatų; todėl šitan susirink 

' k^ąn^bušF'^erlžisimi' ateto-ė 
vai su: mandatais nuo savo 

"draugijų.
‘' Draugijos, negavusios sa
vo laike ’šių spauzdiutų įsta
tų bei blankų mandatams 
rašyti, privalo kreiptis : 
komisijos pirmininką se
kančiu adresu: Pranas But
kus, 3252 So. Halsted st.

Komisija, parūpinusi šį 
įstatų , projektą ir kuriai 
dabar yra pavesta pagamin
ti blankas mandatams bei 
išsiuntinėjimas jų su spauz- 
dįntaįs įstatais vietinėms 
lietuvių draugijoms, suside
da iš pp.:

Pranas Butkus, ■ .r.
J. J. Hertmanavičius,

, M. Kadzievskis,
J. Biežįs, 
dr. A. Zymontas.

Skirsnys 1.
Vardas ir jos sąstatą.

1. Šitą organizacija bus ži
noma po vardu: Susivieni
jimas Lietuvių Draugijų 
Chicago, Dlinois. (As
sociation of Lithuanian So
cieties of Chicago, Ill.).

2. Šita organizacija susi
dės iš lietuvių draugijų Chi
cago, Ill. esančių, nepalie- 
čiant šiųjų savyvaldos bei 
turto.

Skirsnys 2. 
Tikslas.

3. Susivienijimas Lietu
vių Draugijų Chicago, Ill., 
rūpinsis abelnai visais lie
tuvių reikalais.

4. Rūpinsis suartinti sa
vo tautiečius, išauklėti jų 
tarpe draugiškumą, vieny
bę bei brolišką meilę.

5. Stengsis pakelti savo 
tautiečius ant augštesnio 
apšvietos bei doros laipsnio, 
kad sulaikius nuo ištautėji- 
mo, ištvirkimo arba doriško 
nupuolimo.

6. Stengsis teikti pašalpą, 
pagalbą savo našlėms, naš
laičiams, abelnai kiekvie
nam tautiečiui, esančiam 
varge, nelaimėj.

7. Rūpinsis surasti užsi
ėmimą ieškančiam darbo ir 
teikti nuolatinę pašalpą mu
sų tautiečiams imigrantams.

8. Geresniam atsiekimm 
šito visko, Susiv. Liet. 
Draug. Ch. stengsis suvie
nyti visas lietuvių draugi
jas, esančias Chicago, Ill., 
idant kiekvienas lietuvis, 
gyvenantis Chicago j, būti
nai priklausytų prie kokios- 
nors, lietuviškos draugijos, 
ir tokiu būdų žėdnas bei 
vienas prisidėtų prie užlai
kymo musų našlių, našlai
čių, pavargusių ąr paliegu
sių tautiečių.

9. Pagal išgalės ir reikalo 
Suąiv. - Liet.te Ų^,ugijųs,QM- 
cago, Ill.,’ steigs darbo biu
rus suradimui užsiėmimo 
ieškančiam darbo; — teisių 
arba -jnformaeijų biurą sųį 
teikimui'■ juridiško patarimo 
arba . pagalbos ? lietuviams, 
nūkentėjusiems kokiu-nors 
būdu,. .arba išdirbini ui piįie- 
tiškų pbperjų norintiems 
tapti šios šalies piliečiais; 
lyginai galės įsteigti savas 
priiegląudaš t halėms ar pą- 
iiegusiems lietuviams, arba 
jy kitokias- ireikalingas?’ tiri 
naudingas įstaigas., tefteX • 
" 10. Susivienijimas
vių Draugijų Chicago, Ill,., 
galės ineiti į sąryšį su kitų 
miestų panašiomis lietuvių 
organizacijomis ar teikimui 
pagalbos savo tautiečiams, 
inpuolusiems į didelį vargą, 
skurdą, ar tai teikimui nuo
latinės pagalbos musų tau
tiečiams imigrantams,

11. Susivienijimas Lietu
vių Draugijų Chicago, Ill., 
rengs ' ūpvaikšeiojimus ■ ar 
tai '■ pagerbimui tulų šios 
šalies ■ švėiičių,i<ht tai pamL 
nėjimui mušu tąūtori Hfšt6T 
riškų nuotikių.

Skirsnys 3. ' ■
Valdžia.

12. Augščiausią Susivie
nijimo Lietuvių Draugiją 
Chicago, Ill., valdžią tveria 
ingalioti atstovai nuo vieti
nių draugijų, priklausančių 
prie šio Susivienijimo.

13. Draugija turinti ne
mažiau 7 narių iki "25 narių, 
turi teisę ingalioti vieną at
stovą. . ’ !‘"

14. 'Draugijos 'išrinktasis 
atstovas ingaliojamas : vie
niems metams'. Po šito7 ga
li būti naujai išrenkamas ir 
ingaliojamas.

15. Kiekvienas draugijos 
narys gali atstovauti savo 
draugiją by tik yra užsi
mokėjęs mokestis, jam pri- 
puolančias iiė " tik ’ savo 
draugijai, bet ir Siisiviėhi- 
jimui Lietuvių Draugijų 
Chicago, III.

Pastaba: — Asmuo,’ pri
klausantis prie ’ k ei iii drau
gijų, gali atstovauti tik vie
ną draugiją. ' .

16. Visų draugijų inga- 
liotiniai susirenka 4 syk į 
metus; reikalui ešantį gali 
turėti ir nepaprastus savo 
susirinkimus.

17. Viename, tai yra me
diniame ingaliotinių susi
rinkime, jie išrenka iš savo 
tarpo valdybą Susivieniji
mo Lietuviij Draugijų Chi
cago, Ill.

18. Draugijų ihgaliotiniai 
savo posėdžiuose svarsto, 
priima arba atmeta S. L. D. 
C. sumanymus, suteikia nu
rodymus, išdirba taisykles, 
pagal kurių Susivienijimo 
vyriausybė privalo veikti 
arba elgties^ lyginai užtvir
tina naujus įstatus arba pa
taisas šip Susivienijimo

konstitucijai; labai ? svar
biuose atsitikimuosepasiva
duoja visuotinu^ draugijų 
narių nubalsavimtu^y

4-aEiii , '■•'SjRė -
Valdyba, -

19. Susivienijimo -Lietu
vių Draugijų Chicago. Ill. 
Valdyba susideda iš Vy
riausybės bei Tarybos.

a. Vyriausybė.
20. Vyriausybė susideda 

iš sekančių viršininkų: pir
mininko, raštininko, knygve- 
džio, iždininko bei jų pa- 
gelbininkų.’

b. Taryba.
. 21. Visa tarybą susideda 
mąžiausi ai > iš vienu©] ikos, 
reikalui esant gal ir 
daugiau, asmenų. - - *

22. Visi tarybos nafįai ar
ba . tarybinįnkąį -skiriasi į

au arba

draugijų'^M^ų mokesčių, 
tam tikrų^p^ukavimų arba 
kokių inplatikų.

38. Va^ojamasis turtas 
skiriamas ''užlaikymui įvai
rių biurų hrba'įstaigų, teiki
mui pašalpos/ pagalbos mu
sų našlėihs, ' pavargėliams, 
neturintiems Aiei darbo nei 
maisto, šušdlpimui musų 
imigrantų ir‘ tiems panašiai 
kitokiems reikalams.

Tių gal būti 
daugiau, pa^|i®efl^lą^ ?

23. Kiekviena^’komItetas 
veikia po priežiūra Valdy
bos vyriausybės^ ir ingądio- 
tinių pažymėtose ribose lin
kui nurodyto siekinio, i

Priedas.Tokiu būdu 
gali būti komitetai: rupini- 
mosi Aųieškūjimų darbo, isu- 
teikimu juridiško patarimo, 
suteikimu : pašalpos ^aš- 
lėms, našla’ieiąi^7-Wwdie- 
mams ir musų-imigi^ų^jns, 

tus vidurines tvari’«>š,kkai}) 
tai komitetas finansų ir kp 
tokie komitetaLis t* i-

24. Visuose Valdybos po
sėdžiuose . /dalyvaują , yįsa 
Vyriausybė,.įr. pilną Tary- 
hū. .

.25, , Valdybos /posėdžius 
veda jos pi^minįnĮtą^j ąflba 
jo pagelbininkąs< : ; ? j o p;

26,. Valdybos .posė.d^ųo- 
sę, risi; Tarybos Komitetai 
i^dųodū: są^o
veikimo yvriausybęi. ,. į p, r

savo posėdžius kas. inėnųo 
arba dažniau, kaį,, •buąVrJięj* 
kalas, . ■ ; *>!/>:■.'?)■/

28. Visi Valdybos, inąriri: 
pildydami • savo, pareigas, 
prisiiaikys tąisykįįų, ■ 
Valst. Am. pripažintų ge
riausiomis įr žinomų po;yąr- 
du “Robertą Rules,of Ori 
dęr 
šių.

ir korporacijinių - tei

' ■1 ,wl
52. Atstovai savų pose- 

' džiubsėb gali prašalinti ne-
veikliųs, nesąžiniškus arba 
neatsakančius savo urėdui 
viršininkus ir jų yieton pa
skiria kitus.

53. Svarbiuose atsitiki
muose, atstovai gali pasiva
duoti visuotinu draugijų 
nubalsavimu, kada šito pa- 
reikąlautų diduma atstovų. 
Rugsėjo 4 d. 1911, Chicago.

■i Skirsnys 6.
Rokundų tvarka.

37. Visos piniginės S. L. 
Dr. Ch. rokundos privalo 
but vedamos atsakančiose 
knygose ir geriausios siste
mos būdu. ’

38. Metų pabaigoje priva
lo būti iŠdūbdaiiia 'pilna ‘ ir 
aiški atskaitą' višoms drau
gijoms,' irielnančioms į Su- 
•si vlenijįihą/;': * j i' Aįą

39. Viši^piingai privalo 
bųtidąikčifkr saugiuose bau- 
kuose/ kokiais pripažįs 
draugijų atstovai..: d Aj?

40. Visi ^moltėjimai pri
valo būti' išmokami čekiais.

41. Višdy rokundų kny
gos prižiurinfoš: finansų ko
miteto, b ė kurio patvirtini
mo nedaroma joks išinOkėjn 
išas, išmūint; 'iiepąprastus 
atsitikimūš?' f

Dr-jų teišė^ėį .jų pareigos.
42-, Kiekviena. . draugi  ja, 

įneipantį į SųsiV-. ,L. Dr. Chi 
tiiyėsj)^^^i^eįjsįT^ 
tuo ų.įųnmiį‘,pus žmoma., .

, 43. ^įe^^ną fbkia drau
gija išrenka vieką ar daų- 

;inių (žiuri

. Skirsnys 4. , A ;1!., 
Mokesčiai,e'

29. Kiekviena. = draugija 
išeinantį į . Susiv,;. . Liet. 
Draugijų Chicago,į I]]. uw- 
ka nuo kiekvieno savo na
rio po 5c, įstojųno bei. ic. 
mėnesinės (už pįrūiąjį mę4 
nesį įškalno) modesties. ...

30. Visokiems Čhicągos 
lietuvių reikalams (žįūr. 
Skirsnį 2), kiekvienas drau
gijos narys liįoka po lc. mė
nesinės duoklės Sus. Liet. 
Dr, Chicago, Įlį.: išdan.

Bąaiškinimaą. ' Asmuo, 
priklausantis ‘ prie, kelių 
draugijų, mukęs į S, L. Dr. 
Ch> tik kaipo, narys nuo vie
nos draugijos, ty. tuokės tik 
lc. žėdną mėnesį. '

Skirsnys 5.; ?
Turtas^ . .

31. Sus. Liet. Dr. Ch. tur
tas susidarys iš Įstojimo, 
mėnesinių mokesčių,. pąau- 
kavimų ir kitokių inplaukų.

32. Susivienijimo turtas 
dalijamas į .. pamatinį bei 
vartojamąjį.

33. Pamatuos turtas sųsį- 
darys iš Įstojimo mokesčių, 
tam tikrų paa ūkavimų bei 
10% iš visų ippląųkų,

34. Pamatinis gali būtį 
apverstas į nejudinamąjį 
turtą, įsigyjant, nuosavybę 
pavydalę žemės,v namų, etc.

35. Vartojamasis furtas 
susidarys iš mėnesinių' visų

m;giau
Skirsnyje. ?TIL paragrafe 
į^'ir įsVkiųie: tveria afugš- 
čiaųsią yąl|zią Snš? ii. Dri 
Chicago, \ '
, 44. TbSiu '^jidu7 cfraU'gijdk 

.peri .sąyio M^galrotiiuuš '^ali 
iisfė^sirisSvo ^0^.' riĮ^a p<-j 
duoti ^ąt^rįmi^, 'i naujus 
sumanymus atstoVų posė-į 
džius. % ~ ..

45. Kiekvienos draugijos 
raštininkai privalo visų jo 
draugi j oš:i narių ■ vardus bei 
jų adresui priduoti S. L. 
Dr. Ch.- raštininkui, kurs 
narių vardus bei -adresus 
įrašys į knygas iri užlaikys 
ant tam 'tikrų'>kortelių pa
gal alfabetą, kad visad • ži- 
nojtiš, kaifte' -kurs lietuv-ys 
gyvena.-;,<= j-

46. Dizurijos'-raštininkas 
rūportubjtt S: fiZ;A. Ch. raš
tininkui; ! kkda'naujaš narys 
įstoja' aribū* išstoja ar- nti-j 
įniršta.!

■Skirsnys 8. :

Delko tamsta atsisakei 
nuo tos bylos?

— Nieko gera neatjau
čiau... Kuomet advokatui 
viską išdėsčiau, jis tuojau 
užsirakė brangų cigarą!...

JONAS M. TANANEVIČE, 
3244& Morgan St. Chicago.

Priima,;bankon . pinigus ir moka 
3%. .Skolina pinigus ant Rea) Estate. 
Perka ir pa. " .oda'namus ir "lotus. 
Ųarducda• titkbr*tes‘ ir siunčia pinigus 
į yisąp. tjįejp dajis. , ,p. ,

, OEI^>. VĄLĄNngS:. . . Njio 8 ryto 
iki' "' vakaro. ' Nuo’ tirželio’ 4 dienos 
Šią i afišas ijžsitĮąrya :6. valandą f vakarę: 
nedėlipmis, utarninkais ir pėtnyčiomis. 
.Kitphiš Visoms klienoms: bus /atdaras iki 
9 vai. vakaro, kaip ikišioĮ.

A..OLSZEWSKI
3252 S. Etalšted St. Chicago.

' Ibiirr-h "bankon pihigtts fr moka 
i' Skolina giąjgjią.įBunt RęaĮ, jEstaite, 

Perką ir . parduoda namuą ir lotus, 
Ptirtamdo: .-baAlnfeS' skrynutes (boxes) 

•po metapis. , Parduoda šifkor- 
stunetsl pibiguš j visas svieto 

Š-įH ūė ••••;«. L.-;..
,, OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iln tf'Makardė '■‘Nito tiržblio 4 -diėnds 
.^ .ofisas užsidarys, ; valandą vaĮsąj®: 
n-deTibinis, utsirh inkais ir pčtnyčioms, 
Kit.omS; JWifepn?a,:djj3noins bus. atdaras, ilp 
9 , yni.1 vakaro, kaip ikišiolei.

J.TANANEVrCŽE 
67d AV.18th Št. Čhicago. 
,ROifMh -Vv.-., į,; ■

Priima lųkon pinigus ir, mokai 
"s SkoliifcO pinigus ant- KealiEstaffe; 

iĮĮcyka ir,. parduoda, namus, ir lotus.' 
'parduoda Afkortėš ir siunčia pinigus 
į visas ayjpto, dąlįs,

, QFI£Q VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iri 9 vuftžrfo. ■ Nuo' birželio 4 dienos 

AisiįoffesaS užsid^rys. 6 yaląę<ly vakare:, 
nąclpliomis, ūtarhinkais ir petnyčromS. 
KiiomS/ 'VisojiiS dienoms, bus atdaras 
iki 9 yąJ.. vakaro, saip ikišiolei.

47. Drabg^Į ingalioti at
stovai laįfe parastus be'r- 
taininius * ’ ar " nėpaprastus 
štisirinkihįtfš.:"

48. Nepaprastus atstovų 
susirinkimus, .sušaukia Val
dybos pirinininaks, dau- 
guinui VaTdybo'š' riarių pa
reikalavus,- arba" kada ne
mažiau 4S atstovų raštu pa- 
reikalanjfe^ jVąldybos pir
mininko apšaukti atstovų 
susirinkimą,; £« nurodydami 
tam priežąstį jarba. reikalą.

49. ; oyįypąs^džiu, ! atstovų 
posėdžiuose luina,. Valdybos 
pirmiuin^ąs ąrba jo pagel- 
bininkasr Ba ' -

. 50. - AtątoW sąyo posė- 
džiuosąd^Įąnkę iš savo tarr 
po. Valdybą Sk. mį,

JOHN J. BAGDŽIŪNAS 
2334 S. Oakley Ąv. Chicago.
i - Priima,, bankon pinigus irį moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Petka ’ fPi parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo? jįjukines skryneles (boxes), 
po $3.0(j’nretaais.L’"Parduoda šifkertes 
ir; siunčia .pinigus! visos, dalis svieto.

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto iki 
9 f yąjsaro.- N jo birželio 4 dienos šis 
ofisas užsidarys 6 valandą vakare: rie- 
dėliomis, -‘• tįtaminksis .&•' pčtnyčiomis. 
Kitoms visoms dienoms' bus atdaras 
i’kr 9. vai.’ Vakaro, kaip ikišiolei.. ;

TOWN OF LAKE
’ SAVINGS BANK, 

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

, Priima bankon pinigus ir moka 
3'^. ‘ ’ Sibling ■ pinigus ant Real Essate. 
Perka ir, .parduoda namus ir lotus. 
PsiSaindb bankines'skrynutes (boxes) 
po , $2.50 metams. . Parduoda šifkor- 
tes ir’ siunčia pinigus j visas svieto 
dalis;i;■; .. .

OFISO VAEANiJOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nūb birželio 4 dienos 
šis ■ ofisas, užsidarys 6 valandą vakare: 
nedėliomis, utarninkais ir ’ pėtnyčioms. 
Kitb'ihs visėms dienoms bus atda;l& iki 
9 yal. vakaro, kaip ikišiolei.

■■■■  —  1————  

pildyti, .pi‘iduodąnit pagelbi- 
ninkus .'^y^iąusyhęi arba tą- 
rybai,-pb'iduydąnt .naują ko
mitetą <su nurodytu jam sie
kiniu. ,

>5L Atstovai sąy.ę. posė
džiuose tvęria, dapįldo arba 
I^rtąisq ;s/L.<.Drd^lh< hon 
stituciji ;

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

3%t1 UtUSi sudėftlą pin; us mušą ban
goj cĮuodanis čekių knygutę, iš kurios 
galimai ’ rašyti čekius ir -jie tinkanti 
višur-j i Skolipa pinigus ant Real 
Estate. Perka; ir parduoda namus ir 
lotus. Parsamdo bankines skryneles 
(boxes) po $3.50 metams. Parduo- 
da ■ Jaiyškorias ir siunčia pinigus į. vi
sas dalis svieto.

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro.. .Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedegioms,' utarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms ' visoms dienoms bus' atdaras 
iki 9 val. vakaro, kaip ikišiolei.
... ______ ____ £____ ... — ______ ■

IZIDOR NAUSIEDAS
917 .W. 33rd St. Chicago.
/Pfii^' ..Sti^an, pinigus ir moks 

3%. 'Skolina pfjaigus ant Real Estate. 
Perka įir .puOteda namus ir Litus. 
Paędupdą šifkjytes ir siunčia pithtgus 
į' Visas- dalis.

OFISO VALANDOS: Nuo (. jyto 
iki ,9; vąkaro.; Nuo birželio_ 4 dienos 
'ifš' dfikas učšidarys 6 valandą vakare: 
t:r\dflionis, uta^nkais it pčtnyčioms.

.Kitoms., vinimi dienoms bus atdaras 
-' iki •? vai. kaip ikSUblai,

KATALI0GA8
r Knygų Išleistų -

“Kataliko”
del Lietuviškų Mokslainių 

ir taip kitokių vi
sokių knygų.

Taipgi ir kitų Išleistų lie
tuviškų spaustuvių Ameri
koj ir Lietuvoj. M
No. Kaina
1 GRAMATIKA. Trumpa Lietuvių 

Kalbos Gramatika” del Lietuviš
kų mokyklų šiaurinėje Ameriko
je. Pagal Stuobrį ir kitus pa
rengė S. P; Tananevlčia. Yra tai 
geriausia sutaisyta Gramatika del 
lietuviškų mokyklų. Ji paranki 
Ir tiems kurie noil gerai išmokti 
lietuviškų kalbų ir rašybų. Pusi. 
102. , Kaina dm tuose audekli-

' niuose apdaruose...........................50c.

2 LEMENTORHTS. Lietuvių Pa
rapijų Mokykloms šiaurinėje Ame
rikoje.; Sutaisė S. P. Tananevi- 
čla. Yra tai parankiausias prasi- 
mokinimui skaitymo ir rašymo 
rankvedis, sutaisytas mokinimui 
vaikų. Piisl. 76. Kaina drūtuose 
audekliniuose apdaruose. ...... 25c.

3; KATEKIZMAS. . Rymo-Katalikiš
kas Didesnysis Katekizmas. Pa-

■ rašė' kun. J.’ Deharbe, D, J. Ge
riausias, nes labai suprantamas 
kail' Ir-' mr.žlems vaikams Kata- 
kizmas, parankiausias lietuvių' -
pradinėms mokykloms.' Pusi. 199. 
Kaina drūtuose apdaruose .... 50c.

C NAUJA CHRESTOMATIJA del 
Llętoviškų Mokalainių Amerikoje. 
Dalis I. ' Parengė P. Brandukaa 
Ši-knyga yra geriausia skaitymui 
Siek tiek pramokusiems skaityti, 
nes joje te’pa; trumpos, gerai su
prantamos jaunam protui pasakai- 

s.’tės. Pnsl.155. Kaina drūtuose 
apdaruose ...................... ......  50c.

6 .NAUJĄ KNYGA del Lietuviškų 
' Mokslainių Amerikoje. Dalis Ii.

Parengė P. Brandukas. , Yra tai 
. antra dalis Chrestomatijos labai 

j..' parimki mokinimui jau-Vramoku- 
sių skaityt: ir rašyti vaikų. Tel- 

' ’■ pa -joje apysakėlės ii eilės. Pusi.' 
, 2Į.2, Uaina drūtuose apdaruose 50c.

6. NAUJA- SKAITYMO KNYGA L»e- r 
tuviškoms Mokslainėms Ameriko- 
Jfc-’ ■ Dalis III. Su paveikslais; 
Tai yra trečia Chrestomatijos da
lis, arba tolešrfis lavinimasis: jau 
mokantiems skaityti vaikams ar
ba -ir Euaugunsiems. ' Joje’ telpa 

..daugiau moksliškųapsakymų ir 
’"efl’fų. Puti. 1'48. Kaina Sruotuo- 

į;-W apdaruose ........ 1........ 65c.

7 ŠVENTA ISTORIJA. Senojo ir 
Naujojo Įstatymo, r. Į?ąrašė, Vys-.

' kūpąs Motiejus ' Valančauskaa.
Trečias ;sų. >patąisymu išdavimas. 
Su daugel paveikslėlių. Yra tai ■ 
aiškiai ir- kiekvienam suprantamai; 
aprašyta visa . istorija nuo sutvė- 

>:Hmb pasaulio ligi pradžiai krikš-.
Plonybės. Pusi.., ISO- , Kaina: , 

''drūtuose apdafubsė 50c.

8 ADYNOS APIE GIRTUOKLIUS.
' Davatkų Gadzinkos ir Davatka. ’ 

Labai juokingi aprašymai, ■ geri 
smagiai praleisti laikų. Pus'.
24. .Kuiną. u...10c.

0; iAMAIiUNGA arba Tyro duktė. 
Labai graži, apysaka apie balt- 
veidžiua-ir-indi jonus, .kurie Ame-’ 
rikoje mušėsi ui savo tėvynę. 
Pusi,' 91. Kaina 25c.
Ta pati su audeklo apdarais... 50c.

10 ANTRAS KRIKŠTAS. Šių lai
kų apysaka. Parašė B-. Varg-

’ šas.4 Labai žingeidi' apysaka
., apie padėjimų šių .dienų Rusijoje 

ir buvusių revoliucijų. Pusi. 83. 
Kaina 25c.
Ta pati apdaryta .......................... 50c.. ' ‘ į

11 APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai .
norintiems suprasti ' teisybę. P. '
B- šioje knygelėje aprašo kokj f 
pavojų atgabena žmogui rūkymas ' 
iy alkoūoliškl gerymat Pusi.. 
23. Kaina ..............................  10c.

12 APSAKIMĖLIAI. Keturi pui- 
"''kųs apšakj'mėliai. Surinko ir

išverta : ;Siidelis. - Pusi. 75. Kūi- 
^a. 25e.

13 APSIRIKIMŲ KOMEDIJĄ. At.
' ' sitikimas is Amerikoniško gyveni- 

mo,.; H. Sieukteviė. . Išguldė .Lap- 
šaus’ vaikas. Antra' laida. „La- 

V’btSi’if juokingas aprašymas apie 
užsidėjimų vieno Amerikos mies
telio.' Pusi.' 32. Kaina 15c.

If BROLIS IR SESUO. Apysaka.
^' Parašė Vaikas? ’ Labai užimanti 

:šip • dienų, , atsitikiųių apysakai 
verta perskaityti kiekvienam lie- 

-tuviul-tėvynainlui. Pusi. ,57. 
Kaipa ...................   25c.

15 CIECORIUS DOMTCIJONAS IR 
Kabėjai katakombose, is- 
toijškas ■■ apsakymas Laikuose 
Krikščionių Persekiojimą Pa-

’ ..galslenku kalbų sutaisė P. B. -La
bą! puikus aprašymas apie perse- 

. klojimų pirmutinių’ krikščionių 
Ryme, viešpataujant ciecoriui Do- 
micijonul. - Aprašyta, kaip pir- 
mięjie katalikai, vengdami perse
kiojimų, susirinkdavo aut pamal
dų į požeminius urvus, katakum- 
bomfs vadinamus, kurie ir šian
die dar tebrandarl; Ryme. Pusk - 
217. Kaine .. ?..................... 35c.
Ta pati apdaryta  ............. 50c.

16 DANGUS. Pagal K. Flamarion 
parašė P. Brandukas. Su pa-

. veikslais. Astronomija — moks
las apiė pasauli. Parodo kokios 
yra planetos,. kaip jos eina ir 
kokių Įtekmę turi viena ant ki
tos. - Knyga yra moksliška di
delės vertės. Pusi. 193. Kaina 6Oe. 
Ta pati apdaryta 75c.

17 GFiTiŽK'EUS. Pagal svetimus
rašinius parašė K. Stiklelis, čia 
labai aiškiai parodyta Išradimas 
pirmutinio gelžkelio Anglijoje, ir 
kliutįs, kokias turčjo jo išradėjas. 
Pus. 21. Kaina ........................... 10c.

18 GRAŽI DOVANELS LIETUVOS 
ARTOJAMS. Eilės. K. Stikle
lis, Joje telpa keliolika puikių 
tėvynalniškų eilių garsaus mūsų 
poeto K. S. Pusi. 21. -Kaina 10c.

29 GRAUDUS VERKSMAI, arba 
paBttkudinlmas prie apmtelyjtmo 
Kančios Viešpaties Jėzaus Kris
taus. Pusi. 20. Kaina ...... 06.

20 GUUVERQ KELIONES , neži- 
noraas šalia. Vertę P., žemutis.

Yra ta! labai puikus ir juokingas 
. aprašymas aide atitikimus ke

liaujant po išsvajotas šalis. Už
imanti ft podraug pamokinanti 
knyga. Su paveikslėliais. Pusi.
98. Kaina     60c<
Apdaryta ........................................ 75c,

21 GYVENIMO GABALĖLIAI. Jo
je telpa 13 Įvairių, puikių pasi
skaitymų ypatingai apie Liatx- 
vos vargus ir visokias nelaimes. 
Skaitytojas atras labai daug ge- 
nljališkų minčių apie vargdienių 
padėjimų. Pusi. 50. Kaina .. 2oC<

'22 HUMORAS IB SATYRA. Cy ■ 
taisė P. B. Puikiausia .'rf-t'-vių 
kalboje humoro ir pajuokos kny
ga. Jei brisi nulindęs paimk tų 
knygų, o ji tave prajuokjs. Pusi.
158. Kaina ................................ 53<?«

23 KABALAS, arba Salamono Bu- ’ 
klumal ir Planetos. Ateities pra
nešimai su pagalba stebuklingojo 
planetos ratelio ir kviečio grū
delio. Pusi. 26. Kaina tiktai 15c,

24 KAIP ATSIRADO JUNGTIE SS
AMERIKOS VALSTYBES. Aiš
kiai parodo, kokios kolonijos bu
vo pirma ir kaip iš jų susitvėrė 
šiandieninės Jungtinės Valstybės. 
Pusi. 35. Kaina ...........................  10c,

25 KAIP IŠSIRINKTI ŽMONĄ IS 
PANŲ MILIJONO. Brolių jau
nikių naudai parengė K. Stiklius. 
Čia aprašyta ant ko žadantis vesti 
jaunikaitis turi atkreipti daugiau
sia domumo. Pusi-. 22. Kaina 10b,

26 KATORGON. Atsitikimas Mu- i ... 
ravjovo laikuose Vilniuje. Para
še P. B. Aprašo, kaip Muravjo- - --

' vas be jokios mielaširdystėa-kah-
kino ir žudė nekaltus žmones. ąr? ...-v 
ba vare juos Sibyriun. Pusi. 18. 
Kaina ............ ............... .. 10e,Į?.

27 KATORŽNINKAS. Labai daiU 
apysakaitė Br. Vargšo iš šių dienų .

. atsitikimų Lietuvoje. Kaina .. 15c. >

28 LIETUVAITE. Apysaka Juozo 
' Kvietkauskio. Guldė P. G. La

bai puiki apysaka iš gyvenimo 
Lietuvių Lietuvoje apie pusėje de
vyniolikta amžiaus. Skaitydamas ’ 
šių knygų ne tiktai kų smagiai 
praleisi laikų,- bet dar įgysi sau* 
naudų ir pasipažįsi su gyvenimo

'' budu mūsų senukų. Pusi. 296.
Kaina ......................  50c,

!rSii apdarais ................./-75c.
29 MALDOS GALYBE. Istoriškas 
.- .piešinys, IV šimtmečio... Lietuvių

katbon išguldė P. B. Puiki apy- 
,saka ; iš.. gyvenimo pirmutinių 
krikščionių Rymo viešpatybėje. 

-Verta > kiekvienam- perskaityti.
Pusi. 74. Kaina .............. 25«r

30 MAGDALES MARIJA. Parašė 
Į * Karolis' Vdiras. Mintis paimta1 iš 
,.Pf Heizą.dramos “Mariją iš Mag- 
' dalės“, šitoj knygutėj dailiai ap
rašoma Marijos Magdelonos gyvo; 
nimas ię metavone jai įtikėjus j

i Kristų Išganytojų, Pusi, turi; 75, 
Kaina .......................... .............. 15c.

31 MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE. Ju«h > 
kingas aprašymas keliones } Pary
žių ir atgal Mikalojaus ir Gląpi-

■ ros Ivanovų. Parašė N. Aii’Lfei- : 
kin. , Išguldė Magnus Parvąlkįe- 

’tis. 4 '"Labai juokingai ' aprašyti 
, prietikių: jaunos rusų , poros, f ko-: 
liaujančios užsienyje, o nežinan- 

... čios. svetimų kalbų. Labai už- 
imanti knyga. Pusi. 216. Kai-

. na' .i.*.’....-......;............  50c,
;sa MYLĖK SAVO ARTYM4,;

gal F, Hoffmanų parašė . P. B.. 
•!! Puikuir ’šprašyniaš' išlaikų* Nftpoi«

leone. ■ Labai užimanti ir panto* f
‘ kinaUti apysaka, Verta perskaityti '

kiekvienam, .Pus!. 13L Kaina 30c. 
Apadryta 45c,

33 NAŠLAIČIAI arba paveikslas iš 
praeities. Vėrt'ė 'Artojas. Tra
tai labai užimanti apysaka iš ne- - 
tolimos ' praeities. žingeidus ir 
pamokinantis-'. aprašymas,.. vertas 
perskaityti. Pusk 256. Kaina 35b,

34 PLĖŠIKŲ LINDYNĖ arba Nu
nešta Duktė. Išguldė S; P. T; 
Joje aprašo apie vienų lietuvę 
mergaitę, kurių žmogžudžiai buvo 
pavogę, 0 paskui išgelbėjo jos 
dėdė. Pusi. 38. Kaina' ...... 20e<

35 PAJAUTA. Lizdeikos duktė, ar
ba Lietuviai XIV metašimtyj. ria-

:, rašė F. Bernatowiez, Vertė ■ J.
Montvila. (Spaudoje).

36 PONAS TVARDAUCKAS, Garsus 
Burtininkas, žingeidus,- six įvairiais 
paveikslėliais,. papasakojimas, pa-

‘ gal surinktas liaudies' lėgčndas.' ' 
Vertė B. Nevalgęs. Pusi. 110., 
Kaina 40c,
Ta pati apdaryta 65c,

37 PRARACTVOS MICHALDOS, ka-< 
rąlienčs iš Sabbos. Išnaujo at-

: “■ spausta.4’ Laida- 'IV. šioje kriy- 
. .. gelėję aprašpsęa, kaip toji karalie-j 

nė jjranašūvo Apie pėrinainaš vira- 
ipatysčių, karus, 7 pergales vieni ki-. 
tų i^'tt. Pusi. 42? Kaina...'.. 10c<

į® PŪSČIOS DVASIA. Puikus ap-
• sakymas iš ’ Amerikoniškų Miškų.” 

Pagal d-rų Bird parašė A. L. An-
' čyfe. 'Lietuviškai' išguldė P. B.’ 

Puikus? aprašymas apie ameriko
niškus miškus, pirmutinius jų gy
ventojus baltveidžius ir: jų kares - 
su Indijonais. Labai užimanti ir 
padūkinanti • apykaita-, < verta per- 

. skaityti kiekvienam. Pusi. 330. 
' Kaina ...............;.’50c.

Ta pati apdaryta ..................  75c<
JiO RANKVEDIS. “Vienatinis sa

vo rūšies " Lietuviškai-Angliškas' 
..Kalbos Rankvedis’’ ir “Kaip tap
ti Jungtinių Amerikos Valstybių 
piliečiu’.’. Parengė S. -P. Tana- 
nevičia. Yrą tai praktiškiausias 

. Rankvėdis. lietuviškoje kalboje' del 
išrimokinimo gerai skaityti ir iš
tarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nęs pir
moje vietoje’ telpa lietuviški žo
džiai, paskui angliškas ;tekstas, 
o trečioje eilėje teisingas ištari
mas. ■ Prie galo telpa pamokini-' 
mas tiems, kurie norį pasilikti 
Jungtinių Amerikos Valstybių pi
liečiais. Labai naudinga knyga. 
Pusi. 174. Kaina ........ $1.00.

40 ŠIAPUS IR ANAPUS GRABO, 
tuokart gal kitaip manys apie am-' 
manis, kaip mokslinčius, taip ir 
prasčiokėlis, kaip turčius, taip ir 
pavargėlis — kiekvienas joje ras 
tikrų teisybę, daduotų šv. Rašto 
ir giliai apmąstęs supras ar jis 
teisingu ar blogu keliu skubinasi 
prie amžinojo grabo. Supratęs 
viską kiekvienas skaitytojas ant 
valandėles pažvelgs į savo būvį ft 
Parašė J. Gerutis. Toji knyga 
parašyta labai dailia kalba. At
sižymi ji tuomi, kad jų gali skai
tyti kaip dievotas, taip ir laisva- 
žinastį. Viskas parodyta ant pa
veikslėlių labai aiškiau Pusi. 184. 
Kaina...............................................50c,
Ta pati apdaryta ....................... 75c.

J. M. TANANEVIČE
3244 S. Morgan st., Chicago*
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NAUJI RAŠTAI.

Petras J. Jonaitis

RED. ATSAKYMAI

SKAITYTOJŲ BALSAI

S. Orlovskij.
dies švietimas.

pažvalgos.
— nėsuti-

įEsIdent 
TAPT >

J. Kruk. Vytauto Su 
nūs. Istorijos apysaka. Iš
lenkę kalbos vertė A. Vė
gėlė. Vilnius 1911.

butų skelbę. Gal Tamstai 
kitaip nusigirdo jų žodžiai, 
bet taip smarkiai juos ap
kaltinti, kasžin ar-liūty tei
singa. Rąstelis netilps. 
Meldžiame parašyti kokių 
žinučių is jus kampelio lie
tuvių gyvenimo.

Pranas. Lietuvos istori
ja. Pradedamosioms' mo
kykloms vadovėlis. Su pa
veikslėliais ir spalvuotu 
žemėlapiu. Vilnius, Kuktos 
spaustuvė. 1912 (?). Pp. 
104. Kaina 25 kap.

Rugsėjo 25 dieną Kansas City prasidėsiąs tautinis konservacijos kongresas, 
kuriame dalyvaus ir pats prezidentas Taft.

Miškas vii
Piešinys, 

kalbos. 
Vieny- 
spauda 
N. Y.

Kaina 15.

Vargdienis. — Su Tams
tos rašinėlyje paduota min
timi mes pilnai sutinkame, 
bet. patįs girdėję tų svečių 
prakalbas, nenorėtumėm ti-

Skitalec. 
smarkiau deg- 
Vertimas iš rusų 
Brooklyn, N. Y. 
bes Lietuvninkų” 
ir lėšos. Brooklyi 
1911. Pp. 32 
centų.

Apipešta Kurapka. — 
Tamstos žinutėje tiek daug 
apkaltinimų pavienio as
mens, kad sunku tą žinutę 
laikraštin patalpinti, ypa
čiai kad Tamsta dar ir sa
vo tikros pavardės po žinu
te neparašai. Pati žinutė 
skaitytojams vargu bus in- 
domi, o atsakomybę už jos 
teisingumą mes negalime 
ant savęs pasiimti.

Te bus man 
velyta pasididžiuot 
viengenčius, dejavimais gi
miningus, musų troškimais 
bei darbais. Neminėsiu čia 
kitų pakraštėlių, iš kurių 
taip neretai atkeverzoja 
dvasią“ suodinančios malo
nės. Kur jau čia beužsigin
si, jog yra ir musų arčiųjų, 
kurių motinos lyg butų bu
vę raganomis, kad vaikai jų 
ant keršto šviesiai saulutei, 
pilkai žemelei bei savb.gi
minei vien tik piktumus da
rytų. Galas žino, kaip jau 
ten yra, tik širdis liūsta, 
girdint jų darbų atbalsius. 
Bet nusiminimas te neras

Chicago, UI.
Savo laiku lietuviškuose 

laikraščiuose f praskambėjo 
keletas užmanymų ir prita
rimų, kad antilietuviškų Šv. 
Kazimiero kapinių Chicago j 
butų intaisyta' varpas, idant 
laidojant ant kapinių bu
tų skambinama. Tas užma
nymas gal butų ir neblogas, 
bet man jisai išrodo berei
kalingas, neš, pasižiurėjus 
į apšviestesnių ■'Amerikoj 
tautų kapines, mes niekur 
tokio varpo ant kapinių ne
rasime. Jaigu tiktai kur 
ant kapinių yra pastatyta 
koplyčia ir ten yra laikoma 
dievmaldystės, tad, žinoma, 
turi būti ir varpai. Šiaip 
tai mes tokius varpus ma
tome tiktai ant lenkų kapi
nių, bet jau mums butų vi- 

centų; O. Samolienė. A. Jo- sai bereikalinga sekti lenkų

". Palocius ežero dugnuose. 
Trijų veiksmų drama. Pa
rašyta iš sakmės gyventojų 
antkrančiais ežero (Sau
kas), esančio Kauno gub., 
Raseinių pavieto. Parašė 
Aleksandras Fromas (Gu
žutis). Brooklyn, N. Y 
Spauda ir lėsįos “Vienybes 
Lietuvninkų”. 1911. Pp.

Reading, Pa. J
Jau vasara pasibaigė, tai 

ir tokių karščių jau nėra, 
bet laikas persikeitė lygi
nai kaip jaunystės' dienos į 
pribrendimo dienas, ką vaiz
diną mums medžių lapai su 
neaiškia žaliuma. Praėju
sio mėnesio paskutinę sa
vaitę čia gausiai buvo lie
taus dienomis ir naktimis 
bet dabar jau nustojo liję ir 
vėl užstojo šviesios dienos^ 
Darbai čia neblogai einą, 
bet ir nepergęraį, nes visgi 
matosi daug bedarbių.

Lietuvių čia nedaug ap
sigyvenę, vos apie 20 šei
mynų ir apie 30 pavien. Ne
senai į vietinius lietuvius 
buvo prisiųstas nuo p. Jono 
Lahgio iš Washington, Pa. 
laiškas, kuriame jis meldė 
pašalpos nuo savo tautiečių, 
nes yra nelaimingai su
žeistas Pittsburg Coal Co. 
anglių kasyklose. Prie laiš
ko buvo pridėtas ir paliu
dijimas nuo pavargėlių na
mo, kuriame dabar jisai 
buna. Tuomi labdarybės 
reikalu užsiėmė vienas vie
tinis lietuvis ir nuo mila- 
širdingų žmonių parinko 
aukų. Beveik kiekvienas 
tam tikslui aukojo pagal iš
galę, bet, žinopia, atsirado 
ir tokių nemilaširdingų, 
kurie netik kad nieko ne
aukojo, bet dar stengėsi už
kirsti tam aukų rinkimui 
kelią. Mat, sako, negalima 
nieko aukot, nes ant paliudi
jimo nėra kunigo pasirašyta. 
Bet ką tokiems žmonėms 
ir kunigo parašas gelbės, 
jaigu jis neikiek neturi ar- 
tymo meilės. Rodos, vertė
tų kiekvienam atsiminti, 
kad ir jam pačiam gali at
sitikti kokia nelaimė ir reik
tų šauktis pašalpos.

Jono Langio sušelpimui 
aukojo šie lietuviai:

Juoz. Banišauckas — 1 
dol.; po 50 centų: K. Jan- 
čoriutė, F. Grobliauckas, A. 
Samuolis, A. Mockaitis; po 
25c.: M. Raskiniutė, R. 
Jatsnukienė, A. Keturakie- 
nė, M. Bendaravičienė, A. 
Lenkus, M. Bilunas, M. Lu- 
kaševičius, M. Katakevi- 
čius, M*. Ručinskas, J. Ba- 
nišauckas, J., Šlegevičius, 
S. Butnoriuš, S. Leudinc- 
kis, B. Armoška; po 15 cen
tų; M. Samoliutė; po 10

Youngstown, Ohio.
Artinantės rudeniui oras 

pas mus pradeda at
vėsti. Lietaus buvo užtek
tinai, tik biskį perkėlai. 
Darbai pas mus eina pusė
tinai ir pribuvusiems nėra 
sunku gauti darbas, bet dar
bai čia sunkus. Čia jau 
baigiama statyti dvi naujos 
didelės dirbtuvės Republic 
Iron and Steal, Co.

Vietiniai lietuviai sulau
kė vieno gabaus ir apsišvie- 
tusio vyro, p. S. Grybo, ku
ris atvyko čion iš Pittsburg, 
Pa. ir pristojo, dirbti į ban
ką “The Dollars Savings 
ant Trust Co.” P-as S. 
Grybas yra.ląnkęs moky
klas Lietuvoj, o į Ameriką 
atvykęs taippat visą laiką 
lankė mokyklas. Linkėtina 
vicngenčiui p. Grybui ge
ros kloties netiktai gyveni
me, bet ir visUbmeniniame 
darbe .tarpe’ * vietinių lietu
vių.

Vietiniai įįetiiviai ir lie
tuvaitės, mylintieji blaivy
bę, savo miestelyje trokšta 
sutverti blaivybėj skyrių ir 

etai laukia nUd Liet.

me ligonbučiams. Mes tve
riame vieną šeimyną ir tilps- 
•tame prie vieno stalo; su
prantame santaikos vertę ir 
jau pataikinsime joje gy
vent. Jei tik vieną skriau
dą padarome musų bro
liams, tai pasivadindami į 
šitokį gražų pokylį italus 
muzikantus. Mes pavilio
dami jų talentus, jog 
skriaudžiame juos. Bet ir 
tą mažytę klaidą noriai ati
taisysime, nepavydėdami 
jiems savųjų, jaigu*tik jie 
panorėtų. Bet duosnieji 
žmonės turi paprotį duot ir 
į skolą nerokuot., Tuom 
tarpu jog ir jaunimas ma
žai ganėdinasi vis tuo ir 
tuo pačiu birzgenimu.

Malonieji, aš pasigyriau 
jums, kad mes liovėmės 
prasivardžiavę: tu dievotas, 
tu bedievis, tautininkas, 
ciiicilikas, o jus jau gal se
nai tą padarėte. Kad aš ge
rai žinau jog jus labai senai 
tą žinojote, kad prasivar- 
džiavimai yra vien tik keršį 
proto šiurpuliai. Gal ne
jučia jūsų troškimai perėjo 
į mus. Jei jūsų pasėlis to
kius žemčiūgų vaisius atne
šė, tai jus žinote, kad auk
sas neapmokės už darbą, o 
tiktai širdis. M. D.

tyme', neš' lalKUs'M&įr blogą 
sau paims, o graži ateitis 
išdabins musų norus.

Miestas Chicago, kaip yra 
vadinama, tai širdis lietu
viško kūno, atsiliepiančio iš 
tolimiausių pakraštėlių šios 
plačios šalies. Nežinau, ar 
jau kas besuskaito, kiek čia 
yra darbščių spiečių bei 
užsmaugėlių, ką mes visus 
abelnai malonėjame ūžva- 
dint draugijomis. Tie visi 
lizdeliai bei urveliai turi 
tiek daug įvairiausių rei
kalų, kad krašto jų nema
tyt. Ypačiai musų miestu
kas (Cicero), kaipo labai 
arti lietuviškos širdies žy
dintis, tankiai net jos dva
sia kvėpuoja. Mes daug ką 
gauname nuo saviškių: tai 
darbų, tai žodžių jie mums 
nestinga. Už gerą — šir
dingai dėkojame, o prastą 
užmirštame. Lietuvio dva
sia nemėgsta, kad kas prieš 
ją didžiuotųs, lyg kad ty- 
čiotųs iš jos negalės, bet 
pati dar ir lenktyniuqja. 
Taip jau ir elgetos vardas 
jai yra svetimas. Tankiai 
mes viešime pas musų daug 
svetingus brolius — čikagie- 
čius, bet ir mes stengiamės 
nepasilikt skoloj.

3 dieną rugsėjo vietinė 
socijalistų kuopa surengė 
pokylį. Prisirinko daugybė 
svečių. Mes jau labai esa
me pripratę prie panašių 
pokylių ir nebūtų verta jų 
minėt, jajgu tame butų bu
vęs tik paprastas pasilink
sminimas. Bet čia buvo 
kas tai naujo, čia dvasia 
jaunos gadynės sau grin- 
čią rado. Prisirinko svie
telio įvairiausių nuomonių, 
bet žiūrėkite, 'kaip gerbia 
viens kitą, n^s, mat, kiek
viename žmogus gyvena. 
Kaip gražiai godojamos in- 
dividuališkos 
Tuos faraonus 
kimus mes noriai atidunda

pavyzdis ir pasirodyti dar 
ir už juos tamsesniais. Pri
sižiūrėkime tiktai, kaip iš- 
sižiuri visa tvarka ant len
kų kapinių, kur yra palai
dota ne vienas tūkstantis ir 
lietuvių ir kur yra intaisy- 
tas varpas. Gal jau ne vie
nas ir nekartą ant tų jų ka
pinių matė, kaip girta bo
ba, pamačiusi atvažiuojant 
ŠU laidotuvėmis, išbėga iš 

, karčemos ir skubinasi 
traukt varpus, o tu jai tuo- 
jaus duok dešimtuką. Kar
tais pasitaiko, kad toji boba 
pasivėlina skambint ir atsi
mena jan tiktai tada, kada 
palaidojimas yra pabaigtas, 
tad kaip tas išrodo? Rei
kia pripažinti, kad lenkai 
už lietuvius yra turtinges
niais, bet kad jie išgali už
laikyti vieną kokį bereika
lingą bažnyčios tarną, tad 
mums tas negali būti pa
vyzdžiu ir visai neprivald- 
me jų neišmintingus suma
nymus sekti. *

Vietoj taisymo ant kapi
nių bereikalingo varpo, 
mums reiktų pasirūpinti in- 
taisyti ten šulinį, iš kurio 
atvažiavę žmonės galėtų 
vandens atsigerti ir nerei
kėtų bėgti į karčemą, o ant
rą, parapi jonai, turėdami 
ten savuosius palaidotus ir 
ant jų kapų susodytus žo
lynus, turėtų kuom tuos žo
lynus palaistyti. Kaip tai 
būti; dailu matyti, kad tie 
per nemažą gyvųjų rūpestį 
ant kapų susodyti t žolynai 
butų laistomi, jog tai kiek
vienam butų linksmiau, 
esant šuliniui neivienas ne
tingėtų vasaros laiku ant 
savųjų kapų žolynus palais
tyti ir niekas tuomet neru- 
gotų, kaip kad dabar yra.

Dar vienas svarbus rei
kalas. Prie Šv. Kazimiero 
kapinių priguli septyniom 
lietuvių parapijos Chicagoj, 
o ir aplinkinių miestelių lie
tuviai tomis kapinėmis nau
dojasi, tad ar nereikėtų lie
tuviams paskirti ant tų ka
pinių daugiau darbininkų? 
Tegul kiekviena parapija 
paskirtų ir. apmokėtų nors 
po. yiexi£ darbininką, kas 
yra labai lengvu daiktu, o 
darbas ant kapinių tuomet

eitų sparčiau ir pačios ka
pinės butų’ panašios į. kapi
nes. Dabar gi viskas yra 
be jokio inrengimo ir išsi- 
žiuri labai negražiai, bet kad 
2 darbininkai ir nuveikti ne 
kasžin-ką gali.

Visame tame reikėtų at
kreipti didesnę atidžią lie
tuvių parapijų klebonams, o 
ypačiai gerbiamam džiako- 
nui kun. K. M. Kraučiunui, 
kuris yra visų lietuviškų 
klebonų galva ir kuris tu
rėtų anuos paraginti prie 
to darbo. Tuomet visiems 
Chicagos lietuviams butų 
linksma ant savo kapiniu 
nuvažiuoti ir jomis pasigė
rėti. Aš manau, kad tas vi
sas darbas yra labai lengva 
įvykdinti, tiktai reikia mu
sų klebonams daugiau ge
ros valios ir paraginimo, pa- 
rapijonams gi didelio var
go ir iškaščių taippat negali 
būti, tiktai reikia visiems 
susitarus dirbti.

pinigus p. K. išsistatė sau 
puikesnę smuklę ir už 
Bayonne’s lietuvių bažny
čią. Ir tegul sau smukles 
štato, jaigu gali, bet tegul 
p. K. neužmiršta ir drau
gijinių reikalų, juk Bayon
ne’s lietuviams daugiau rei
kalinga bažnyčia negu p. K. 
smuklė. Ūžta d lietuviai ir 
privalo tankiau lankyt baž
nyčią ir šelpti ją ąukomis, 
negu kad p. K. smuklę.

Bayonnietis.

Toronto, Ont.,, Canada.
Šis miestelis labai gražus, 

visos gatvės apsodintos me= 
džiais ir išsižymi savo svei
ku oru. Darbininkai čia tu
ri geresnį pragyvenimą, ne
gu kur kitur. Čia yra dau
gybė dirbtuvių ir iš kitur 
atkeliavusiam darbas gali
ma lengvai gauti. Čia gy
vena nemenkas būrelis lie
tuvių, tiktai labai liūdna, 
kad jie mažai rūpinasi pa
gerinimu savo būvio, laik
raščius mažai teskaito. Dau
gumas visą nuo darbo liuo- 
są laiką praleidžia vien prie 
svaiginančių gėrimų. Rei
kia tikėtis, kad ir šio kam- 
pelio lietuviams užtekės 
saulutė, išauš skaistus ry
tas ir, nubudę iš sunkaus 
miego, jie supras savo klai
das. ' Nuliūdęs.

J. P. Sabaliauskas.—Mes 
visuomet pasiliekame sau 
teisę visuose prisiųstuose 
raštuose taisyta tą, kas rei
kia pataisyti ir netalpiname 
tų raštų, kurie skaitytojams 
nėra indomųs arba netinka 
spaudon. Kurios Tamstos 
žinutės yra indomesnės 
skaitytojams, tas pataisę 
talpiname.

tautukė, K s ■ į Jqtautas, M. 
Cibirka, M. ’.yaląntkėviČius, 
A. Madzaj i, J. Litvinas, 
J. Mičulis, S, Šeporaitis, K.' 
Merčaitis, -Ąv Miliauckas; 
smulkesnėmis ąpkomis su
rinkta 35 centai,. -Viso la
bo surinktą,; $7.95 ir pasiųs
ta p. J. Langiui į Washing
ton, Pa.
. Visiems aukojusiems bro
liams lietuviams, kurie pa
rėmėte mane tame labdary
bės darbe, tariu širdingą 
ačiū.* \ .

Juoz. Banišauckas.

švedų liau- 
Du brieži- 

niai: Prelegentai ir knin- 
gos Švedijos kaime. Šve
dų augštesnėji liaudies mo
kykla kaime. Vertė iš ru
siškos K. Puida. Brooklyn, 
N. Y. Spauda ir lėšos 
“Vienybės Lietuvninkų”. 
1911. Pp. 64. Kaina 25.

Bayonne, N. J.
Šiomis dienomis aplanke 

mus nemažas lietus: lijo iš
tisai per kelias dienas ir 
naktis be perstojimo, te- 
Čiaus blėdies musų mieste 
lietus nepadarė. Kituose 
gi aplinkiniuose miesteliuo
se tasai didelis lietus pri
dirbo nemažai nuostolių, 
nes vanduo užliejo gatves, 
rųsis ir gyventojams sunai- 

Į kino nemažai turto ir man
tos. Po lietui oras vėl at
šilo . .

3 dieną rugsėjo čia lietu
vių šv. Mykolo Arkaniolo 
bažnyčioje priėmė pirmą 
Komuniją bernaičiai ir mer
gaitės, nuo 9 iki 11 meti; 
amžiaus. Katekizmą ir vi
sus prisakymus kaip prieiti 
išpažinties vaikelius išmoki
no vietinis lietuvių parapi
jos vargonininkas,. Minėto
je dienoje berniukai ir mer
gaitės buvo apsirengę nau
jomis, dailiomis drapanė
lėmis: berniukai buvo prisi
segę buketus ir ant ranko
vių baltus raiščius, mer
gaitės gi buvo dailiai pasi
puošusios vainikais ir velio- 
nais. Malonu buvo ir pasi
žiūrėti į tuos vaikelius, kaip 
jie gražiai ir priderančiai 
viską atliko. Po šv. Mišių 
vietinis klebonas kun. M. 
Šedvydis pasakė vaikeliams 
dailų pamokslėlį.

Čia reikia būtinai 
pridurti, jog vietiniai 
tuviai nei parapijinės, 
jokios kitokios mokyklos 
neturi, užtai ir su vaikeliais 
nekaip einasi. Beveik visi 
lietuvių vaikai lanko an
gliškas- mokyklas, išskyrus 
mažą dalelę,* kurie lanko 
lenki; vienuolių, mokyklą. 
Taigi jaunimas ir dingsta 
ištautėjimo bangose, jei 
bent nekurie gabesni ir ge
riau suprantanti reikalingu
mą savo prigimtos kalbos 
tėvai pamokina, vaikelius 
lietuviškai namieje.

Rugpiučio mėnesio pabai
goje, išsiimtus vietiniam 
klebonui, po lietuvių para
piją vaikščiojo vietinis var
gonininkas ir vienas iš pa
rapijom;, rinkdami aukas 
pritaisymui elektra dumti 
bažnyčioje vargonus. Pa
rapijonai neatsisakė nuo 

'aukų, aukojo kiek kas iš
galėjo. Minėti, aukų rin
kėja, aplankė ir p. P. K:, 
kuris laiko smuklę ant 

‘kertės 22-ros ir Prospect 
avė. gatvių. Užėjus rinkė
jams, p. P. K. nenorė
jo nei kalbėti su jais, netik 

'kad paaukot. Mat, kaip 
girdėt, tai p. K. turėjo kokį- 
ten piktumą ant vietinio du- 
doriaus, tad ir nedavė nie
ko. Rinkėjai gi nieko ne
gavę, nuėjo sau toliau aukas 
rinkdami. Sulaukus ncdėl- 
dienio, vietinis klebonas 
apskelbė bažnyčioje kas ir 
kiek tam tikslui paaukojo, 
bet kartu priminė, kad p. 
K. nedavė nieko. Dabai 
kas tik ateina pas jį i 
smuklę, tai į kiekvieną žmo
gų keikia kleboną, vargoni
ninką ir tą žmoguj kuris 
kurpes plėšė, bevaikščioda
mas per visus parapijoms ir 
rinkdamas aukas. Reiktų 
vietiniams lietuviams-para- 
pijonams patarti, kad jie 
atsilankydami į p. K. smu
klę neklausytų tų jo apkal
bų. Mat, norima, kad žmo
nes tiktai smuklėn neštų 
centelius ir dolerukus, kas, 
žinoma, ir daroma. Už 
Žmonių smuklėje pragertus

P. J,, Sęranton. -^Tams
tos prisiųstos koresponden
cijos laikraštin nedėsime, 
kadangi ana užgaunama 
perdaug tenaitiniai lietuvių 
santykiai dvasiškuose rei
kaluose.

/ Cicero, III.
Daugumui musų viengen

čių yra žinomas miestas 
Chicago, bent daugumui., jis 
yra nors labai girdėtas. 
Bet ir tikrai gal verta bu
tų prieš kiekvieną lietuvį, 
arčiau ar toliau nuo mus gy
venantį, praskleisti užlaidė- 
les, slepiančias musų 
nimo vaizdelius.

5
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bųti gyva dalimi: lietųyių 
tautos, bet ne tėvynės sąpą-

i ••• y

MY.:

30

skirtu, kas tiesa, nors kai
po lietuviškas organizmas, 
bet sayištovis, turintis sa
vo skirtingas įstatymus ir

ir neatskiriamągtort^og da
lis musų emigracija turi 
but paklusni tauto^ idęai, 
kokia nuolatos įyj^ętuypje 
vystoma ir aųklcjama'^&ni- 
gracija ne tiktalpriyalooiz- 
laikyti prigimtos itaute^žy- 
mes, .bet šviestięs ir pri4- 
kyki žengti tautos^dyaSi^e,

RUGSĖJIS.
21. K. Mateušo ap.
22. P. Bert. pasn. Tamošiaus
23. S. Bert. pasn. Teklės p.
24. N. 16 savaitė po ^ekminių.
25. P. Firmino.- .
26. U. Justinos, Ciprinb.
27. S. Kosmo ir Damijono kent.

PM. nev.

j Redakcijos Paiemijimai.
Caro Nikalojaus pasivie- 

šėjimas^ mieste Kięve bus 
jam atmintinas ilgus metus, 
jei tik bus lemta jam ilgai 
gyventi. Kievo gyvento- 

. jams tos iškilmybės atsiėjo 
K arti poros milijomj rublių, 

bet iškilmybės ant nelaimes 
sutramdė advokatas Bo- 
grov, tėkšdamas iš revolve
rio į žinomą Rusijos gyven
tojų koriką Stolypiną, ki
taip vadinamą mėsininku. 
Iš to apsireiškimo gana aišku, 
jogei Rusijoj revoliucijonie- 
riai, nors aštriai buvo per
sekiojami ir baudžiami, iš- 
naujo atgijo, susitvarkė ir 
pradeda valdininkus-biuro- 
kratus šaudyti. Nepaisoma 
nei “pavaldinių” lemenimo- 
sį prie caro, nepaisoma nei 
nepaprastų iškilmybių, su
rištų su milžiniškais iškaš- 
čiais, bet veikiama savo, kad 
tik prašalinus nuo žemės di
džiausius žmonijos nevido
nus. Žinomas dalykas, to
kio revoliucijonierių tero
rizmo iš principo žmogaus 
sveikas protas negali pagir
ti, bet retkarčiais jis yra 
reikalingas, jei kitokiu© 
budu negalima panaikinti 
biurokratų žiaurumo. Pla
tesnį ant Stolypino gyvas
ties pasikėsinimo aprašymą, 
skaitytojai ras ant pirmojo 
puslapio šiame “Kataliko” 
numery.

• *
Kuomet Amerikon atkako 

“Saulės” draugijos delega
tai kun. Olšauskis ir kun. 
Tumas ir, kuomet jiems 
ėmė sekties aukas rinkti, 
nekuriems laikraščiams pa
rupo ir kiti Lietuvos kul
tūriniai reikalai. Antai 
“Lietuvos U-kas” tuoj su
manė siųsti delegatus į 
Ameriką Lietuvos liaudies 
reikalais. Girdi, Lietuvos 
liaudžiai reikalingi tam tik
ri namai ne kur vienur, bet

visur. Bet kadangi namų 
pastatymui trūksta kapita
lo, tatai nurodyta Amerikos 
lietuviai, kurie aukų nesi- 
gailį, kurie esą pilni žemiš
kų gerybių ir .kurie pasiren
gę visus prišerti.

Dabar vėl ‘ ‘Vien. Lietuv- 
ninku’f’ įšlojęja Lietuvos 
teligentiją, ( kurį pešiunęįą 
Aųierikoji, ,.delegatų, 
kad parinkus aukų sųniany;' 
tiems Tautos Namams Vil
niuje. Girdi, klerikalai kur- 
kas greičiau suranda savo 
brolius Amerikoje ir kauli
na iš jų aukas. .

Kad nūdien lietuviams 
Didžiojoj Lietuvoj viskas 
yra reikalinga, nėra abejo
nės, bet kalbinti juos į 
Ameriką važiuoti ir linkti 
aukas — ir-gi didis drąsu
mas. Reikia žinoti, jogei 
jie ir nekalbinami atvyks ir 
pakaks Amerikos lietuviams 
to didelio “džiaugsmo”. 
Taippat reikia manyti, jogei 
amerikėnų, nuolatinės gau
sios aukos Lietuvoj gyve
nančius mus brolius gali pa
versti į nerangius ir tingi
nius. Ne vienas tėvinainis 
pasakys gal, kam čia lųųms 
perdaug smegenis džiovinti, 
pasiųskime savo ingalioti- 
nius Amerikon ir kapitalą 
turėsime.

Tai-gi koktu darosi skai
tant panašius skatinimus. 
Tiesa, reikia Lietuvoje kul
tūra platinti, bet reikia , tas 
veikti sumanesniu budu; 
reikia pirm visko dar pa
galvoti ir apie save, koks 
mus likimas gali patikti 
ateity.

Bet kam čia raginti ir 
perdaug išvedžioti; ateis jie 
pas mus 
spėkime 
aukas,

ir neraginami; tik 
parengti gausias

, “Lietuva” išgirdus, jogei 
“Saulės” dr-jos delegatams, 
kunigams Olšauskui ir Tu
mui, vyskupas suspendavęs 
Mišias. Bet “Lietuva” ne
pasako, kur ji tai girdėjus 
ir koks vyskupas tai pada
ręs. Reikia žinoti, kad tų 
svečių ir ypač kunigų prie
šai ima nūdien skleisti pur-

me krašte, ty. Liętuypje^. f 
... Priimant tą dogmatgį;pri

sakytą pačios išstos esybe, 
privalome . visupirmu iš 
emigracijos reikalauti neat- 
sižiuromo lietuvystės ben
dro jausmo ir'.iš~ano iš
plaukiančio pertikrinimo 
apie neatbutybę;spėkų iš- 
tempimo, idantynepakliuvus 
ištautė jrmui. Musų emigra
cijaprivalo sekti tautos 
Veikėjų Lietuvoje pėdomis, 
kurie tenai jier dienų die
nas darbuojasi, kad tik sa
vo. kraštui išgavus risupir- 
mu šiokią-tokią paviršutinę 
laisvę; o paskui autonomi
ją.* Toji tautos kovojimo ir 
apsigynimo dvasia, liepianti 
sujungti tuton linkmęn spė
kas, yra tautos gyvybės ap
sireiškimu. jei panašiai, 
paklusnume ir vienybėje 
pasielgiama, aišku, “jogėį 
tauta gyvuoja/ Kur nėra 
tų dvasios apsireiškimų, te
nai turi prasidėti tramda, 
nupuolimas, betvarkė. ■

^^a^Įjų ženklais i| kokiais 
blynaiš’ir nianoine, jogei teta 
budu apgįšSke1 Savo reika- 
lus. db ušs •>

j Kariaujame ’ ©balsiais, 
barškiname■ blekiniais kar
dais ir mattbme. jogei pa
laikome tautystę. ’ Išteisy- 
bės esame * kokiais tai kome- 
dijantais, ar tai rml žinais 
ant lazdų, Nei mes moka
me naturališkai drąsiai 
žengti, nei pagal savo pa
čių. ©balsius’ darbuoties. 
Nors nuolatos šūkaujame: 
“savas pas savą”, bet ar 
inusų kiekvienas žengia tuo 
nurodytu keliu, ar susi
klauso, ar paremia vienas 
kitą, ar gelbsti kokioje ne
laimėje?

Ir už tokį musų'apsileidi
mą gyvas gyvenimas mums 
kerei j a ir didi bausmė ka
bo ant musų galvų, kadan
gi pamirštame savo tikslą,* 
kuriuomi visados ir visur 
turi but Lietuva, ir kurian 
turi susiglausti visos musų 
pastangos, jei norime lik- 
ties lietuviais? Mes užimti 
tik gyvenimo- budais, kurie 
akyveizdoj tikslo yra be jo
kios reikšmėš. Taigi tuos 
budus pastatėme ant savo 
altoriaus kaipo augščiau- 
sią ir savistovią dievystę ir 
meldžiamės it kokie pago- 
nai.

Atsipeikėkime^ pasitrau
kime šalin JUio klaidingo 
kelio, pakeikime išnaujo 
akis augšty# jr supraskime, 
jogei budaS(,( ųęys butų aiš- 
kiausis ir tobulįąusis, nekuo- 
met negali užimti tikslo vieį-; 
tos, be to suprąskime, jog

tautos dvasia ^apsireiškia 
emigracijoje, kur tiek daUg 
randasi visokių pavojų, 
tiek, kiek suskaitom® 
viškųjų kotionijų. Kadangi 
musų tautai čionai pavojus 
yra nuolatinis ir djdas,-o be 
to sistematiškas, išplau
kiantis iš čionaitinėš visuo
menės asimiliacijos spėkų,, 
taigi ir emigracijos tautiš
kas apsigynimas turi but 
sistematiškas, bendras ir 
paremtas ant’ tikslo. Užuot 
to teeiau mes laikomės tik
tai mažiau arba daugiau 
silpnos apsigynimo teorijos; 
musų ©balsiai labai puikus, 
bet savo darbais tiems obal- 
siams neprilygstamo. Esa
me panašus į senų gadynių 
Chinų kariauninkus,• kurie 
ant savo rūbų turi išsiuvi
nėtus įvairius siaubūnus ir 
grasinimus ir tiki, jogei tuo- 
mi nubaidysią savo. priešus; 
apsikarstome visokiais

las — tatai ir nęstebėtina, 
kad tokie šlykštus dalykai 
girdimi lietuvių visuomenės 
tarpe. '

“Darb. Viltis” iš She
nandoah, Pa. praneša, jogei 
iš Šv. Jurgio lietuvių para
pijos vyskupas atšaukė ku
nigą rugsėjo 4 d. ir parapi
ja likus be kunigo. Kun. 
Polujanskis iš bažnyčios iš
nešęs švenč. Sakramentą ir 
bažnyčia uždaryta. Kun. 
Kaminskas ten tveriąs nau
ją lietuvišką parapiją.

lodomus apsireiškimas!

“Žvaigždė” yra sužino
jus, jog Kauniškės “Sau
lės’* delegatai, kunigai Ol
šauskas ir Tumas; lig 12 d. 
rugsėjo “Saulės” namams 
aukų surinkę $10.300 su vir
šumi. Šauniai tuo tarpu 
-**' * k -V.-* i-..-r‘

mas • priklauso ;,:nuo it suma

kreipimobfimįrą tikslą., 
Vieni. bųd0^e^slo tautos : 
neišg^y^®«foMgracija^ą7!; 
iti, savyj-jĘ^fenųi- kflfes tiks
las; tifesfe^ turi
but pąti Lįetnva, Musų .iš
eivijos visk; (dalbai, spėkos 
jir pastaugus - galio but tik 
{tuokart tautai wtoingi. jei 
tą viską -..patingai nukreip
sime pačios Lietuvos liiikoĮi. 
Visoks musų <iš lūetUvos at- 
sišalinimas, visoks i čionai išr 
eivijoj savarankiško tikslų 
statymas yra jdįdi piktada
rybe Lietuvos {akyveizdoj. 
Pasakykime saųp.ątvirai ir 
be hipokrizijos, kaip stovi 
musų reikalai atsinešantlink 
Lietuvos ir kokio anie rei
kalauja veikimo, o tuokart 
be abejones grįšime prie 
pradinio musų emigracijos 
įsteigimo, arba susipratimo, 
jogei musų didis*if vienati
nis tikslas randasi’ mumyse, 
tenai Liėtuvoj«, ir, jog vi
si musų Čionaitiniai staty
mai yra tik li'gląikihėmis 
šventynėmis, kuriose tam 
vienam tikslui turiine tar
nauti. ’ ■ '

Priviso čionai tarp musų 
daug visokių Jpartijiūių 
tikslų, kuriuos reikia pava
dinti tik'budais.';' Musų 
bažnyčios ir ^rkpijbs, vi
sa lietuvįi^( jkąitalifystės iš
eivijoje konservacija, tan
kiai daųgiima. palaikoma 
per musų tikštą, nekuomet 
neperstoš1 Hųt — ^udii tik 
tautos diufenĮimli ir Lietu
vos dėl musų palaikvmui. 
Musų svietiškos ir bažnyti
nes išeirijoje torgątuzacijoš 
taippat yra' tik budais to 
vieno tiksi© atsiektam.

Bendras tikslas, privalo 
sutraukti savan krypsniu 
įvairius budus ir ' uuo t6 
tikslo tobulumo priguli tų 
vėl būdų harmoniškas krū
von sutraukimas. jDidži au
giuoju tikslu yra Lietuva. 
Tšųgi sutvarkykime* tam 
tikslui visus išeivijąi budus.

U- -iu-L- -• >-<5 • ’L
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GYDYMO RAGALBbS 
REFORMA.

Anglijos vyriausybės per- 
kratinėjąmi apsaugos nuo 
ligų sumanypiai gali paga
lios į vyriausybės rankas 
perduoti visą gydytojų pa
tarnavimą. Dr. Benjamin 
Moore, profesorius Liver
pool ’io universiteto Angli
jos spaudoje paduoda, kad 
visa dabartinė daktarų pa
galbos systema turi būti 
nuodugniai perkeista vi
suomenės gerovei. Šiandie 
daktarai pašvenčia visą sa
vo laiką sergančioms vie- 
natoms, vieton prašalinti li
gas su pagalba organizuoto 
veikimo tame at vėjy. Šian
dieninė' gydymo systema 
savaimi pagimdo labai di
delius ekonomiškus nuosto
lius. Pavyzdin džiovos nai
kinimas Anglijai kasmet 
atsieina 80.000.01M) do
lerių, o ji galėtų būti be
veik visai prašalinta į de
šimtį metų su daug mažes
niais metiniais iškaščiais. 
Dr. Moore pataria sutverti 
nacijonalinę tarnybą liau
dies sveikatai po priežiūra 
viešosios sveikatos minis
terijos. Gydytojai, atsK 
žvelgiant į jų gabumus, bu
tų vyriausybės apmokami, 
p gydymo pagalba butij su
teikiama visai nždyką. Dak
tarai kaipo valstybės valdi
ninkai butų priversti pa
švęsti savo laiką visuome
nės pamokinimui apie as
menišką hygieną ir sveika
tą, leaipir daboti visus veiks
lius, turinčius savo tikslu 
užbėgti n platinimuisi užsi- 
krečiamųjų ligų. - 

> Tokia : gydymo reforma 
Anglijoj suteiktų užsiėmi
mą - daktarų,. kurie 
liaudie kovoja su ligomis 
vieton {užbėgti ■■ jų. „plątįnį- 
ųmisi. :

; j iškašemi! to svarbaus vi
suomeninio peyversmo butų 
padengti vyriausybės ap’? 
saugos• nuo. - lįgij systema, 
kuyią; apmokėtų valstybė, 
darbdaviai ir darbininkai. 
Dabar; pavienių žmonių ir 
valstybėj . . išleidžiami iš-, 
kašęiai apmokėjimui dakta
rams, iižįąį^ymui sveikatos 
valdininkų, kovai su džio
va, nuostoliams dė
lei netinkamumo darban 
ir t. p. pilnai apmokėtų per
keitimą daktarų užlaikvTno 
systęmos. Algos, kokias 
Vyriausybė mokėtų dakta
rams, suteiktų jiems tinka7 
mą pragyvenimą.

VALSTYBINŽS DARBI- 
. NINKU KOLIONIJOS.

do asignavo 12 milijonų ko
konų (apie 5 milijonus rub
lių). Pavasaryje 1909 me
tais vyriausybė pradėjo sta
tyti darbininkų _ kolionijas 
Kisniece. Iki 1 d. gegužio 
Š. m. jau pastatyta 240 na
mų su'970 gyvenamais bu
tais. Bėgyje artimiausių
jų dviejų metų manoma pa-’ 
statyti dar 422 namai su 
2.000 butų.

Vienb buto su dviem 
kambariais pastatymas at
sieina 3.800 koronų, su tri
mis kambariais 5.000 koro
nų. Darbininkų kolioniją 
su. miestu jungia elektros 
geležinkelis. Kulturiniems 
ir sanitariniems kolionijos 
gyventojų, reikalams mano
ma pastatyti ištisa eilė 
įstaigų, mokyklų, daržų 
vaikams, ligonbučių, nami
nių dirbtuvėlių, liaudies 
knygynas, pirčių, krasos ir 
telegrafo stočių, telefonų ir 
H*

Pirmiausiai kolionijų bu
tais naudosis vyriausybės ir 
miesto darbų darbininkai 
p toliaus, kiek atsiras dar 
liuosos vietos, bus priimami 
ir privatinių darbo įstaigų 
darbininkai. Randa už 
dvejų kambarių butus su 
reikalingais , iutaisymais, 
daržu ir virtuve paskirta į 
metus 220 koronų (apie 45 
doh, už 3 kambarius 160 
doleriai). Kolionijos įsta
tai aiškiai nurodo, kiek, 
žmonių gali gyventi viena
me bute.

Vengrijos vyriausybė ne
senai apskelbė atskaitą iš 
indųmaus socijaliniai-poli- 
tiško bandymo — statyti 
Budapešto apylinkėse dar
bininkų kolionijas valstybes 
išd© lėšomis.

Didelis Vengrijos sosta- 
pilės augimas iššaukė nors 
nevisai nąturalinį; bet labai 
opų beturčiams gyvento
jams apsireiškimą —■ gyve
namų butų pabrangimą. 
Vengrijos vyriausybė nu
tarė tam apsireiškimui už
bėgti už akių radikaliniais 
budais, būtent sumanė sta
tyti darbininkams pigius 
butus.

Pavasaryje 1908 metais 
vyriausybe įnešė įstatymda- 
vysčių įstaigosna sumany
mą valstybės lėšomis pasta
tyti Budapešto apylinkėse 
butus nuo 8 iki 10 tūkstan
čių darbininkų šeimynoms. 
Įstatymdavystės įstaigos tą 
sumanymų priėmė ir jo 
iyykdtoimui iš valstybės 4^

BADO ŠMĖKLA RU 
« SIJOJ.

♦

Dar metai nepraėjo, kaip 
Rusijos finansų miništeriš 
KokbvUbvas, didziu6d£mas-? 
sis'‘ puikiomis'' deritodš' pa- 
sėkmėmiš ir nurodydamas 
valstybės biudžeto augimą, 
tikrinė, kad Rusijos valsty
bė pradeda žengti į naują 
galirigą žemdirbystės plėto
jimosi gadynę ir kad jos 
finansinis stovis yra ir dau
geliui metų pasiliks labai 
tvirtas. Nepastoviomis ir 
užviliančiomis buvo tos 
svajonės apie atsiveriantį 
galingą Rusijos šeiminin
kavimo plėtojimąsi gero- 
jon pusėn. Ištikro, javų 
išvežimas iš Rusijos, pasta
raisiais dvejais metais ne
paprastai padidėjo, bet kai
po tiesioginė to didelio iš
vežimo pasekmė visokie ja
vų sutaupinti sandeliai li
ko išsemti ir jau šiandie 
jaučiama didelė javų sto
ka žmonių ir gyvulių išfiaai- 
tinimui, kaip ir visiška jų 
stoka ateinančioms sėjoms.

Bado šmėkla — apie ku
rios atėjimą daugumas ra
šo —nuolatos vis didėja, o 
tuomi ji yra baisesne, kad 
užklupo Rusiją visai neti
kėtai ir sutrčmė visokias 
Kokovcevų ir kitokių namie 
augintų biurokratijos poli
tikų svajones, kurie labai 
plačiai mostiguoja, bet vi
suomet pataiko sau per no
sį. Rusų-japonų karo ne
pasisekimai taippat ištiko 
Rusiją netikėtai, bet net po 
tam baisiam užsivilimui dar 
vis biurokratijos politikai 
neišmeta sau iš gaivos savo 
beribio optimizmo. Šiandie 
Rusijoj, užėjus nacijonalis- 
tų politikos gadynei, tų li
gotų politikų priviso dar 
daugiau negu pirma.

Ir taip, išėmus Lenkiją, 
Lietuvą, Priebaltijos pro
vincijas ir vakarines Rusi
jos gubernijas,’ šių metų 
derlius nepasiekia viduti
niškos normos,v bet žalė to 
visuoae rytinės Rusijos plo-

tuose negali būti nei" kal
bos jau net apie silpną ar
ba visai menką derlių, bet 
tiesiok matoma galutinas 
javų neužderėjimas. Tas 
visuotinas . neužderėjimas 
ypačiai apima šias guberni
jas: Samaros, Saratovo, 
Simbirsko, Fermio, Ufos, 
Orenburgo, Akmolinsko, 
Turgaisko,- Tobolsk©, Kaza- 
niaus, Astrachaniaus, Tom
sko ir Uralo kazokų apskri
tį. Pagal vyriausybės pa
duodamas žinias, — kurių 
jau nekaip negalima intarti 
kaipo perdėtų į. blogąją pu
sę, — visame minėtųjų gu
bernijų plote trįs ketvirt- 
daliai sodžiaus gyventojų 
netiktai neturi javų atei
nančiai sėjai, bet jau skau
džiai atjaučia prasimaitini
mo stoką, gyvulius gi sku
biai išparduoda delei paša
ro stokos, o sodžiuje jau 
pradedą siausti tokius ba
do šmėklos neišvengiamas 
draugas — tifuso epidemija. 
. Tokiose tai puikiose spal
vose — bent jau šiais me
tais — pasirodo padanges 
siekiančios biurokratijos 
politikų svajonės, prana
šaujančios naują Rusijos

gadynę.

APSISAUGOJIMAS NUO 
KAITROS/

Bavarijos sostinės profe
sorius gydytojas Hirth ra
šo,jog žmonės nuo kaitros 
sergą dėlto, jog jų kūne ne- 
pritenka reikiamos druskos. 
Jinai-k-une nuo šilumos tirp
stanti? ir su prakaitu išga- 
ruojanti: Per tąi kraujas . 
kūne niistojąs savo sriaunu- 
mo, žmogus silpnejąs ir < net ■ ■> 
kai-kada • -alpstąs • «-• -Kad > <
viso išvengus, gydytojas 
Hirth’as pataria su tam tik
ru prietaisu intrėkšti kunan 

: guraus vandens, kad padidi
nus kūne reikiamos druskos 
skaičių. Vienos daktarai 
Hirth’o mokslui pripažino, 
teisybę nurodę, jog Vienos 
gydytojas Gertheris jau ke
li metai kaip gydąs tokiuo 
budu nusilpnėjušius nuo 
kaitros^

RUBAI IŠ MEDŽIO

s Vienas Anglijos keleivis, 
lankydamas pietų Azijos 
kraštus Tibeto žemėjo, ma
tė rubus, kuriuos padaroma ” 
iš medžio pluošto ir tošies. 
Žiniomis apie - tuos rubus 
pasinaudojo tūlas Amerikos 
gyventojas, naujienų mylė
tojas? Jis padarė Sau rū
bą iš eglės plonučių pluoš
tų. Betaisant tokiuos medi
nius rubus, pačią medėgą ‘ 
prisiėjo visaip virinti ir 
minkštinti, pakol iš medžio 
galėjo išausti tam tikrą au
deklą. Apskaityta, jog tok
sai medinis rūbas yra stip
resnis ir daug pigiau apsiei
na- -

. Liežiuvis, kas tiesa, ma-, 
žas, bet didelius daiktus at
lieka.

Be meilės turčius.yra bė
dinas, of su meile vargdienis 
yra turtingas.

Žodžių gausumas nereiš
kia proto; išmintingi žmonės' 
yra mažkalbanti.

Moterystė panaši į augŠtą 
kalną, ant kurio, rodos, 
dangus atairemiąs,' o kuo-* 
met ant viršaus užsilipi, ten’

6
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KALINIŲ GYVENIMAS

STUDENTŲ ARMIJA.

nas,

HUMORAS

jau nuėjo,

Duoną

Gydytojo patarimas
Gydytojas 

sveikata išteisybės 
kinta. Tamsta privalai sau- 
goties visokių fiziškų darbų.

DclRo, 
mokv-

- matai, mus 
kaipo darbi

ninkus, bet ne kaipo kali
nius.^ Krasnojarske mus 
aplankė koksai tai valdinin-

PASILINfcSMINIMO IR 
ATSILSIO VIETOS LIE 

TUVIAMS.

dentais. Yra ,Į.ai skaitlius 
labai mažas,’ parodantis, jog 
žmonija mažai dar rūpinasi 
užganėdinimir savo praktiš
ko gyvenimu reikalų. Pa-

3 — 43, daugiau 2 
daugiau vieno tūkstančio — 
153. Daugiau 500 studen
tų turi 489 'universitetai 
Mažiau 500 . studentų ran
dasi 31 universitetas, ma
žiau 400 — 20, mažiau 20C

Gydytojas: — Hm!... tam
sta neprivalai..'. taigi.?; 
tamsta neprivalai ilgesnį 
laiką mėtyti bombas...

Tamstos 
sunai-

Valgykloje.
— Mano panele, toji mėsa 

baisiai kieta...
— Tas neįstabu... An- 

driuk, atnešk šitam ponui 
kitą peilį...

Ar ne teisybe?
Kas nežino, o žino, kad 

nešino, tas toliau nueis, nei 
tas, kuris mąsto, jogei žino, 
o nežino, kad nežino.

po eh ori šta i -gi Asmininkai, in- 
sėdę laivan, kada vesi nak
tis užklojo savo slaptinga 
tamsa dienos šviesą, uždai
navo keletą lietuviškų tau
tiškų dainelių. Skardžių 
dainelių balsai, susijungę 
su nakties dvasių šešėliais, 
lekia tolimon šalin, primin
dami, kad Lietuvos sūnus 
dar nepamiršę’ jęs, tik jai 
vienai dainuoja senų protė
vių paliktas dainas...

Kitur gal alkoholis vieš
patauja, gal muštynės; čia 
to nėra, čia lietuviškos dai
nos užėmė alkoholio vietą.

Rytmetyj, kuomet pradė
jo rodytis šviesos dievaitis, 
dainininkai privažiavo Mi
chigan ežero kraštą. Išli
pus iš laivo, visi nuvažiavo 
į rezortą ir čia vėl pras
kambėjo lietuviškos dainos 
po vadovyste p. A. J. Li
mento. Padainavę ir ant 
piano paskambinę, visi sve
čiai pasistiprino sočiai pus
ryčiais ir, išsiskirstę, pasi
ėmė sau kiekvienas paran
kiausi žaislą: maudytis, lai
veliu važinėtis, medžioti, 
obuoliauti, ir t. p.

Taip jie bežaizdami links
mai praleidę dvi dienas, va
žiavo namon tvirti kimu ir 
dvasia, pilni maloniii įspū
džių. •

Tarp kitko dainininkai 
padainavo šias dainas: Lie
tuva Tėvyne musų, O Lie
tuva motinėle, Sudiev Lie
tuva, Kur banguoja Nemu
nėlis, Ant krašto marių, 
Lietuva tu brangi žemė; mu
sų, Garnys, Sėdi už ratelio, 
Loja suneš ant kiemo, Mes 
svekinam kiekvieną, Juroje 
spindžia, Sveiki broliai dai
nininkai, Sudiev • kvietkeli 
Ilgiausius- metus iri daugy-, 
.feę kitų.,

Atšilaiikė " ir pats klebo
nas E. Stefanavičius, kuri 
giedoriai labai iškilmingai 
priėmė ir padarė jam ova- 
eijąi-. •■■■■•' ;

Ištikto, kaip butų malė-1' 
nu, kad lietuviai pagalios 
suprastų blaivaus pasilink
sminimo naudinguiną ir jau 
pradėtų šalintis nuo to nuo
dijančio kūną ir dvasią 
karčiamos oro. Rodosi, kad 
tokiose vietose, kaip lietu
vio A. J. Limento rezortas, 
Sodus, Mich., lietuviai ga
lėti; rasti sau bene vieną iš 
geriausių vasaros pasilink
sminimams ir atsilsiui vie
tą. Linksma butų viltis, 
kad lietuviai pagalios kuo- 
daugiausiai pradėtų lankyti 
vasaros metu tokias vietas.

A. Tam—as.

Pavyzdžiui tamsta nepriva
lai... hm... kokį tamsta turi* 
užsiėmimą'? • 7 %
i Pacijentaš: — Esu ahaf-į 
cmstas.

riame pereitais metais buvo 
tiktai 107 studentai.

Iš paduotų skaitlinių ma
tyti, jog universitetų su la
bai {dideliu studentų ,skait- 
lįumi. sulyginant yra ne- 
daug. z .Rusijos ųniyersite-, 
jtai abelnai jšsižymi dideliu 
studentų skaitliumi. Vie
nok perdaug, didelis studen
tų skaitlius, mažame univer
sitetų. škaitliuje (11) nėra 
naudinga didelei valstybei. 
Vokiečių apšvietos galybė 
yra tame, kad jie turi daug 
universitetų su nedideliu 
studentų skaitliumi, ypačiai 
provincijose. Charkove yra 
4.537 studentai, Odesoj 
3.257, Kieve 3.000, Kazaniuj 
2.955^kuomet iš kitos pusės 
Getinge 2.352, Heidelberge 
2.082, Marburge 1.829, 
Wuerzburgc 1. 996.

Spauzdiname laišką, kurį 
gavome iš vieno katorginio 
giminių. Jame aprašoma 
katorginių kelione Amuran. 
Žinomas daiktas, nieko ypa
tingo neaprašoma, kadangi 
laiškas ėjo pro vyresnybės 
rankas, bet šiokias-tokias 
smulkmenas galima suvokti. 
Štai jis.

Miela sesutė!
Aš atsidūriau Irkutske 

ir pirmai progai pasitaikius 
rašau laiškelį. Kelionės ne
aprašinėsiu, musų iš Smo
lensko išvarė 130 žmonių, 
Tuloje-gi prikergė 120 žmo
nių kitų; taip neišlipdami iš 
vagonų atvažiavome Irkuts- 
kan. Buvo žadėję grūsti 
tiesiai Amuran, bet paskum 
kelyje sulaikė. Kėlionė bu
vo smagi. Aš buvau kalinių 
seniūnas, gaudavau visų pi
nigus valgiui nupirkti. Če- 
liabinske gavome gerus pie
tus. Atvažiavome Krasno- 
jarskan, kame vėl gerokai 
pavalgydino 
siunčia visai

tai karčia- 
ina”. Kokia tai liūdna tei
sybė !

Vienok kokia tai sveika 
ir puiki vieta. Šv. Juozapo 
(St. Joe) upė teisiog per
skrodžia to rezorto vidurį. 
Čia vanduo labai sveikas. 
Yra tam tyčia padarytos 
maudyklės, kuriose žmonės, 
maudosi lig valiai. Fonta
nai, šaltiniai teka. iš kalno 

mineralinis, labai svei
kas vanduo. Visokių vai
sių, kaip persaslyvių, vynuo
gių, grušių, obuolių, viso
kių cląržpyių; — .Įąųkytų-^ 
jams, viskas veltui..$j£il- 
sis, guolis puikus, nes . tam 
tyčia yra ištaisyti atsakan
ti vasariniai namai, taip va
dinami “cottages”, už labai 
žemą kainą. Valgis pui-, 
Iriausias — ko tiktai širdis, 
trokšta visko yra. Kaina 
už viską žema. Patarnavi
mas mandagus,

Limonto rezortan nuva
žiavęs gali bent kuomi pasi
džiaugti ir pasilinksminti. 
Šv. Juozapo upėje gali pa
vienėmis valtelėmis ar eldi
jomis važinėtis po puikią, 
iš visų kraštų žaliuojančiais 
medžiais apaugusią, upę ir 
žvejoti. Ant upės krantų 
gali sau rasti vėsią vietą ir 
ten dūmoti bei svajoti apie 
savo praleistas dienas ir 
ateitį. Čia poetas linksmai 
dainuodamas laukia Mūzos 
palaiminimo bei inkvėpimo 
savo pradėtiems ar tolimes
niems darbams. Čia jauni
kaitis gali svajoti apie savo 
ateinantį gyvenimą. Čia 
taipgi ir filozofas, apsiniau
kęs it debesys savo tezose, 
gali nusiraminti, išsigiedro-

(Įspudžiai iš Sodus, Mich.).
Pavasaris ir vasara — tai 

gamtos atgijimo ir viso jos 
gyvenimo metas. Tik tuo- 
mi metu gamta pasirodo vi
same savo vaskume, grožy
bėje, turtingume ir visomis 
savo giliomis slaptybėmis. 
Netik į kiekvieną gyvūną, 
bet ir į žmogų tasai gamtos 
gyvenimo metas turi labai 
didelę intekmę visame jo gy
venime, tatai nebus čia pro 

'šalį pasidalinus mintimis ir 
įspūdžiais, kaip mes lietu
viai tą gražiausią metų da
lį praleidžiame ir kaip tu
rėtumėm praleisti.

Vasara baigiasi — su ja 
ir visos linksmybės: pikni
kai, ekskursijos,’ sanitariški 
rezortai, žaidimo vietos, 
daržai ir t. p. Rodosi, 
kiekvienas, tą. laiką pralei
dęs, užsiduos sau klausimą: 
kaip jis jį praleido ir ko
kiose vietose? Be abejo
nės kiekvienas turėtų ant 
to klausimo apsistoti, šį bei 
tą į klausimą atsakyti. Bet, 
dėjai Tarpe musų tautie- 
čių-lietuvių mažai kas sten
giasi į tą klausimą rimčiau 
pažvelgti. Rodosi, kad mus 
apsupo kokia-tai ant vietos 
trypimbsišmėkla, mes nie-' 
kaip negalime pamesti gar
binę tų savo pasenusių ir 
laiko pažangai neatsakan
čių dievaičių, niekaip nega
lime nors keliais žingsniais 
pasivyti jau toli mus pra
lenkusius šviesesnių tautų 
žmones. Gyvendami tarp 
šviesesnių už mus žmonių, 
rodosi, užtektinai turime 
sektinų jų gyvenimo pa- 
vyždžių> bet kur tau! mes 
niekaip negalime-atsikraty
ti tų savo pragaištingų pa
pročių. Nenupeiksiu čia 
daugelio kitų musų tautie
čių papročių, tik nurody
siu į vieną labai neišmin
tingą musų darbą — tai 
karčiamų lankymą ir netin
kamą vasaros pasilinksmi
nimą. Labai yra gaila, kad 
šitokie peiktini papročiai 
reikia primesti net tiems, 
kurie save vadina išmintin
gais, taip sakant, inteli
gentais.

Kaip ten nekalbėsime, bet 
vis pagalios prieisime prie 
to, kad karčiamų lankymas 
padaro mums didelę blėdį 
netik fizišką, bet ir dvasiš
ką, nes netik sunaikiname 
savo sveikatą, bet taippat 
nusilpstame, nupuolame 
dvasioje. Kalčiama — tai 
musų lietuvio linksmybė, jo 
žaidimo vieta, jo sveikatos 
gelbėjimas, tai visas jo tiks
las. Juk mes turime tai 
pripažinti, nes kasdiena 
vaizdžiausiai tą prieš akis 
matome.

O gal kas pasakys, kad 
juk mes vasaros metu 
ir pasilinksminimus taiso
me. Teisybė; kad taisome, 
bet apie tuos pasilinksmini
mus reikia pasakyti, jog jie 
nuo karčiamos atmosferos 
visai mažai kuomi skiriasi. 
Jaigu mes arčiau prisižiūrė
sime, kuomi svarbiausiai 
vadovaujasi ir kokį mums 
maistą suteikia tieji taip 
vadinami lietuviški piknin- 
kai, tai ištikro nedaugiau 
ten rasime kiltumo ir dva
siškos bei kūniškos sveika
tos, kaip ir karčiamoje.

Nenurodinė&iu čia visų 
kelių, kokiais einant tuos 
musų vasaros pasilinksmi
nimus galima butų pagerin
ti, bet tik nurodysiu tautio- 
čiams-lietuviams vietą, kur 
galima sveikai praleisti va-

neskaitlingą vienok sau- 
jalė žmonių, pasišvenčian- 
čių technikos mokslo paži
nimui, nepatvirtina tą var
dą. Dar labiau yra apleis
tas ir nepaprastai mažas 
skaitlius žemdirbystės, giri- 
ninkystės ir kalnininkystės 
augštesnių mokslo įstaigų. 
Yra jų ant visos žemės tik
tai 58 su 16.997 studentais.. 
Tokiose aplinkybėse esant, 
sunku butų stebėtis, kad 
gamtos turtai žemėje taip 
mažai ir nesumaniai ikišiol 
buvo išnaudojami.

Mažiausias gi skaitlius 
ant žemės yra . veterinarijos 
auštesnių mokslo įstaigė, 
kurių išviso r: priskaitoma 
vos 30, kame 3 yra Rusijos 
valstybėj. Abelnas skait
lius tose įstaigose studentų 
-veterinarų siekia 6.448, kas 
aiškiausiai nurodo, kokią 
dar menką pagalbą veteri
narijos mokslas suteikia 
auginimui naminių gyvulių 
visame sviete. ,

Abelnas studentų skait
lius visose augštesnėse 
mokslo įstaigose siekia tatai 
nedidelę sulyginant ■ skaitli
nę, apie 610.000. Rusijoj jų 
yra 71.160. Vifeame sviete 
vienas augštėsnės mokslo 
įstaigos studentas išpuola 
ant 2.700 jgyvėįstojų, Rusi
joj" gi vienaš -ant 2.070 gy-! 
veritbjų. Ghl kas manytų, 
Rusijoj' augšteShėjiapšvie- 
ta labai gėriu’^tovi. Vie
nok Bereikia' užmiršti, kad 
suvedant- toljlAulyginimą į 

5 abeliiąf: Visos'-'’žemės gyveii-; 
tojų skaitliųopri&fcaiiyta ir! 
tokios ta«tds,’ kaip tėhtoai ir 
indusai,kurie1 dai? beveik 
visai? neturi jokių augštes- 

' nių; mokslo įstaigų, nekal
bant jau apie mažiau skait
lingus, bet užtai visai ne- 
kulturinius žemės gyvento- 
jus, kaip negrai, hottento- 
tai ir tt. Jaigu gi skyrium 
sulyginsime "Rusijos valsty
bę su kita kokia kultūrine 
valstybe, tad augštesnioji 
apšvieta Rusijoje atsiras 
kinkas žemesnėj proporci-

Iš visų augštesnių jų mo 
kyklų daugiausiai yra lan
komi 
abelno 
mokslo
610.000 studentų Universite
tus lanko net 480.000 stu
dentų arba. 80 nuošimčių. 
Iš visų universitetų di
džiausią studentų skaitlių 
turį Paryžiaus universitetas 
su 17.512 studentų, po juom 
seka Berlyno universitetas 
su 14.034 studentais, toliau 
Kairo (10.499) ir Maskvos 
(9.516) universitetai. - To
liau seka: ’ . .Peterburgo

uos , (8.960), 
,080), Buda- 

‘ Neapolio 
j Iš abelno

Gatvėje.
— Ar tavo laikrodėlis ei

na ?

Į Amerikos vandenius šiomis dienomis atplaukė pirmusyk Chinų skraiduolis 
“Hai Či”. Apačioj perstatoma admirolas Kvang, o viršuje chinų jūreivių, or
kestrą. Ingula susideda iš 450 jūreivių ir oficierų. Pastarieji kalba angliškai

savo įspūdžiais, kokius tu
rėjau tą vietą atlankęs. ;

Juk, rodosi, kiekvienas 
sutiks, kaip butų gera va
saros metu išvažiuoti nors 
porai savaičių ant šviežio 
oro, kur ant farinų ir ten 
linksmai praleisti laiką, su
stiprinti sveikatą ir atgai; 
vinti dvasią. Bet kur to
kią vietą sau radus? Išva
žiuoti butų gerai, bet kur? 
Prie lietuvių — puikiai bu
tų, o prie airių, anglų ne
sinori ir širdis netraukia. 
Tas ir teisybė’. Geriausia 
būti prie savųjų. O savo 
tokią lietuvišką vietą juk 
ir turime — (ai yra rezor
tas lietuvio Aleksandro J. 
Limonto, Sodus, Mich. Čia 
atvažiuoja daktarai,advoka
tai, kunigai, visokie inteli
gentai ir visokio užsiėmimo 
bei amato žmonės. Apsi
žvalgęs aplinkui matai, kad 
tai vis ne lietuviai. Gaila! 
Ilgiaus pabuvus pamatai 
vieną ir kitą lietuvi — rete
nybė! Paklausus man vie
no lietuvio-inteligento, ko
dėl lietuvių čia nesimatyti? 
atsakė: “lietuviai dar apie 
tokias sanitariškas vietas 
nesupranta, nes jų sanita
riška vieta

univeršitetai, nes iš 
visų augštesniųjų 

skaičiaus

(8.995), V 
Monachium 
pešto (7.( 
(6.529) ir"_ 
skaitliaus .Y20 Universitetų 
daugiaus 15 tūkstančių stu
dentų turi .tižiai vienas Pa
ryžiaus ųnįy^rsĮ^etas, dau
giau 10 tūkstančių turi trys, 
daugiau 8 tųkstąnčių —- 6, 
daugiau 6 tųkątąnčių — 11, 
daugiau 5 tūkstančių — 18. 
daugiau —- 29, daugiau
3 — 43, daugiau 2 — 75 ir

Svarbesnis užsiėmimas. :
— Kuo yra tamstos vyr 

ras ?
— Paikius!
— O man pasakota, kad 

veterinorius.
— Taip, bet tasai antra

sis, tai tik pašalinis už
siėmimas.

Vasarinis vėjalis tave 
gaivina. Žaliuojantieji me
džiai primena tau- tavo die
nas. Gėlės aplinkui pakelia 
tavo estetiškus jausmus. 
Širdis, kūnas ir dvasia so
ti... Alkio čia nėra nei kū
nui, nei dvasiai.

Tą vietą šiemet aplankė 
Chicagos Dievo Apveizdos 
parapijos choro giesminin
kai. Vietoje taisyti kur 
ankštame darže pikniką ar 
balių, sumanė apsieiti be jų 
ir išvažiuoti ten kur Šv. 
Juozapo upė teka — ban
guoja ir visu smarkumu 
inpuola į Michigan© ežero 
glėbį... Ir neapsivylė! 30 
su viršum narių būrelis su
katoje 2 d. rugsėjo išvažia
vo į Limonto rezortą. Kai-

Atsikirto.
Mergina: —- Nesuprantu, 

kokis tai malonumas netu
rint troškulio gerti?

Girtuoklis: — Visai tas 
pat, kaip per dienas sėdėti 
prieš veidrodį — esant ne
dailiai.

kas, apsiėjo mandagiai, pa
sakė, girdi, nors darbas ne
lengvas, bet valgis' puikiau
sias. Jis patarė dirbti ir 
nelakstyti Rusijon1 ir tft Vi- 
si buvome užganėdinti: Ke
lionėje buvau apsirgęs; ma
niau, lead galas atėjo. Jo
kie milteliai negelbėjo, nors 
didesnėse stotyse mitins su
teikdavo gydytojų pagalbą. 
Sirgau dvi dieni, su visais 
žadėjau atsisveikinti. Pas
kum pagijau, bet labai su
blogau, nors išrodau svei
kesnis, negu kiti. Greitu 
laiku mus išsiunčia Srie- 
tenskan, paskum gi darbo 
dirbtų. Buvau sutaupęs ke
letą skatikėlių, galėjau pa
rašyti tau laiškelį ir bro
liui. Nuvažiavęs vieton — 
aprašysiu. Pasakoja, kad 
tenai vietoje darbas nėra 
sunkus, bet karštis neišpasa
kytas ir sunku priprasti.

Sunku gyventi tarpe sve
timųjų. Su manimi kartu 
siunčiama keletas paprastų 
lietuvių prasikaltėlių, bet 
ką su jais pašnekėsi. Kas 
tai traukia tėvynėn, nėra 
kam išreikšti savo sopulių, 
širdies skausmų. Visus ka
linius siunčia Amūro gen. 
gubernatoriaus žinybom

Siunčiu visiems labas die- 
N. N.

Gailėsis.
— Esu tokiame nusimini

me, kad turėsiu nusižudyti
— Nedaryk taip, nes pas

kui to gailėsies.

Užsienio vakarai.
— Štai saulės nusileidi

mas, mano dukters pieštas. 
Ji dailos mokėsi užsienyj.

— Na, dabar tai supran
tu. Pas mus nekuomet pa
našaus saulės nusileidimo 
nemačiau.

Mokykloje.
Mokintojas: — 

Juozuk, susivėlinai 
klon?

Juozukas: — Prašau po
no mokintojo, pietus ilgai 
virė.

Mokintojas: — O ką to
kio šiandie turėjote pie
tums?

Juozukas 
silkėmis.

Ant viso žemės apskričio, 
pagal akademinio kalendo
riaus “Minerva” paduotas 
skaitlines, dabar yra 220 
universitetų su abelnu 
skaitlium 480.000 studentų. 
Toji skaitlinė gali išrodyti 
labai maža, vienok reikia 
pasakyti, kad kalendoriuje 
nepriskaityta prie universi
tetų taip vadinamos Angli
jos ir Amerikos kolegijos, 
kurios visukuom skiriasi 
nuo universitetų, taippat 
“akademijos”, toliau licė
jai, atskirus fakultetai, pe
dagogijos institutai ir t. p. 
Tokių augštesnių mokslo 
įstaigų, neturinčių universi
teto vardo, ant visos žemės 
yra daug daugiau negu uni
versitetų, būtent 308, vie
nok jos turi sulyginant ne
didelį skaitlių studentų, nes 
tiktai 107.665. ‘

Augštesnių technikos 
mokslo įstaigų ant žemės 
yra tiktai 72 su 72,683 stu-
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KATA

KAZYS PUIDA. “KATALIKO” AGENTAI.

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

Nur der verdient sieli Freiheit wiė das- 
Leben, 

Der taeglich- šie erobern muss.
Goethe.

(Tąsa).-

rialinė nauda, kuri viską daro, prakilnaus ir užlaiky- 
tino nužudė. Net teisybė, kuriąs pasaulis niekuomet 
perdaug nėra regėjęs ir th poėtos laikais pasidėjo savo 
pamatan pinigą: *

> - ... po sudus buvo žmonių teisingų,
Dar teisybė ir suduos dėl pinigų dingo.
Visur prašo pinigų,'visur liep mokėti, •. i
Trip jog tiesa retai kur, retai kad regeli. i

; Kaip gi buvo' teisybei nežlugti, kuomet teisybės mo
kytojai bei apaštalai sugedo! i

... kunigai ir nebuvo toki,
! » Patys geriaus mokinos ir-kitus pamokė,

Dabar biskį pagedo visi jųjų stonai:
Kanaunįkai, džekonai ir prasti klebonai.

Drauge su kunigais pagedo ir davatkos, kurios, 
“kitą kartą buvo maldingesnės” ir poėta r . 
sarkastiškai nusišypsodamas, atidengia to pa " _o 

dis ir inteligentija mokyta, i Aiškios Dievo a Za pa
mokslininkų žymes užeinamos “Tepliotųjų]^”. Ir svei- 
kaprotis,- tiktai tiesų prigimtosios logik^s^ kelią pa
žįstąs Poškos ^mužikas”,. stebisi tan paveikslam Nors 
tapytojas piešia jį sulig kunigo idėoologijos, bet kai
mietis atsimena, jog tasai keršto Dievas ųięvien kerši- 
na, kartais ir dąimina. Ir gema kaimiečkrijgalvoje klau- 
simas:. ;\ J . • •

. Ponui, ar Dievas .toksai smarkininkas, ' 
Kad taip Jį pieši? .; /J
Rankose žaibai, dėl griešninkų baimės, į . 
Kuomgi tad Dievas išrinktuosius laimįsT'-(lO)

Tečiaus tašai syeikaproiis Poškos “mužikas”, bu
na ir nerangus. Atidžia jis negal pasiskųsti, tai ne 
“mužiko’’ reikalas ir' todėl mylimoji poėtos tabakierą 
žūna po Liiidės ratų. -

’ Ant 'kiek t tracijoš /nykimas sparčiaiJSna. per visus
sluogsnius, ant tiek naujosios kultūros nuograibos per 
bajorų koštuvą dar labiau tą nykimą pastumia. * Iž? 
tos papročių kovos poėta semias medžiagą toms tikrai 
puikioms satyroms, kuriose ne tik vieni pajuokos ele
mentai užslėpti, bet šalia jų randame laiku jžyinę, iš ku
rios . fotogrąfiškai galime Pųškos iaik^»į|^atreštau- 
ruoti? SėiifimentaližmaS -iri satyrose žyminiu bet saty
ra pati iš ęš 
talentas ištesi iš sentimento’ gelmių ir medžiaginio iš
tekliaus išgauti gyvus, sveikus ir realizmu pažymėtus 
akordus. ■ ' - * * * i

- . .. i. ■ . -i , į> 4 --fci
•- ? .- O- 5 a * į-

5.
Praeitis paliko mums vieną vargą, kuris neišveng- 

tinai turi atsispindėti kiekvieno platesne erudicija lie
tuvio rašyto jaus raštuose. Tasai vargas — lenkiška
sis klausimas musų tautos gyvenime Poškos veikaluose 
silpniau atsispindi, negu jaunesnios kurtos rašytojų 
veikaluose. Užtad Poška turi kategorišką nutarimą 
tiems išgamoms, kurie iš tėvynės bėga ir ilgainiui jos 
priešininkais virsta. Tą savo nutarimą jis išreiškė 
“Užraše Katelinai” ir tenais randame, jog minėtasai 
išgama tiktai vieno , galo tegali laukti : “mio lenkto 
kalavijo, ar pakarte tur mirti”.

Tokį rustų sprendimą ištaręs, poėta savaimi rei
kalauja būti tuo, kuo likimas skiria būti; bet nebėgti 
nuo tautos ir negerbti svetimų Dievų.

Ir Vilniaus pilies griuvėsiai sužadina Poškoje dar 
stipresnį, tvirtesnį tos senovės pasiilgimą* kuomet šian
dieniniai gruvėsiai jam primena kaip tai kitados

. . . lietuvis kapoj skytui sprandą, - 
Ar kryžiokus mūsiškiai kada apgalėjo, 
Kada Pruts, Tyrs, Dunojus Jų saitus dėvėję; (12)

■. Ir tarp tų kovų-žygių anuomet tie griuvėsiai “tau
tiškos garbės . . . laikė gandą”. Šiąndien visai kito
niškai ! Šiandien materialiniai paliegęs dykūnas ska 
tikus sename bokšte rankioja iš atsilankančių — šven
ta vietės pagerbimo vieton įsiskverbė kultūrinis van
dalizmai variokais mainikaująs, yt bankrotas idėomis

Jei Poška šiandien pamatytų to kultūrinio vanda 
lizmo reginį, jis jau neprašytus'jos:

Pilie sena, neminėk išgamų, nebradų, 
Neminėk tą, ką tave viltviliai prarado, 4 * 
Nes, jei pagal nuopelnus, visus lygiai peiktam, 
Bijausi, kad visą mūs tautą neprakeiktom I.J22).

Jis šiandien aiškiai butų įsitikrinęs* kad ant tau
tos kaž-kokio Dievo-pikčiurnos prakeikimas. kabo pa
vidale kultūrinio vandalizmo tų,, kuriems jis pats mir 
tį nuo “lenkto kalavijo”, ar nuo “kartuv»Whlėmė.

Iš tos fosforinės vargo palaikos liko ąunkj visos pa 
keliama tautos prikėlimo našta-historijal taip stipriai 
surišo musų likimą su lenkais, kad, sulig Poškos, nė 
ra tokios kietos širdies, kuri dėl tos nelai&ės bebūtų dū
savus, nes

Dabar, kad buitį tavo su lenkais sumaišo, 
Lygiai tu ir tėvynė tavoji pragaišo.
Kad ant lakšto pasaulės nėr lenkų, nė tavęs . ; .

Ir šios dienos lietuvis turi daug vargo padėti, kad 
įminti pasauliui, jog lenkas ir lietuvis tai du, visiškai 

skirtinu žmonijos sąnariu tūlą fostorijos periodą: bendrą 
inčiu, kuris abudu prie bendros pražūties: nuvedė.
Poškos dūsaująs ir ilsįsis keleivis ant Vilniaus 

es griuvėsių nevieną graudžią ašarą pralies dėl toi 
eities, nevieną neteisų žodį ištars ant skaudėjų ne

slėpinį: — visos jos anuomet “buvo senesnės”.
Iširimui ir sugedimui skėsties pradėjus, aiškių, kad 

netrukus pasirodė tokio visuomenės sutvarkymo- pa
sekmės: • »

Kitais kartais net dyyai, jęi pamatei vagį, J.' ■ -
Ar pūtikai girtuoklį, išgirdai melagį; .
Šiulerį,. kortauninką, niekas nepažinę, . '
O mergmoterių amžiri nebuvo regėti.

Išidealizavęs praeitį ir niekais pavertęs dabartį, 
poėta ima net abejoti, ar kartais aukštybėse ne tokia* 
pat suirutė, ne tas-pats pagedimas? Bet vos spėjo tai 
pamanyti, kaip tuoj atsimena, jog tų aukštųjų\nei 
teisti nei teisinti nevalia, nes --

Tėvas mano sakė man prieš vėją, nepūsti,
. Nes neprider, o antra gal da -kas- apskųsti..'.(14)1

Ir visame kame ir visur poėta “nepučia prieš ve 
ją” bijodamas užgauti autoritetą ir patekti apskųstųjų 
eilion. Pasiviškumas visuose gyvenimo apsireiški
muose ; užmatomos visos . dabartiųio. gyvenimo ydos; 
pastebimi visi tokio visuomenės sutvarkymo trukumai 

’’ir net gi pasekmės, — bet priežasčių, kurios tokią da
bartį gimdo, neieško poėta. Neieško jis jų todėl, kad 
“prieš vėją nepūsti” tęvas jį mokino, o, patsai poėta 
visomis jėgomis semia iš vakarykščios dienos kriterijų 
šiai dienai ir net rytojui. Tečiau jo šeimyniniai-vįsuo- 
meniiiio and dienų apibddiriimo varsos visiškai ? pritai- 
kintinos ir į musų dienas ....

•e
4. • .

“Mano darželis” 1811 m. rašytas apšviečia musų 
poėtą aiškiomis varsomis. Ramus gyvenimas, taikus 
sugyvenimas su žmona, išteklius visiškai bajoriškas ir 
sentimentaliniai jausmai-mintįs — gyvas pasitenkinu- 
šio gyvenimu žmogaus paveikslas, kurs talentą turė
damas rašo “ne pagarsinti norėdamas savo vardą”, 
iš nuobodžio, “su savim pasibastyti” sumanęs*).

*) Cituoju iš “Liet. rast, ir raštiu.” šliupo, rašybą pakeitęs, p. 24.
Poškos vienalaikis, jojo draugas, tūlas Šimkevi- 

čius dar aiškiau apibudina Pošką iš šito atžvilgio savo 
laiške jin rašytame:

Galvoj, migoj, kišenėj visako turtingas,*1*) >
**) Jr Jonas “Liet, dainiai pr. XIX šimtm.” p. 32.

Šaukiu po šimtą kartų: Poškus yr laimingas — 
Kavos atsigėręs ir dešrų prisiėdęs, 
Kepurę pasikreipęs, dvare atsisėdęs — 

Užsidegęs pypkę, 
Atsisegęs lypkę, 
Susikeitęs kojas, . 
Rašo nedumojęs 
Gražias pasakėles, 
Dainas ir giesmeles . . .

Nei patsai poėta neprotestuoja prieš tokį laišką, 
dar gi patvirtina savo buržuaziniai-sentimentalinį gy
venimo bėgį, kuris praleidžiamas sodnelyje. Tasai 
sodnelis nors nedidelis, bet poetai reikalingas gyveni
mui papuošti:

. . . linksma, kad į kaiminystą 
Lakštingala atlėkus darže ramiai giesta, . . 
Vartant knygą man arba rūkant pypkę riestą. 
Ar pokaityj, po galva knygą pasidėjęs,

' Imu snausti, kad viršum pučia ramus vėjas; • 
Kartais vėl kad prietelius, kaimyns atsilanko, 
Vargus, bėdas rokuojam su indeliais ranko’, 
O pirmą žodį tariant, valandos nelaukiam, 
Šalto aitras ir vieną ir kitą ištraukiam . . . (16).

Toks tai poėtos būvis. Ir jautri jojo širdis tarp 
gyvenimo ištekliaus vis-gi mokėjo išgauti tą skambų ir 
jausmingą lietuvio sodiečio apotėozą-hymną.

Nesvarbu kaip patsai poėta gyveno, bet svarbu tas 
ką jis jautė, ką matė, kaip savo laikų gyvenimo apsi
reiškimus suprato ir kaip į juos reagavo. O tasai 
reagavimas,, kaip matėme, buvo tyrai poetinis, be re
alizmo dulkių . . .

Kartais iš poėtos lupų išskrizdavo kartus Aitva
ro juokas-pasityčiojimas juokas-bizunas, kuriuo jis plie
kė savo vienalaikius. Taip kaimynas negali inpiršti 
kaimynui nieku budu mergaitės iš visų atžvilgių bajo
ro apetitui tinkančios. Bet vos prisiminė, kad jo per
šamoji netuščiomis rankomis, tik “šimtas tūkstančių 
dalies”, kaip kaimynas sukruta ir net užsikruščiuoja:
“galiu šiandien vesti”. . . -

Ta viena trumpute satyra' Poška ni^piejšė “durch- 
sehnitlich” bajorijos ideologiją, kuri sii kultūra grū
mės vieton Senovės palaikų, vieton amžių 'tvertos tau
tos tradicijos. - ~ iS<

Ir moters poėtos laikais nekiek geresnės buvo, 
mirštąs vyras prašo savo žmonos už kito netekėti, 
juo labiau jis pasitiki -savo prašymu, ne^ ŽmMnai “mei
lus” buvęs, bet ta jam: ’ , t5

Dėlko gi to nuo tavęs pirmiaus negirdėjai,.
Dabar vėlu, nes kitam jau prižadėjau. (19) ■ ,

Arba vėl geros žmonos, matomai, butą) jeigu visą 
savo amžį išgyvenęs su’ žmona vyras galu-gale prisipus 
žįsta, jog jis 1 ’ i

. .. . d)! linksmas, dienas gyvenime1 datyrė:
Vieną, pačią kad vedė/antrą, kad ta mirė. (20)

Sveikas, tyrai skambąs tasai Poškos pajuokimas 
virpa gyvais žmonių prietikiu paveikslais ir tveria sa
votišką anų laikų typų galeriją. Nepilna butų toji ga
lerijajei praleistinnėme kunigus, vyskupus ir kitus vi
suomeninio surėdymo sluogsnius.

Vyskupui laiminant minioje stovi sodietis ir ne
nusiima kepurės. Jojo sveikas, nerangus, baudžiavos 
užguitas protas žino, kad Dievas visagalis,x kad Jis, 
anot pamoksliųinkų, kiaurai, viską mato ir girdi. Jr 
vyskupui barties pradėjus, girdime tokį atsaką:

v ... Mylista, veltui taip‘supyko, .--e * *
Nes jei tavo žegnonė stiprią galę turi, H
Kodėl negal pereiti kiaurai per kepurę? '(1$)

> Pamokslininkų, matomai, savotiškai anuomet liau-

pasirupinęs savyje tautos nupuolimo ir skurdo ieškoti.
Akįs atsirems Katedron, kurios pašventimo ’dieną 

poetą taip neteisingai, taip skaudžiai užgavo senovės 
lietuvių tikėjimą pavadindamas jį “bepročiu ženklu 
stabmeldijos”. • Juk ne tame “beprotiškumas”, kad 
skaitlinga tauta ilgus šimtmečius išpažinojo stabmel
dį ją — politeizmą, iš kurio stengė sutverti tokią gi
lią ir aistetišką dvasios kultūrą. Lygiai ir ne tame, 
kad, politikinėms sąlygoms atsimainius, visą tauta pri
ėmei monoteizrąą — krikščionių tikėjimą. Sakyčiau, ta
me fakte daigiau sveiko proto, jei iš klaidingos poli
teizmo idėologijos tauta perėjo monoteizman ir peikti 
bei šmeižti praeitis neteisinga.

Jei Katedros .pašventimas, sulig Poškos, begaliniai 
žymus faktas tautos gyvenime, tai dar iš vieno to fak
to negalima išvesti, buk jau.

’ ... Lietuvai nėr gėdos.
Savo ženklą statyti prie graikų pelėdos. (24)

Jokiai tautai nėra gėdos ir negali būti jos savo 
ženklas šalę kitos tautos ženklo statyti.

Graikų pelėda — toji nemarioji graikų filosofų 
mintis, kuri ir šiandien iš amžių praeities kalba, tai 
toks žymus ir milžiniškas faktas, kad jo prie Katedros 
pašventimo visiškai nėra kaip prilyginti.

Tuose visuose apsireiškimuose matome Pošką gi
liai tikinčiu žmogumi, kuris religijinio ekstazo pagau
tas, o sentimentalizmo vedinas, daro visiškai nešuly - 
gintinus sulyginimus.

“KATALIKO’’ OSFEEALIŠKAS 
AGENTAS. .

Turi tiesą užrašinėti laikraštį “Ka
taliką’’ ir priiminėti nž, jį prenume
ratą, rinkti drukus ir . apskelbiinus 
“Katalikui’’ ir kolektupti . už ' juos 
pinigus, taipgi pardavinėti namus ir 
lotus. ’ ' ■’

Jonas M. Tananeviče,
‘ ‘ Kataliko ’ ’ leidėjas.

P. Andrius .'rreviėe musą keliau
jantis agentas po visą Chieagą. Pas jį 
galifė drąsiai užrįrašyti laikraštį “Ka
taliką’’, priduoti apskelbimus ir kito
kius drukeriškus darbus.

“Kataliko” Išleistvvė.

Iš paties Poškos raštų žinome, kad jo sodne augąs 
ąžuolas Baublys buvo paverstas archaiologijos muzė- 
umi. Gaila, kad trūksta smulkesnių to Baublio vidaus 
turinio aprašymų, iš jų daug medžiagos poėtos giliau
siam apibudinimui galima butų pasemti.

Poškos prietikiai-su Tadu Čackiu, su vyskupu ku
nigaikščiu J* Giedraičiu nėra aiškus iš jo raštų.

Viena, kas galima pastebėti, kad prietikis su vysk. 
Giedraičiu yra aukštesnis ir abudu rašytoju riša idėji
niai ryšiai, lietuvių dvasios kultūra ir jos plėtojimas. 
Taip Poška taiso tulus vyskupo vertimus iš Torkvato 
Tassos ir, anų laikų papročių, susirašinėja su vyskupu 
eiliuotais laiškais. .. f... : j

Prietikis su T; Čackiu šaltesnis, paremtas archaio-' 
logijos tyrįnėjimfoSi ? ' Nors Poška bando įeiti ankštes- 
nin prietikiu šu Čačkiit, kas iš jo, taip-pat eiliuoto, laiš
ko matyti, tečiau iš Gackio pusės tokios tendencijos ne- 
matome, ar gal to prietikio dokumentai musų dienų 
nėatsiekė.

VYSK. ANTANAS BARANAUSKAS.
(1835—1902).

b ...r"'.' !• ■' . i..-..

s g Laimingesnis kiėK likimas teko vienaki didžiausių 
llgšiollaikiniii musų poetų. IŠ Baranausko gyvenimo 
turime žinių, kuris šiek-tiek aiškiau apšviečia bent pir- 
J^ji j® gyvenimo perijodą. Žinios tos dar nenuosto- 
vids, todėl jomis naudoties neišdrįstu, kad neklaidinti 
skaitytojų. Tik paduodu čiouais literatūrą apie vysk. 
Antaną, iš kurios žingeidaująs skaitytojas nors ri ne
daug, bet šiek tiek pasinaudoti gali. - _

Apie jaunybės dienas ir gimtosios kalbos rolę po
ėtos gyvenime' patsai vysk. Antanas duoda mums ži
nias laiške prof. Weberin;*) ’’Pirmieji tiesos spinduliai

•y-“Draugija’’ 1907 m. N. 2.-
mano prote lietuviškai man krutinę sukaitino, sudre
bino. Mane motutė lietuviškai supdama lyliavo, auklė
toja lietuviškai pasakas sakydavo. Pirmosios dainos 
lietuviškai man širdin kliudė” ...

Tasai poėtos prisipažinimas pats už save kalba ir 
jokių paaiškinimų bei išvedimų nereikalauja. Mano 
uždaviniu šiuo tarpu yra parodyti kokiu dainių buvo 
Baranauskas ir kaip jis išrodo savo raštų šviesoje.

Biografai ir matografistai tepasirupinie kuovei- 
kiausia apskelbti surinktas žinias apie dainių, kad per 
apsileidimą ir dvasios snaudulį nenusinešti jų ten, iš- 
kur niekas nebegrįžta.

P. Vilkaitis kitados*) gyrėsi turįs surinkęs me- 
*) “Vilniaus žinios’’ 1906 m. N. 4.

džiagos iš poėtos gyvenimo. Apskelbtaisiais jo žinių 
trupiniais šiandien mes jau nebepasitenkiname. Vi
suomenei ir raštijos fostorijai jos jau priklauso, bet ne 
pavieniams žmonėms.

Ko taip gailiai verki Motinėle brangi?
Kę taip gausiai Tau per veidą ašarėlės krinta? (P. G. 6)

Klausė anuomet poėta tėvynės ir drauge su ja 
verkė, drauge gausiai “ašarėles” bėrė, dėl tų vargų ir 
nelaimių, kurios yt Sata-gyvatė, amžių kelionėje, mirš
ta ir atgema k’askartą kitokiu, ne vien išvydiniu, bet ir 
viduriniu rūbų pasipuošusios.

Kitados kryžiuotis, lenkas, rusas tik ir betykojo 
kaip nors iš pasalų lietuvį grybštelti, kad ir skatikinė 
nauda iš tokio grybštelėjimo turėti. Šiandien kitokie 
smaugliai:

Prašalninkai spaudžia iš keturių šonų,
Geidžia trokšta mano mirties ir vaikelių galo. (G. P. 6)

’ Šiandieninė vargo gyvatė piktesnė už praeities ko
vas; šiandien ji susimaigė “devynių nelaimių” vaini
kan ir pati peršąs Lietuvos karūnom Prie to jos sten-- 
girnos prisideda ir patįs lietuviai, nes jie

Nebeklauso mano balso, į žabangas lenda;
Meta mano kalbą o svetimą tveriąs. (G. P. 7)

• • •
... teismo ištol siekia.

Tokin tautiniu suiriman susipynęs lietuvių gyveni
mas turi turėti kokius nors šaltinius, kurie tvykstantį 
ujpelį šelpia. Tokiuo šaltiniu esąs “paslaidimas”, kuris 

.. . . iš miestelių sraujom upėm tvinsta.
Tokio-gi “paslaidimo” viešpatavimo pasekmei tokios:

i (Toliaus bus).

CHICAGO HEIGHTS, ILL. • 
J. K. Valinskas. J419 Wentworth Av.

ST. CHARLES, ILL.
S. Kiela, P. O. Box 16.
IVILKESŲARRE, PA.

Kaz. Kučinskas, ' 18 Lehigh St.
A. šeškeviče, 501 Ndw^Grand St.
W. Adominas, 34 Logan Street.
J. Kučinskas. 238 Slocum Street

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

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

NORWOOD, MASS.
J.Pakarklis, 1032 N.Washingt oust

GRAND RAPIDS. MICH.
W. Staseviče, 349 Hamilton Sf.
Kaz. Brazaitis, 581 Broa3way St.

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

J. Digrys, 1213 Philo St
FOREST CITY, PA.
J. Dzikas, Box 453.
W. LYNN, MASS.

W. Waicenavicze, 26 River St

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

DU. BOIS, PA.
WATERBURY, CONN.

Sab. Walenti^I^Ohi^b  ̂rt.
K. Ch. Kazemekas, 785 Bank St s,

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

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

Jos. Kiekis, 781 Cliford Av.

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

NEW TT1VEN. CONN.
Kaz. Makarevicze. 255 Waiiace St

• YOUNGSTOWN, OHIO.
J. P. Sabaliauekas, 28 Murduek St.

~SWOERS, PA.
G. K. An'anaitis, Box 22.

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

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

LEWISTON, ME.
Kazys Vilniškis,’ Box 36.

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

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

CHICAGO. Il f-
P.. Monkus, 
A. Gembutas, 
Kaz. Jamoutas, 
M. Andruškeviče, 
P. Laikar, 
V. Stulpinas, 
K. Steponis, 
Dom. Venckus,

2345 W. 20 St.
3036 Union St.

3952 W. Lake St.
1521 N. Ashland Av.

710 W. 14 Place.
921 — 33rd PL 

3241 Illinois Ct. 
3^22 Auburn Av.

“Aušros” Draugijos Skaitykla 
3149 So. Halsted St.

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

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

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

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

GH1CAGOJE, ILL.
M. J. lauauevicze. 670 W. 18 St 
u, j. Yalaakas, 845 Kensington Av.
P. M. K&ios, 1607 N. Ashland Av.

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

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

ELIZABETH PORT, N. J.
D. Boczkue, zll — Its St

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

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

RUMFORD, MAINE.
Jenas Kalvelis, 222 Pine St

LAWRENCE, MASS.
A. F. Svirta, 31 Union St
A. RamanosM, vvįį Oak St

LOWELL, LLASS.
L. Stakeliunas, 69 Charles St

‘ NEW HAVEN, CONN.
X J. Vaitkevičius, - 48 Walnut St

8
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ANGLIŠKOS KALBOS

1543 W. 46th St., arti
MOKYKLA ŠOKIŲ-.

Telephone Monroe 2842

DR. F. WISNIEWSKI
FARMOS! PARMOS!GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

K. MAKAREV1CZE

Szaltas 
alus 
skani a- 
įielkair 
kvepen 
ti eiga

11% d. i Libava 
UI klesa $30.00 
■pn klesa $47.00 

1 klesa $62.00

Telephone Yards Iff? 
DR. J. N. THORNE 

Gydytojai ir Chirurgas.
Pasekmingai gydo moterų ir "vaikų IP

ARU ir karštu va- 
v. ndeniuJŠildyįncJ 
prietaisųįyędimas 
ir pataisymas.'

4012
State Street
Tel.Oaklandl441

Valandos; nuo 9 ryte, nuo 3 iki 4 ir. 
nuo 7 iki 8 vakare.

4801 Ashland Ave., Chicago.

AJiZH)Afi IS
KRITIKOS, SATYROS IR JUOKU MĖNESINIS LAIKRAŠTIS

J. W. Zacharewicz, 
Notary Public, Re al 
Estate Ir Insurance.

Ashland Av., Chicago, Hl.
Pirmutinis lietuviškas išdirbėjus 

41 visokių minerališkį ’•' 
gerymų, k&įpo. "> ", ■ ■

GIR GER ALE, PARŠO.. -SALSERIO

IB OBUOLĮNŽS SAIDfiS-

Pasarga.
Mes tartais daigias 
lietuviu pardavėju 

negu kitos krautuves 
Chleagoje.

Examinavoju Abstractuš, ir W- 
. lieku kitus visus reikalus No- 
tariuszo pigiai ir atsakančiai. 
Vtfeą eavb darbą gvaraniuoju' 
Eikit pas lietuvi o -ne paa sve
timtautį . ’ .

(NEW CITY SAVINGS BANK)
4601 S. Ashland Avė.- -v i Chicago, Ill

. Telephone Canal 285

KAZ. KATUTIS
LIETUVISZKAS GRĄBORIUS

’ Persafndo kereczlus Imt ’ ’
■ pagridsų, veselijų irit. <’ U i 

C68 W. 18th St. Chicago, III

Dideli supimosi 
krėslai gerai pa-, 
daryti, aržtrolinei 
arba raudonmed.

911-33M Sfc 
: Yards>5423

18 WSL,
• '‘-i* «•

f|V|fJį I Gražios DOVANOS musu Rakandu Ir Pečiu skyriuje
IIIllnli laike šito Išpardavimo.

DpuiKn° SALI U NA
Labai gardi arielkoje, saaltas bavarskas 

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

užsirašyti.

Paeekmingiausiai gydo Visokia, vyriš
kas, moteriška, ir "vaikų b’gas.

VALANDOS:
Nuo 8 iki 9:30 rytį, nuo i-iki 5 po 

pietų ir nuo 6:30 iki 7:30 vąkare. Ne- 
dėlicmiauųo ' f

- DB JOSEPH i. &BT, " 
1832 :®). Halsted SU Chicago. .-fU.

Telephone, Canal 37

, LIETUVIŠKAS : 
BUFPETAS. h>

■i. as neturi nakvinės. : Pakeleivingi 
tegu a jilanko prie misų, o mes Jums 
duosime atsakančią vietą pailsi ir pa
tarnavimą visokiuose reikaluose.

i ’ ' Įdęku .u godppa, -
' • Kasparas Idzileviczė,

3200 Auburn Av.

5 dalykai K moterišku rudenines mados drabužiu.
Moteriški Siutai—gražus gero audimo ir gerai pritaikinti 
Inauji 28 colių ilgio kotai, atlosiniais pamušalais 
šilkais apvadžioti, verta $22, dabar tik..............
Motoru Plušiniai Kotai —brangaus 77
plušo pilnai, 52‘col. ilgas su at- 
losiniu pamušalu, gra- S19.75 
žiais guzikais, tik.......... ■"*
Naujos rudenines jekes—šilkines iš- 
-siuvinėtos, baltos arba juodos, 
naujos ilgos rankoves-, JĄ Qft // 9j\wWl . 
vertes $4.98, tik..C' į 1 ’ .VjĮ 
Nauji rudeniniai andarokai—geriau- J « VJ'
šia pritaikinti, naujos m a- ftE / /.ui 
dos, vertes $7, už..................../ /ME,jį

Ofisas 1268 Milwaukee Av. 
\ arti Paulina St.
' V , ■

Specijalistas ligų vyrų, mote
tų, vaikų ir akušerijos.. Gydau pri- 
yatiškas ligas vyrų, reumatizmo, už- 
nuodijimo kraujo, vidurių ligas, inks
tų, širdies, akių., ir prirenku akulio- 
jiuB.

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

DYKAI RODĄ DEL VISŲ
Antanas Baukus duoda visiems lie

tuviams rodą dykai, katrie tik pri- 
buna į mus naują miestą Gyy, Ind., 
dėlto, kad yra seniausias gyventojas 
ir aldermanas to miesto.

Taipgi užlaiko didžiausią karčemų 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 Gary, Ind., 
važiuokite ant šito adreso:

Antanas Baukus,
Cor. 14th Ave. and Washington St, 
\ Gary, Indiana.

Štai proga įgyti žemės tarp 61 lietu
viško farmerio. Čionai. ; Lietuvių ko- 
lionijoj tapo suorganizuota . “ Ūkiška 
Draugija Palengvinimo Ūkininkavime 
ir Apdirbimo žemės” . šita lietaviška- 
kolionija randasi Lake Massan pavie
to Michigan© valstijoj, pietvakarinėm 
krašte prie ežero Michigan" taip 4 ge
ležinkelių labai gražių upių ir gana žu
vingų upelių, žemės turime. ant pardavi
mo del 1000 farmerių. Gera žemė del 
javų, daržovės, sodams ir pievoms; 
Pienininkystė, galvijų ir paukščių au
ginimui. žemė parsiduoda pigiai su 
geromis išlygomis. Galima pasirinkti 
bent kokios žemės. Kaina $10.00 už 
akerį ir bmngiaua. Norėdami pirkti 
žemės, kreipkitės ant |ių ąhtrąšo; . .

ura visi pas 
jos. Zaramski 

(0S8 Washington st. 6ary 
, -utlaiX0 šaltFal1 mportuo. 

ta degtinę- Duoda rodą njr.
- kimo lotų.

Waltz, Two-Step, SideįStepį, Barn 
Dance, Buck & Wing, Irish Jig, Clog, 
Spanish Waltz ir 95 kitokius.

■■ PROF. JULIUS,
2124 So. Halsted St., Chicago, Hl.

. (38—40) . . .'..J.'.

, ’ Kohtraktorius.
Budavojų visokius namas, mūrinius, 

ir medinius/ atlieki! darbą ; greitai,' 
•stipriai, gražiai ir. pigiai. Kręipkitįs 
pas savąjį po numerių "

4559 S. Hermitage Ave., 
Chicago, Illinois.

GERIAUSIA VIETA
Del pirkimo auksiniu ir sidabrinių lai
krodėlių, lenciūgėlių^ r.pilkų, kolčikų, 
visokių žiedų, muzikališkų instrumen
tų, drukuojamų gromatoms mašinukių, 
britvų, albumų,-visokių knygų ir šim
tai kitokių, daiktų. Atsiųsk už 5c. 
markę, o gausi kataliogą dykai’. ' Tai
sau visokius dziegorėlius ir žiedus.

M. K. WILKEWICZE, 
8215 S. HALS'.i.'ED ST. CHICAGO, ILL.

800 Vyrišku Nauju $20 ir $22 Rudeniniu Siutu po $15 
Kuh, Nathan & Fisher, Market ir Van Buren St., par
davė mums visus ką turėjo per virš siutus beveik po 
60c nuo dolerio, visų rudeninių audimų ir išdir- J| gB 
bių.yra šitam pirkini j visokių mietų ir pri- 
taikymų siutų. Nepraleiskit progos, $20ir^®B^w 
$22 siutai tiktai.. 1.................. . ..........................

Mes parduodame rakandus ir pečius išmokant 
po biskį.

Virtuves Peštas su didele keptu 
ir ugniniu baksu, ver- OI 
tas $22, už. ..............

THE FALCON CIGAR FACT." ’ 
Po vardu SAKALAS' Cigarų fabriką^

J. A. Nutauc Sav.
—; išdirba geriansiua rt,,-. .lį,

HAVANOS C^GJųtUS
> 4613 .S. Ashland Ąv.< s

. - Chicago, Ill. : /
Tek Yards Į7?ų.

NAUJA DAKTARIŠKA KNYGA 
iIiK DAKTARAS KISENIUJE. 
i/įBn paveikslais, naudingais patari
mais ir daugybe receptų nuo visokių 

gražia; apdaryta su auksinėms 
raidėms ant apdaro," ^knyga '- paršiduo^': 
va>po 1 dol. T>,lwygą gali, gauti 
dovanai užairašyJaiužš' "“Katknką?' 
r at i metų, mokūdarųąą j^ręaumerątos jį 
dol. musų agentui. ' ! "

M. x‘ALTANAVIČE 
tgĮl Milbury St..., f.-^Wprcester., Maai.

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

S AM YOCIUS
687 Collinsville Av, E. St. Louis, HL

J Siuvu visokias vyriszkas drapanas 
kaip tai: Overkotns ir visokios ma- 
įos Siutus. Meldžiu ezelpt. tautietį, o 
busite užganėdinti. Turiu .daugelį vi- 
šokių ceikių; priegtam senas, dr a pa- lĮŪĄ 
nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 
Kuoju. Meldžiu kreiptis po antraszu: w

K. J. FILLIPOVICH
GENERAL AGENTAS

Apsausos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. Ap- 
saugoju namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose,-parduodu namus ir lotus Chicagoj ir Ga- 
ry, ifid. už labai žemas kaimas, kolektuoju bilas viso 
k‘os noturos, toiposgi prisiunčiu kamarninkus del 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, atsišaukit laišliu ar asabiškal, 

Offiso valandos: nuo 8 ryto ik; 9 vakare. '
858 W» 33rd Sf, Gyvenimo adresas: 826 W. 34th St.

TELEPHONE DROVER 2205 ! ' " r

Knygute Klein Bros
- Markiu verta

$2.50 pinigais
arba

$3 pirkiniais.

svESfišlš. laiiis 
NAUJO INSTATYMO. ' 7

Liętuviškoų; , kalbon išguldė vysku
pas kunigaikštis Juozapas Arnulpas 
Giedraitis/ antru 'kartu atspausta kaš
tu kun. S. Pautionians bu komento- 
rium parengtų, kun. A. Staniukino, 
'telpa čia išguldinėjimas Šventos evan
gelijos visų keturių e vangelių. Apaš
talų darbai. ir apaštalų raštai.. Pusla
pių 494. Lietuviškomis raidėmis.

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

Pinigus siųskifė.ant adreso:

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

$ Broliai neeikit pas žydą »
Mes siuvom Siutus ir Overkotus, kvarbuo- Ifi 

jam čystmam ir prėsinam, teipgi ir moteriškas 
"•ji (naujausios jtnaięĮos). Turiu keletą lotų ant par- 
J " davimo pigiai; užrašau “Kataliką ir atnaujinu.
Z? Čia galimai gauti knygų ir paveikslų; i?

žinom! apreiškia pagodotal vįsuo- 
meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Erldgeporto, praktikuojant per 19 
matų, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą į savo locną namą po numeriu

3149 So. Morgan St.
1 ’ .. Kertė 32-ros gatvės.

Telefonas Yards 687.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir llgšol. Pasi
tikėdamas, jog gerbiama publika ir to- 
li&us mane rems, eslu namie ant .kiek
vieno parrikalavlmo dieną: ir naktį. 
Kslu specialistas ligose vaikų, moterų 
Ir vyrų ir užsendintose ligose. 'Darau 
V&oklą operaciją- Liekuosi sn pagarba

Dr. G. Glaser
3149 Sauth Morgan Street.

Kertė ;32-ros gatvės,..,,

Chicago, III*'
Tel. Drover 1323

Se ScholĮ M' Metai & Rooimg Co.
UŽDEDA ir TAISO ŠTOGUA TEIPGI 

BLEKE APDEttGE ir TAISO. ':; T 
Darba priimam ir isz paszaliniu miestelin.

4080-82 Archer Avenue
Sz.ka 3036 Archer Ate.

'fa Klauskit 
ChopenlOe

S cisaj^’ nes 
padirbti iŠ 

' geriausio 
:<įžį?tabakdl

JOS. BAR^OWIAK
> i • ' • Išdirbėjęs* ,
4934 So. Paulina 8t„ Chicago, HL 

Phone Yards 4164.

Turiu didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt. . . . .

3253 Illinois Ct., kertė 33 g.

nusiųsime šitą laikrodėli
C. O. D. už $5.75 ir expreso kastus 
'del pė^inrgjiind.-' 
mokėk jiei cent- U2 jį kitur mo 
ketum $35?- 14k. paauksuotas lenciū
gėlis . '.ovanr.i prie lail-odčlio.

TEL. YARDS 1804

ST. ANUČAUSKIS, 
Karpenderis >. :

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.

Ii Už pavienius numerius galima siųsti ir markėmis.
Įr^ laiškus rašydami visuomet pa-

k dėkite tokį adresią:

fe8 “DAGISPUBL. co.
3244S.M0RGANST.

A CHICAGO ILL

RussiankAmerican
Lino

— "Į-r /
Vienatinė be persikėlimo Linija tarp 

Rusijos Ir Amerikos.
8% d. į Rotterdam
III klesa $29.00 
n klesa $45.00 j -
I klesa $52,00 , _ .
Del smulkesnių žinių kreipkitės prie 

musų agentų, arba prię pačių persta- 
tytojų.

A. E. Johnson (Si. Co.
27 Broadway New York, N. Y.

® dL-71 vi J. Kuczinskas, g 
jj /hf «“®,^įf,.,238 Slocum St Kingston, Pa. ®

.■ ■■_______'

: kisTiAin ’f*0>ri'3Gs Dienu; i ‘ i< ’-" ■ • •

: DAVIS “ SQUARE SUBDIVISION
tarp 43 ir 44 gat<, Marshfield Av. ir Wood gat.

Nebuvo pirmiaus šioje apięltnkėję parduodami jotai už , 
tokias žemas kainas .

3515.00 ir S6OO.00
' ■‘Paprasta kaina'vistidmet'buvo

$675.00 ir $700.oo
... . .............. . i , • * ■

^Jeigu nori pirkti, pirk tuojaus, nes šios kainos yra paskirtos ant 
30 dienų, o po 30 dienų vėl bus pakelta. Vanduo, kanalai ir šąli-" 
takiai įtaisyti.irJĮįnpkėti. Pasinaudoki! iš tos progos, išsiririkit 
sau patinkamą lotą ir kreipkitės prie vienintelių agentų

Telefonas Canal 3263

DAKTARAS S. WISSIG
Iš SENO KRAJAUS.

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų, i* 
terų, kad ir užsisenėjusias. Jei kiti jus neišgydė nueikit pas jį, fl jis 
jumis apžiuręs ir pasistengs pagelbėt.

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

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

Tėlėphonė Yudšt27ia.
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ.
3253 Illinois Ct, -texts 33-iiCB gatvės

IM. 23 AKMEN Ų 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

■ A'yriška* - ąrba
moteriškas lajk- 
redelii gv'aiautiio- 

w*4. tas ant ,20 metų, 
flagBp ■ jJaauksudtas ' a u-

-BBBHBsia-kgg
’’ biaųsiai naudąją’
mi keliauninkų, kurie turi v. nnainlihmas. - AieH“ i>į 4 NetfKetaš Pfgus

'■•OziOIti t-jĮ ;;?>• * į •

Išpardavimas Lotu . Jos vardas yra.* "
. *■ ' 'f * 'r ■' j ' T * . . - *f • • • »• * ' 2» i J" j / * .* v?j

i Wienatinte savojųžjes Lietuvižka^Angiiškos Kalbos Rankvsdis’. ^ .<
Kaina drūtuose audeklo apdaruose tiktai $1.25 j;

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: a Rankvedis. “Vienatinis savo rųšies Lietuviškai 
Angliškos Kalbos Rankvedis,) ir “Kaip tapti Jungtinių, 
Amerikos Valstybių, piliečiu”. * 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 šiteipĮ)

JONAS M. TANANEVICZE
3244 So Morgan St. Chicago, I|l.
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official publication,

CAPITAL.
Amount of deposit capital, PABENGTOS PEB$300.000.00

(Seal)

$3.611.691.89
School Hall, 48 ir Honore gat.

CAPITAL.
Amount of deposit capital, 305.000.00

fees,

50c, 75c ir $1.00TIKSĖTAI P0

161.124.76

^ASHLAW
$864.320.00

(Seal),

Mes turim geriausius $IO siutus
Amount of deposit capital. 320.00030

(Seal) ANT WEST SIDES

OFFICIAL PUBLICATION

DIDESNES VERTES—dėlto kad jie turi reputaciją savo gerumo.CAPITAL:
$216.000.00Amount of deposit capital

$3.739.75
84.345.72

(Seal)

OFFICIAL PUBLICATION.

liabilities,

Kartus Laszai Del SkilvioCAPITAL.
Amount of deposit capital, 300.000.00

Commissioner for Illinois
(Seal),

Telephon* Yards 1454

3312 South Hoisted StreetInterest due 10.818.32

WM. E. FURLONG^.Telephone Yards 3162

CHICAGO, ILLBook value 142.533.46 FIRE INSURANCE

$183.038.00 3502 So. Halsted Street, Chicago, 111

,l£> 411£31

Total
Total
Total

$79.011.11
334.651.37

, 65.965.50

1.835.643.46 
. 65.184.05 
. 57.809.08

Interest 
Market

$34.599.32
309.115.78
• 65.685,34

348.527.16
2.824.993.76

122.849.29
62.787.16

333.009.42
21.935.20
54.474.79
11.131.84

. 500.00
... 119.04
. 6.138.98

29.788.69
. 1.642.20 
300.000.00

3.739.75
68.751.11

1.315.47
19.732.17

68.60
741.84

115.000.00
4.410.836.91

250.814.02
525.297.37

. 10.743.12

6.363.40
7.640.00

4.935.400.76
887.112.33
104.968.35

JUOZ. RICKIS
181 Cliffort Av., Rochester, N,Y

500.200.00
5.517.88

65.773.91

65.773.91
4.328.32

502.200.00

29.651.56 
3.500.00 

. 2.195.66 
. 3.354.77

2.262.41 
. 9.402.08'

1.877.75 
405.171.88

Jeigu ne McAvoy’s, 
Tai ne Malt Marrow.

bank, . 
balances,

$1.668.902.27
.. 63.123.79

Total 
Total 
Total

$4.848.583.25
. 207.492.41
........... 31.25

7.917.929.42
100.978.87
812.458.28 

... 356.85 

.. 2.581.00

Telephone Yards 2750
FIRMOS KUASOS BALIONAS

73.236.16 
20.165.18 
3*076.32 

75.008.75 
18.643.73 
. 420.00 
17.492.04 

’21.609.82
.. 85.68

unearned Re—Insurance premiums, 
liabilities,...........

GERESNIO DARBO—dėlto kad jie rankom siūti perdėm.

$3.101.986.49 
. 176.614.31 
... 2.000.00 
. 331.005.75 

.......... 85.34

BALTOS ROŽES LIETUVIU 
PASILINKS. KLIUBA

of the State of Illinois, pursuant to law. 
CAPITAL.

4.793.661.57 
.. 1.015.00 

297.804.24 
........ 42.13 
......... 35.35

due and 
value of,

Kotai, 1NW38.0Q j

insurance departaments, taxes and fees,

Deduct reinsurance,

8.791.253.00
113.421.99 

. 66.660.03
Paul E. Rasor U. ,S. Manager.

Subscribed and sworn to before me this 25 dayriof- January 1911.
Chas. Morrow,' Notary Public.

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

Visados darote gerą veikmę 
kada geriate

INCOME.
Premiums received during the year, 
Deposit premiums on. perpetual risks, ........ 
Interest, rents and dividends, . .................. 1.
From all other sources, ................................
From agents’ balances previously charged off.

. .. ■ DEDUCT 
Agents’ balances over three 
Bills receivable and loans 
Book value real estate, 

market value, ....

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 
to law. ■

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

Net amount of unpaid losses, 
Total - - -
Other

Advertising, 
State,

Book
Cash 
Agents

Gross Assets, -- 1.969.454.91 
DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED.

bonds over market value,

Total Ledger Assets, $5.312.691.42
NON LEDGER ASSETS. '

Interest and rents due and
Market value. of real estate, 1 
Other non-ledger a.ssets, .'...

$1.379.540.77
.. 34391.58

511.380.86

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

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

Home Phone 5672.

Total Ledger Assets, 1.958.636.59 
NON LEDGER ASSETS, 

and accrued.

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

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

Total ‘Tncbffie, 5.092.558.29
DISBURSEMENTS. ■' ois- 

Losses paid during- the year,

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

gyduolė sergantiems ne virinimu vidurių, jaknų liga, sunkumu krutinėję, 
vidurių liuosumu, chronišku užkietėjimu, visokiais diegliais, moteriškomis 
ligomis ir tt.

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

aptiekoje, kaip ir mano 'paties aptiekoje.
Mano adresas tokie:

Total Admitted Assets, 1.826.921.45
T LIABILITIES.
Misses in process of adjustment or in suspense,

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 day of January 1911.

Winfield J. Fuller, Notary Public.

Income, $572.302.23

Gross Assets, 8.918.650.14 
NOT ADMITTED.
due................... $14.466.96

356.85

Total, 3.739.75

Total Admitted Assets, 5.766.356.68 
LIABILITIES.

Losses in process of adjustment or in suspence,

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

Disbursements, 810.44

McAvoy’s MALT 
MARROW

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

Total Ledger Assets, 5.927.481.44 
DEDUCT ASSETS. NOT ADMITTED.

Book value, bonds and stocks over market value,

•jį. A;

T. RADAVICZE
- 33rd St., Chicago, Hl;

Total Liabilities, 3.979.208.78 
BUSINESS IN ILLINOIS. .

risks taken during the year; .......................... itf.;..... $27.568.450.94
premiums reeęived during the year, ................... .... 346.752.79
losses incurred during the year, .........   . 217.735.30

' ’ ~ Carl Schreiner U. S. Manager.
Subscribed and sworn to before me this 28 day of January 1911.

~ W. S. \Vaddy.
Commissioner, of Deedą,;New York City.

Total Ledger Assets, 571.491.79 
NON LEDGER ASSETS.

accrued, ................. I...................
bonds and stocks over book value,

Total Disbursements, 1.626.129.80 
LEDGER ASSETS.

Book value of bonds and stocks, 
Cash i 
Agents

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

Total Disbursements, 4.813.464.52 
LEDGER ASSETS.

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

;Total Lii&Hifiės, 1,363.995.44 
"V A BUSINESS IN ILLINOIS. , , .

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

Premiums received
Interest, rents and
Profit on sale or maturity of ledger assets, ..
Received from home office, ...................................
From agents’ balances previously charged off,

McAvoy’s ALMA
MATER Alų ir

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 Dlinois, pursuant 
to law. __

Total, 479.627.98 
................ 58.296.99 
........421.330.99 
...-.................  4.144.436.14

............................................................ 33.810.34
.........7........... 75.000.00
.......... .............................. 14.000.00

Total,' ' 409.400.44 
, ..... 60.873,28

Total
DISBURSEMENTS.

McAvoys Malt Marrow Department 
2340-8 South Park Ave.

Telefonas Calumet 6401 Visi Dept.

Legal expenses, furniture, fixtures and’ 
Underwriters’ boards, fire departament 

fees', etc., ............................... ..
Inspection - and ■ surveys, .;............... ..
Taxes on real estate, ...................i...
State, insurance departaments, taxes and 
Other licenses, fees and taxes, .............
Loss on sale.' or maturity of ledger assets, 
All other disbursements, • ....................... ... . ....
Remittance to home office, .’..................... ..
Agents’ balances charged off,

plumberis
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarautuoja.
3252 Emerald Avenue * - Chicago, Ill*

Telephone Yards 4527.

DEDUCT ASSETS 
Agents’ balances over three months 
Bills receivable and loans on- personal security, ..... 
Book value real estate, bonds and stocks over market 

value, ..................     589.703.42
V ‘ 604.587.23

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

Total 
LEDGER ASSETS, 

value of bonds and stocks, ”.............................
bank, ..................... ................... ............
balances, .......................................'...

OFFICIAL PUBLICATION.
Annual Statement of United States branch of the North British and 

Mercantile Insurance .Company of London and Edinburg, Great Britain,

Durys atsidarys 7:30 vai. vakare. 
Važiuokit 47tos gatvės karais iki Honore gat.

Totai, 864.320.00 
....................................... 864.320.00 
..............................  3.094.888.78
....................................   20.000.00

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

accrued, . .■........................  .;. 43.361.13
bonds and stocks over book value, - 60.000.00 
.............;. 2.992.81

Total Disbursements, 4.399.914.44 
LEDGER ASSETS.

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

INCOME, 
during the year, ... 

dividends, ..................

' Total Admitted Assets, $5.197.097.06 
LIABILITIES.' :

Losses adjusted and unpaid, 1
Losess in process of adjustment or in suspense, 
Losses resisted, .............................I............ ..............

Net amount of unpaid losses, 
Total unearned preminma, ........ 
Salaries, rents, bills, taies, etc.,

Total Ledger Assets, 8.834.304.42
NON LEDGER ASSETS. ' > 

Interest and rents due and accrued,

Gross Assets, 585.495.19 
LIABILITIES.

Losses in process of adjustment or in suspense,

Total Ineome, 5.056.106.91 
DISBURSEMENTS.

Losses paid during the year, . 2.640.222.95
Commissions or brokerage, ..._.....................................;.....c.. 1.302.27538
Salaries, fees and all" other charges of officers, elerks, agents 

and employees, ................................. ....................
Rents, ....___ ...................... ..................I......... ....................
Advertising, printing and stationery, postage, etc., .......................
Legal expenses, furniture, fixtures and maps, .................
Underwriters ’ boards, fire departments and salvage corps, fees, etc.
State, insurance departments, taxes ant fees, .......................................
All other disbursements, .;..................................... .
Remittance to home office, ....... J....................     -

SVIETIŠKI PAVEIKS
LAI.

Litigrafuoti paveikslai vienojo spal
voje, juodai ant balto, kurie privalo 
rastis kiekviename name, kad pagra
žintų kiekvieno lietuvio stabą.

Gedeminas, Didi... Lietuvos Kuni
gaikštis, apima Kijavos pilį 1318 me
tais: maskoliai, puldami prieš jį ant 
kelių, paduoda jam duoną ir raktus. 
Miera 22x28. xiaina ....................... 30c.

Didis Lietuvos Kunigaikštis Keis
tutis, miera 22x28. .Kaina ...... 35c.

D. L. K. Vytautas, 22x28 .... 35c.
D. L. K. Algirdas, 22x28 ...........,35c.

i D. L. K. Gedeminas, 22x28 .... 35c.
Simanas Daukantas, 22x28 .... 35c.
Dabartinis Fopežius, Pijus X, ko- 

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

li būti gera atminimo dovana ant’ 
švenčių arba ant varduvių. Siunčiant 
pinigus ir užsakymus uždėkite adresą: 

3244 S. Morgan st., Chicago.

Gross Assets, $5.419.045.36
ASSETS NOT ADMITTED. v' ..........

months due, ................... $17.493.27 ”
on personal security,.... 10.743.12 

bonds and stocks over
A.............................................. 193.711.91

221.948.30

Total Liabilities, 4.688.577.47 
BUSINESS IN ILLINOIS?

risks taken during the year, ......................................... .... 28.336.611.00
premiums received during the year, .................... 294.758.51 
losees incurred during the year, .....................są.,.;.......... 161.615.99

E. G. Richards U. S. Manager.
Subscribed and sworn to before me this 31st daly* of January 1911.

v— , George H. Corey.
' New York.

Total Admitted Assets, 8.314.062.91
LIABILITIES.

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

Atsakahčiausias
Liaturis

V į į , Total Ineome,
• 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 stationęry, postage, etc., ..........
1 ' maps, ....’ i____...

and salvage corps,

■ Annual Statement of the UpiteA States, Jjęįųach ęf the National Fire 
Insurance Company of Paris, France, on the 31st d^ of' December, 1910, 
made to the Insurance Superintendent of the Statw‘of Illinois, pursuant

T. RADAVICZE
Linksminkis brolau pas mane atėjus 

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

EXPEIUR
Prie išsisukimo, Su- 
durdimo, Perimtu 
muskulu. Skausmu 
Romatizmo,'Nėural- 
gijos ir panašiu kan- 
kiu niekas taip greit 
nepamačina, kaip 
sutepimas su 
PainExpeleru
Amoni v'Mt ap. f kt
FAiRichtwACoZT^. Į 
SIS FCASL ST. Ii 

k nrw yoiikl 
f Tėmykit 
\ Anksro

. 183.038.0C
irJXhk... '1,1'47.283.48' 

-33373.96

Total Income, 1.732.026.06 
DISBURSEMENTS. Z

Losses paid during the year, ................................... ...................... .. 806.152.39
Commissions or brokerage, .................................................... ................ 481.788.50
Salaries, fees and all other charges of officers, clerks, agents 

and employees, ...................................................................... ..
Printing and stationery, postage, etc., ..............................................
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, ... ..................................................

.... 2.237.953.24 
_ __ __ _ r_ _____ _________ ,, .  . .Ibl....... 1.444.20 
Expenses of adjustm'ėnt 'and ’sėttlėnieht Vf‘'iosšėšpi- 35.911.82- 
Commissions or'brokerage, .......... ........ ...................... 992.571-i71
Salaries, fees and' all other - charges of officers, clerks, agents

and employees, ........................... .. 458.557.36
Rents, ................................................................ :. .... j.... 3.... 26.042.38
Advertising, printing, and „stationery, postage, etc., ......^... 86.247.77 
Legal expenses, furniture,? fixtures and maps, .... ....,............  26.760.58
Underwriters’ boards, fire department and~ salvage corps,

fees, etc., ..... i.-...,.......-..-.......... 103-1627.95
Inspection and surveys* ...................c-....... 25.127.16 
Stąte, insurance departments, taxes and fees, .i...... . i. .. 99.781.11. 
Other licenses, fees and _ taxes..............................    19.709.54
Loss on sale or maturity of ledger assets, ................ ’..............  62.50
Decrease in book value of ledger assets, ..................     25.00
Remittanse to home office, ....................     699.194.92
Agents’ balances charged off, ........................................   437.28

Ristinykai sudėjo po.$250.00

PAUL MARTENSEN
Danijos čampionas sunkios vogos ristinykas su 

FRANCIŠKU DALKUM 
lietuviu čampionu sunkios vogos ristinyku.

Paul Martensen apsiima parristi F. Dalkų į 30 
minutų.' P. Dalkus yra tvirčiausias lietuvys a- 
merikoje. Pirmi ristinykai POVILAS NORKUS 
lietuvys lengvos vogos rįstinykas, su YOUNG 
KID CUTLER. Antri ristinykai ADOLF ER
NEST su JOE WALLACE, o ant galo DALKUS 
su MARTE N'SEN.

MORRIS & GOLDSCHMIDT
CLOTHING, HATS FURNISHINGS & GLOVES 

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

Total Disbursements, $3.275.802.14
LEDGER ASSETS.

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

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.

10



SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

ANT PARDAVIMO.
PRENUMERATA KAŠTUOJA:

joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15

Rašyk tuojaus, o gausi viešą numerį dykai.

KOMITETAS.

520-522 W. South AIU, Mahanoy City, Pa.

Sgjdt, kad Mina snlkas

riai.

MORGAN ST.
Bei

ras

20 metų senas laikraštis

LIETUVAKNYGOS MOKYKLOMS

Išeina kas Petnyčia Chicago, III.
Kasierius.

Padėjėja.,

4459 S. Wood sena

sena

patystese

Dr-stė Lietuvių Jaunikaičių
Dainos Mylėtojų.

REŽISIERIUS ThJA'fT: 
Martinas Z. Kadj.levšb 

3244 So. Morgai žt.

4 gyvenimai. 
... $4500.00.
3 gyveniniai.

$3200.00.

B. C., St. Biežis.

“Kataliko” Kiiubo

gyveno Brooklyne ant
Meldžiu, atsišaukti ant

KRAUJO. 
UŽNUODIdlMį 
ir visas odos ligas, kaip Spuo-

Lingiavičia, 
St., Chicago, Ill.

FISK ST.
2 lubų medinis namas, 

Kaina __ ........
2 lubų mūrinis namas, 

Kaina .................

sakančio gydymo*" o išb 
jimų. fRODA POVAI

agi: ž$i*»I:

ARCHER 
lubų medinis

TEJ1YKITE 
LIETU VIAI!

DIDELIS PASILINKSMINIMO 
VAKARAS. '

Dbmininkas
137 Hennepin St.,

x k. Chmieliauskas, raštininkas, 
i; 3231 Auburn Av.

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

AVE. 
namas. Kai- 

........ .. $3000.00.

Dr-stė šv. Kryžiaus Ant 
Town of Lake.

Administracija Lietuviškos 
Tautiškos Draugystės 

“Vienybė”.

■a labai lengvos, a__________
Kalbamu Metuvlazkai.

Paieškai! savo pusbrolio Petro Pa- 
lukevičiaus, paeina iš Kauno gnb., Pa
nevėžio pav., parapijos Kupreliškią, 
kaimo Girstaikių, apie 12 metų kaip 
Amerikoje. Pirmiau metai atgal gy
veno Maryland vai., o dabar nežinau, 
Kas žino apie jį ar jis pats prašau 
man pranešti ant- šio adreso:

Juozapas Kuliukaš, 
18th St., Chicago, DL

kaina 25c., naujw’SOc.
3. Katekizmas —

Paieškau savo draugų: Vincento 
Rainiaus ir Mikolo Rainiaus, abudu 
nuo Starapolės, Suvalkų gub. Penki 
metai atgal 
Driggs Ave. 
šio adreso:

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

Prirašytas, 
Pribraižytąs, - 
Paveiksluotas, 
Iliustruotas, 
Pašaipos, - 
Pajuokos 

linksmiausios' pakraipos.
Adresas:

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, Ptot. Sekr., 
34 Logan St. " .. . * ~

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

Jonas Liaukus, Finansų Sekr. 2-ras,
425 S. Grandest:

Juozas šnipas, Kasierius,
386 New Grove Št. ... -

Administracija Draugystės 
Šv. Jurgio Kareivio K. 

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

V. Stanciką, vice-prezid.
57 Oak Ląne.

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

J. Daukšys, kasieriu;, 
18 N. Meade St.

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

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

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

Dr-stė Stanislovo, V. ir K., turės 
savo .didelį pasilinksminimo vakarą, ne- 
dėlioj 1 d. Spalių (October), 1911 m., 
J. Elias svetainėje, 46 ir Wood- gat
vės. Bus puiki muzikė, grajįs lietu
viškus šokius. Jaunuomene nepraleis
kite šitą progą pasilinksminimo. 
Kviečiame visus kuoskaitlingiausiai at
silankyti. šokiai prasidės 5 vai. po 
pietų. Inžanga tiktai 25c. porai." 

(38—39) KOMITETAS.

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

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

2 lubų mūrinis namas, 
neša - $300 ■ metams. _

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

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

Paieškau dorą vaikiną ar merginą, 
kuris suprastų apie siuvimą.

_ Kaz. Kučinskas,
Lehigh Str., Wilkes Barre, Pa.

(37—39)

Paieškau Jono ir Vinco Tamulevi 
eiti, Vilniaus gub.. Trakų pav., so
džiaus Zarvinų, Marcinkonių parap., 
Prašau, kas žino pranešti arba jo 
paties atsišaukti ant šito adreso:

Saimonas Jezukevįčius, 
176 Cannant St., Gardner, Mass.

Paieškau savo seserų Onos ir Įdaręs 
Jariišavičiutės, paeina iš JeznO Mies
telio, Vilniaus gub\ Pirmiau gyveno 
Farmington, W. Va., o dabar neži
nau- kur. Meldžiu kad jos pačios 
atsišauktų arba kas kitąs duotų žinią 
po adresų:

Him. Jarušavičius, 
922 — 33rd St., Chicago, Ill.

Paieškau savo draugų- Jono Vaši- 
liaucko ir Jono Stakioy abudu Kauno 
rėdybos ir abudu Subačiaus parapijos; 
Vasiliauckas vienasėdžio Kuneiškių. 
Pirmiaus gyveno Johnston City, BĮ. ir 
Tennsylvanijoj; Stafiaš “sodžiaus Va
reikių ir girdėjau šiuoąa. metuose at
važiavo Amerikon sausio ’mėnesį ir nu
važiavo Chicagon, III. Prašau atsi
šaukti, nes turiu labai* svarbų reika
lą, ant šio adreso:

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

Reikalaujam pardavėjų vyrų ir mo
terų, patyrusių prie Dry goods, dra
bužių, čeverykų ir tt., gota alga ir 
nuolatinis darbas del patyrusių. Ne
suprantanti to darbo nereikalauja atsi
šaukti: Albert Lurie Co. Dept. Store, 
1810 to 1820 Blue Island Ave., Chi
cago, Ill.

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, Stock Ex
change Bldg., korn. - La Salle and 
Washington St., Kozlowski (35—40)

Taupykite pinigus.
Keistuto Paskolinimo ir Budavojimo 

Dr-stė N, l. .(Spulka), .
Naują 41-ma serija atsidarė Rugpjū

čio (August) 10 d., 1911, ant Dr-stčs 
susirinkimo, kuris afsibuna kas Ket- 
vergas,- 8 vai. vakare J. Ridiko sve
tainėje, 3251 Illinois ‘Court, kampas 
33-č.iOs gatves, ši Dr-stč (Spulka) yra 
seniausia ' iš visų lietuviškų Spulkų 
Chicagoje.' Akcijos kaina 25c., taigi 
kiekvienas gail užsirašyti po keletą 
akcijų, akcijos užsibaigia už 6 metų 
ir kiekviena akcija atneša $100. Tai
gi guoduojami draugai ir draugės 
meldžiame užsirašyti kiek galima sau 
akcijų, nes tai yra-geriausia būdas del 
sučėdijimo pinigų, mokant po kelis 
centus arba dolerius aut savaitės.

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

Skolina „pinigus tiktai.'--, žlrtf 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.

Ant pardavimo, .mūrinis namas ant 
4 familijų, 18 rujųiy, raudos atneša 
42 dol. ant mėnesio. Gera proga 
(lietuviui, nes lietuviais.„ apgyventoje 
.aplinkinėje. . , Atsišaųkit .ant šio ant
rašo: Josi Daine!ją,.9.2^ — 3§th ,Place, 
(Chicago, Hl. ............,. , (38—40)

S. Pocius Pirmsėdis, 
670 W. 18th St, 

JBtan. Radaviče, Protokolų Rašt.
1823 String 

M. J. Tananevicze 
670 W. 18th 

J. Girgždas Pirmin. 
913 — 19th 

Jonas Simanas, Finansų Rašt. 
2037 Canalport Av.

Namas ant pardavimo ant dviejų 
lubų, geras medinis namas, po 5 rui
mus ant abiejų lubų. Ramios 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-

3o, DL (36—38)

nauja 50c.
7. Šventa istorija —- sena

Kaina ...... 
lubų mūrinis

TARKA”, 
Box 895, New York, N. Y.

(37—38)

Administracija Dr-tės Šv. 
Juozapo Laim. Sm.

Juozapas Zalandauckas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

lurgis 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.

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

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA-
' “APŠVIETA”. ;
Rengia pasilinksminimo vakarėlį 

subatoje, Rugsėjo^ -23- d.- 19^1hi., 
Freiheit Turner svetainėje,3417--Į21 
So. Halsted St. Pradžia 7:30 Vįil. 
vak.- Inžanga 25c*>ypataL . 5?'.

KviečiKtee -širdingai gerbiamą Vi
suomenę . atsilankyti rongiaman vaka
ran. Cibu galėsite pasiklitttsytf: -pMi- 
kių dainų, deklemacijų,skambinimo 
ant mandolinos, piano Įr sinuiĘos.

Rus skatomas . referatas, puikiausi 
ir .naujausi monologai: ' ‘‘Skurdo" vhr- 
gė ir laisvės dievaitė”.

Ant - galo taktiški šokiai ft lekuo
janti krasa. Panelė ar pone; laimė
jusi daugiaus atviručių gaus, puikią 
dovaną. Su pagarba,

HALSTED ST.
1 lubų medinis namas su Storu. 

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

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

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

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

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

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

Bandos 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. Bandos at
neša $600.00 metams. Kaina $4900.00.

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

1 lubų mūrinis namas. Kai
na   $2500.00.

gyveni- 
$1500.00. 

namas. Kai- 
..........  $2150.00.

Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 
4527 Marshfield Ave.

Mot. Randis, Pagelbininkas, 
4G08 So Wood St. 

^Paulius P. Bf/tv.tli, Prcf. Rašt, 
8244 So. Morgan St.

Jurgis Bružą nekas, Fln. Rašt., 
4530 So. Wood St.

Kazimiera s Stulga, Kasierius, 
4513 So. Wood St.

Paieškau savo pačios, kuri pabė
go su burdingierum Jonu Dragūnų, 
vidutinio ūgio apvalaus veido, balsvi 
nedideli ūsiukai ir balsvi plaukai. Ji; 
je biski pailgo veido ir apt dešinio 
veido turi mažą ženkliuką, o taippat 
ir dešinos rankos vieno piršto galas 
nutrauktas, . nėščia apie 6 mėnesių.- 
Jaigu kas apie, juos dežinotų, mel
džiu duoti žinią, už ką busiu dėkin
gas. Antrašas:

Jos. Sziliauskis, 
10220 Commercial Av., S. Chicago, HI.

(38—40)

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

3. Vasikaųckas, Pag^ 
2409 S. Hcyne Av.

S. Pocius, Raštin. Prot., 
670 W. lSth St.

J. Neveraucana, Fin. Raštin*, 
2154 W. 24 St.

M. Palionis, Iždininkas, 
8823 S. Leavitt St.

kaina 50c., nauja 35c.
. 4. Nauja Chrestomatija I 

sena kaina 50c.,

DIDELIS PERSTATYMAS.
5-se veiksmėse Draugystės Garsus 

Vardas Lietpvaičių “Jono Širdis”, 
nedėlioj, Nov. 19 d., 1911 m., Columbia 
svetainėje, 48 ir Paulina St. Prasi
dės 6:30 vai. vakare. Po teatrui 
balius. Inžanga 25e. ir aukščiau.

Užprašome lieuvius ir lietuvaites 
atsilankyti ant musų teatro kuoskait
lingiausiai nes šis veikalas yra stato
mas ant scenos pirmu kartu. ' Širdin
gai užprašo KOMITETAS.

Paieškau savo draugo Juozapo Pet
kevičiaus, paeiną iš Suvalkų gub., 
Naumiesčio pav., Kidulių gm., sodos 
Parvazninkų. Kaip rodosi, "Peoria 
Rd. gyvena. Aš tūrių prie jo svar
bų reikalą, todėl meldžiu, kad kas ži
notų apie- jį duotų žinią arba kad jis 
pats atsišauktų po antrašu:

Mikolaitis,
La Salle, Dl.

JUBILŽJINIS VAKARAS!
Su programų. Draugijos “Lietuvos 

Ūkininkas”, paminūjmui 5 metų jos 
gyvavimo, atsibus nedėlioį 24 d. 
Rugsėjo. (Sept.), 1911 m. Pradžia 5 
vai. vakare, Klacel salėje, kampas 19 
ir So. Leavitt St.

jiems II dalis —
ma 50c., nauja 35ę.

6. Nauja Skaitymo Įmyga
IH dalis — sena kaina 65c.,

Parsiduoda pigiai salii.nas apgyven
tas tarp lietuvių. Biznis eina gerai. 
Priežastis nardavimo w— savininkas 
serga. Atsišaukit pas Justiną Staliga, 
1931 Canalport Ave.,- Chicago, HL

Administracija Dr-tš?j ?
Stanislovo V. ir K.

Raisškau savo-dėdės Dnmipiįfrg Bstį- ’ 
d£io ir Petro Raudžio, 
parap., Paežerės kaime, taippat ir s&-' 
vo draugų Julijono ir Aleksandros Ur- ‘ 
bonavičiaus. Telšių pav, visi Kaua^

SUSIRINKIMAS.
šv. Juozapo Laimingo Miri- 
Towii of Lake) turės savo 
susirinkimą, nedėliojo 24 d. 
1911 m., 1-mą valandą po

Administracija Draugystes 
Lietuvos Sūnų No. L

ANT TOWN OF 7 AKE. 
Tam. Petrokas, Pirmsėdis, 

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

4600 S. Paulina St.
Juo*, žalandavskas, Prot. Rast., 

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

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

Administracija Liet. Teatr. 
>raugystės po priegloba tv 

Martino.
Nik. Overlingas, Pirmin., 

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

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

3416 Auburn Ave.
Dora. Kadzievski, Fin. Bastin, 

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

3244 S. Morgan St-

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. 
mdrikos ir viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie
te miesto Chicagos, kuriame gyvena apie 60.000 
lietuvių ir turi šimtus visokių pašelpinių, teatra
liškų, bizniškų ir kitokių draugysčių.

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

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

Rossijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinčse vieš- 
Metams $3.00, pusei metų $1.50.

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

pačto Money Order} M*ba pinigais registruotame laiške ant išleisto
jo rankų, adresuojant šiteip:

(Ktjrimls DoianaO ū4o£
VI8I8ZKO ISZQIJIMO kiekvienas įieško. Ai tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at- 
—’— --------- *-------------- 1 •—■  Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kente-

PABNELL AVĖ.
2 lubų medinis namas. Bandos at

neša $300.00 metams- Kaina $2057.00.

PaSARGAt "Už kotėtmottdencljas. 
apgnrsiniruus "Kataliko" - Redakcija 
neatsako”.

Kliubas Lietuvos Kunig. 
Mindaugio.

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

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

J. M. Tananeviee, -Kasteriąs, 
3244 So; Morgan St. .

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

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

Slaptos
Vyrų Ligos 
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepantį Ir 

Inkstų 
išgydomos greitai visiškai Ir 
užtaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale* Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų Išty- 
simas, Kraujo Užauodijimas, 
Szlapumo Nubegimai.

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

Turėdami užtektinai mo
kykloms knygų, atsidarius 
mokslainėms paleidome že
mesnę ant jų kaan§. -

1. Gramatiką 7-^.^ena kai
na 50c., nauja 35c*

2. Lementorius

Dr.ZINS, 183ySCHIGAG0
Valandos: Nuo 8 ryto Iki 8 vak. NedSJtomsnuo 8 ryto Iki 4 po p.

Dr-stė 
mo (ant 
mėnesini 
Rugsėjo 
pietų, svetainėje parapijos šv. Kry
žiaus . ant 45 ar So. Wood gatvių, 
kiekvienas sąnaris privalo ateiti ant 
susirinkinuj, nes turime labai daug 
svarbių reikalų ant apsvarstimo.

' Su godone,
Prot. Raštininkas J. J. Polekas, 

4558 So. Marshfield Ave,

A B Pirkit pas mus už $6.00 geriausio ta-
Bly BK Al bako ir išsiskirkit sau dovaną iš se-
■P ■ ■■^■■8 kančių dalykų: 1) Naujausias impor- 
tuotas fonografas, didelė nikeliuota dūda ir rekordai, 
kuris gerai ir aiškiai grajina visokias muzikes ir dainas. 
Kiekvienas gali tu- 
rėti koncertą savo 
stuboje. 2) Labai 
gražus armonikas 
su notom ir nurody- 
mais iš vokiško fa- j?)
briko. 3) Labai H
gražus pastatomas H w
laikrodis, nikelinis JI
su muzika. Kožną 
kartą muzika gra- 11
jina 10 minutų. 4) 
Gražus, storai auk- 
suotas moteriškas 
arba vyriškas ki- 
Seniais laikrodėlis. '■v _
5) Stalo išrankiai .gražioje dežėje. 6 peiliai, 6 šakutės, 6 dideli šaukštai, 
6 maži, 1 sviestui peilis, 1 šaukštukas cukrui. Už mus dovanas mes nori
me vien, kad rekomenduotumėt musų firmą tarp savo draugų ir pažysta
mų. Prisiųskit ant rankos 50 centų markėmis, mes tuojaus pasiųsime 40 
dėžučių 4 gatunkų už $6.00 ir išsiskirsits dovaną. Likusius $5.50 
užmokėsit priėmę tavorą. Kam nepatiktų, gali nepriimti.
ENGLISH-ASIATIC TOBACCO CO., DEPT. H., 

115 E. 7th St., New York City.

dalis —
nauja 30c,

5. Nauja kn^ga'mokslai- 
sena kai-

A. Kasmauskis Pirmsėdis, 
4559 Hermitage Av. 
J. Vasilkus, Pagel b., 

4508 S. Wood St.
4ug. Saldukas, Protokolų Rašt. 

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

4519 S. Paulina St.
M. Ambrazaitis, Iždininkas, 

4447 So. Honore St.

Ant pardavimo šiaučyąfčs Storas ir 
pora ruimų pagyvenimui," gerioje ap
linkinėje apgyventoje visokiom tau
tom. Biznis eina gerai*. Todėl, ku
rie nenorit turėti bosą ant savo 
sprando, nusipirkit šitą bizni. Gera 
proga; parsiduoda visai pigiai nes sa
vininkas išvažiuoja j Lietuvą. Atsi
šaukit po antrašu: J. Y., 3343 So. 
Morgan St., Chicago, Dl. (38—40)

LOWE AVE.
1 lubų mūrinis namas su 6 kamba

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

Administracija D. L. K. Vy 
tauto Politiško Kiiubo.

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

425 So. Grant St.
J. Ažis, Pagelbininkas,
- 130 Staunton St.

K.’Kučinskas, Fin. Baršt., 
168 N. Washingtcą Lt.

P. A-exiAe, Ras.. Prot., 
08 tlnridan Sj.

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

J. Aok-iTi, Glob. Kasos, 
159 Beese St.

J. Grim ails, Maršalka, 
31 Tannery Sv.

) Parduodu praperteš ir' biznį, kartu 
-3 satliunai ir agentūra, bravarnes 
’Kainą dasižinoš pas . patį-bosą. Prie
to turiu dar du kontraktus (lease) 
Jos. Dackevič, -10th1St.; North Chi
cago, Dl.' - (3(j—39j

Paieškau draugo Vadislovo“ Ma- 
čianiaus, Ukmergės pav., Aluntos par., 
Liesenų sadžiaus, pirma gyveno Mc
Kees Rocks, ~ Pa., dabar-jau 7 mėnuo 
kai išvažiavo į Chicago, kur jis dingo 
nežinau. Meldžiu, draugus chicagie- 
čius jei kuris žinot; kur įis dingo, ar 
•jis-.pats (turiu serbui" reikalą) pra
nešti žinomi adresu: 5 J ,

Jonas Valauga,
156 Orchard- St., McKees Rocks, Pa.

EMERALD AVE.
2 lubų medinis namas. Randos at

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

gvenimas ir maudyklę. Bandos at
neša, $204.00 metanas. . Kaina $2000.00*

2 lubų medinis namas. Randos
atneša ; $420.00 .. metams. Kai-

. $3000.00.
Randos at- 

Kaina $4000.00.
Parsiduoda 

... $2800.00. 
4 gyvenimai. 
... $4000.00.

FOX ST.
lubų medinis namas, 6 kamba-

Kaina .... *............  $1900.00.

TĖMYKITE NARIAI!
Dr-stė -šv. Mateuso Apaštalo laikys 

savo mitingą, nedėlioję 24 d. Rugsėjo 
š. m., salėje parapijos šv. Jurgio ant 
32 Place ir Auburn Ave. Kiekvie
nas privalo pribūti, nes bus daug svar
bių dalykų ant apsvarslymb;

Su pagarba,
; Nik. Overlingas Sekr., ’ 

3245 So. Morgan 8t.

’ Ant pardavimo Restaurantas ir Roo- 
'jning House- 4'Steam Heated4” šiltas 
vanduo viskas naujai įntaisyta. ’ 16 
ruimų, Storas ir beizmentąs. Anglių 
užtektinai ant visos- žiemos. Randa 
$60, o ruimai viršuje, atneša $120 ant 
-mėnesio. Priežastis pardavimo, kad 
vienas dviejų biznių negali apeiti. 

'Gera pfoga lietuviui. Atsišaukite po 
num.: 2474 Blue Island Avė., Chica
go, UI. ' . (38—39)

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

446 Main St.
Jonas Kučinskas Raštin. 

238 Slocum St.

Administracija L. L. U. 
Kliųbo.

LEE PARK, WILKES BARRE, P
Adomas Cikanauskas, Pirmsėdis, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelblninkas, 

78 Oxford St 
Juozas Adominas, Prot. Sekr., 

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

78 Lee Park Ave.
. Frank Zatautis, Kasierius, 

R. F. D. No. 1 Box 171.

guš. Piktąją Daderviną, Szun- 
votes. Niežiu, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nutiesimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

Moterų 
Ligos

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

shoe“ teatro. - Kaina už abudu lo
tu J;...................... $4000.00.

3. šimtas lotų ant 46 gatvės tarp 
Western avė. Rockwell avė., Talman 
avė., Washtenaw avė., Fairfield avė., 
Jr California avė.-. Lotai randasi Ja 
ibai puikioj vietoj; Vanduo randas' 
ant visų lotų. Suras taipgi pradeda 
įvesti ant Western avė. šituos lotai 
daugiausia perka lietuviai, slavokai, 
čekai ir lenkai. Pasinaudokite iš ge 
ros progos. Tie lotai parsiduoda už 
$225.00 ir aukščiau.

4. Du lotai ant Western ave^ ir 44 
gatvės. Kiekvienas lėtas $225:00 ū 
aukščiau.
lOXAB M. TANANETOĘ, 

3S44 So. Morgan 8t,
. flhieanL TM \;

Vyriausybė Susivienijimo 
Lietuvių Namų Savininkų.

J. M. Tananeviče, pirmininkas, 
$244 So. Morgan St.

B vėiismių komedijos ‘i'SFetMre 
tai”. - Sulos sąnariai Dnjns 
vos Ūkininko- 6z Monologas į“ Ale- 
•lyte neraštininkė ”, V* Brąsokąs. 
Lietuviški ir alherikoniški šokiai. .

Tikietų kainos:. 50c., 35e.' Ui 
ypatai. ’■ • - /

. Viskas "surengia rtiptotingai, per tai 
užtikriname pilną užsigąnėdinimą, 
kiekvieno atsilankiusio, ant šio' vaka
ro. Su godone,' ' i

DR. L. U, VALDYBA.

DIDELIS BALIUS.
Parengtas storone Dr-stės šv. Jono 

Ktikštytojaus. nedelioj,. 1 d. spalių 
(October), 1911, Freiheit Turner Hall, 
3417—21 So. Halsted St. Balius pra
sidės 5 vai. vakare. Inžanga 25e. 
porai.

Užkviečiame visus lietuvius ir lie
tuvaites kaip senus taip ir jaunus at
silankyti, bus gera muzikė, grajis pui
kiausius šokius, kurių dar niekur ne
buvo girdėta, galima bus labai links
mai laiką praleisti; bus visokiu za- 
bovų. Užkviečia KOMITETAS.

(38—39)

Reikalauja jauno vyro. į 
karpetij ir korįiinj skyrii;.. 
Nuolatinis užsiėmimas. The 
12th St. Stnre, . Į2tei ir 
Halsted St., Chicago, Ill.

Paieškau savo brolio Antano Pranc- 
kečio, paeinančio iš Kauno rėdybos, 
Panevėžio apskričio, kaimo Pakalniš
kių. Girdėjau kad gyvena škotijoje- 
(Anglijoje), bet dabar nežinau kur 
buna. Gal kas girdėjote ar jisai pats 
tegul atsišaukia adresu

Povilas Pranckctis , 
3212 Auburn Ave., Chicago, IH.

Mateušo Apaštalo.
Pete, Andrejauekaa, ■ Pirm*, 

918 — 33rd St. .
Mazelanskis PagelbininkZS, 

3302 Co. Morgan St.
Nikodimas Overlingas Rast, PfOL 

3245 So. Morgan St _
Altanas Kasparavičių Rasti. Fifi* 

3416 Auburn Ave. _ 
ITazimieras P.- Situs Iždininkas, 

918 — 33rd Street. t 
4gn?_ ’.as Brazauskis Krygics, 

3220 Illinois Co'./i,

LOTAI.
1. Lotas taoal geroj vietoj tarp lie

tuvių ant Auburn avė. ir 32 gatvės. 
Lotas 25x100 pėddų. Kaina .. $700.00.

2. Du lotai labai geroj vietoj tarp 
lietuvių apgyventa ant Morgan ir 33 
place. Lotas 50x130 pėdų. Labai 
geroj vietoj bent kokiam biznii kaip

,mb. Meldžiu atsišaukti ant šio ad 
■ėso:

Adolpas Orlovskis,
*5 Sellinger St., Rochester, N. V

Senu pątyrusta fr pasekmingtaustu Zpecijallsto CBlčagoje, kuris 
aplanko savo ligonius ypatiMud.

yti kiekrisną kenčianti vyrą nno VaricocelSs, Strikturos, Užkrečiami) 
rviškos Negales, Hydroceiži artis ypatingą vyrų ligų.

_____ _  -Jnlinimai yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigąant daktarų ir 
gyduolių be Jokios naudoi. ir mino noru yra parodyti visiems tiems muomms. kurie gy
dėsi pas tiuiną ar daugiau daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vieninteij bodą, ku> 
rioonri tikrai ir ant visada išgydau.

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ 
atsilankykite j mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kal
bomis. Tamista gausi geriausi patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, igytn per 14 metą 
esant specialistų vyrų ligų. Jaigu tamstos padėjime yradar viltis, tai «s tamstai parody
siu kaip išsigydyti ir

Hgydau vielikei Ilgas skilvio, plauBIAf, kepenų Ir Inkstu, 
Nnmokšk už sepžimlunlngą gydymą—MBfSZGYOO, NKMOKEK.

Musę'banke randasi di
džiausias ‘ ‘ Real Estate ’ ’ 
skyrius namy. 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
mo j vietoj, atsišaukite, prie 
mus, o mes vistiek sulygsi- 
me piginus ir geriaus, negu 
kiti agentai.

Cionais paduodame sura- 
Šų nekuriu ir lotų, kurious 
galima pirkti labai ^pigiai:

3252 So. Halsted St., Chicago, Ill
&AŠYK tuojaus, o gausi viešą “Uetuvoa** uumerj ant pažiūros dykai.

AUBURN AVE.
2 lubų medinis namas, - 3 Storai ir 

3 gyvenimai. Randos atneša $1509.00 
metams. Kaina .......... $17000.00.

2 lubų kampinis mūrinis namas, 1 
Storas ir 1 gyvenimas. Randės atne
ša $3i 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 lubu 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, 

mai. Kaina .......................

11



VIETINES ŽINIOS. £

Prakalbos ir, dainos.
Pereito j subatoj, 16 die

ną rugsėjo, šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje Tėv. Myl. 
Draugijos susijungusios 
kuopos Chicago j e paren
gė vakarą p. J. Va
nagaičio priėmimui. Vaka
ro programo išpildyme da
lyvavo “Birutės” choras ir 
orkestrą, kurie savo daino
mis ir muzika paįvairino 
didesnę ir svarbiausią šio 
vakaro programos dalį, 
būtent prakalbas. “Biru
tės” choras pritariant or
kestrai padainavo Lietuvių 
Hymną, kaip-if šias M. Pe
trausko kompozicijos dai
neles: Šią naktį, Eina gar
sas, Motuš motuše, Oi mo
tule ma ir Suktinis.

Prakalbose pirmutiniu 
kalbėtojum buvo p. J. J. 
Hertmanavičius, kuris 
trumpoj savo prakalboj per
statė p. J. Vanagaičio atva
žiavimo tikslą ir kvietė lie
tuvius palaikyti Prūsų lie
tuvių tautinį judėjimą. To
liau kalbėjo pats p. J. Va
nagaitis, gerbtinasis šio va
karo svečias. Kalbėtojas 
vaizdingai nupiešė visą lie
tuvių padėjimą Prūsuose, 
kur systematiškai yra ve
damas lietuvių suvokietėji- 
mas per mokyklas, bažny
čias, kareivi ją ir pagalios 
per neva lietuvišką konser- 
vatyvinę laikraštiją, kuri 
lietuviuose auklėja dar di
desnį suvokietėjimą ir vo
kiečių vyriausybės garbini- 

_ mą. Ypačiai pąbriežta Pru- 
sų lietuvių-protestantų ąt- 

^^fe^^eiviškąidfcūi^^t ir J jos 
vadovas bei lietu viii atsto- 

^v^^Vokietijoa. parlamente 
d-ras Gaigalaitis. Šis kuni
gijos, vokiečių —.hakatistų 
ir kaizerio vyriausybės lie
tuviams pragaištingos poli
tikos atstovas, net atvykus 
p. J. Vanagaičiui čia, Ame
rikon, stengiasi kenkti lie
tuvių tautinio atgaivinimo 
darbui, būtent prisiuntė į 
vietinių (Chicagos) lietuvių 
laikraščių redakcijas laiš
kus, šmeižiančius ir žemi
nančius kaip patį p. J. Va
nagaitį, taip ir jo leidžia
mus laikraščius “Byrutę” 
“Algemeine Lit. Rund
schau”. Šitas faktas, kad 
lietuvystės priešai, pa
jutę savo nelemtai politikai 
pavojų, griebiasi jau net to
kių inrankių, idant kaip 
nors sugriovus tikrųjų Prū
sų lietuvių atgaivintojų dar
bą, aiškiai parodo, kaip tas 
darbas visiems lietuviams yra 
svarbus ir kaip pasekmin
gai jaunosios Prūsų Lietu
vos ideos randa sau vis pla
tesnius pasekėjų ir savo 
reikalus suprantančių lietu
vių sluogsnius. — Pagalios 
kalbėjo dar d-ras A. Grai- 
čunas apie reikalingumą lie
tuviams apšvietos, moky
klų, didesnio organizavimo
si ir patarė neužmiršti bei 
palaikyti Lietuvos institu
cijas kaip ir Prūsų lietuvių 
tautinį judėjimą.

Visa vakaro dvasia iš gi
lios klausytojų krutinės 
veržte-veržė galingą šauks
mą: Lai gyvuoja Jaunoji 
Lietuva po ahelnu sparnu 
visos lietuvių šeimynos kul
tūros ir tautinio darbo!

vių jaunuomenės pasikalbė
ti apie atidarymą vakari
nės mokyklos (Public 
School) k ant 46-tos ir So. 
Hermitage gatvių. , Susi
rinkime dalyvavo apie 500 
žmonių ir vedėju buvo iš
rinktas p. A. Blinstrupas. 
Paaiškėjus apšvietos daly
kų stoviui, liko, sutvertas 
“Lietuvių Jaunuomenės 
Apšvietos Kliubas Chicago, 
Ill. ant Town of Lake”. 
Prisirašiusieji prie Kliubo 
nariai mokės 10 centų įsto
jimo ir po 5 centus mėne
sinių . mokesčių. Kliubo 
tikslas — apšvietos dalykai.

Jau • susirinkimas buvo 
užsibaigęs, kuomet svetai
nėn atėjo gerbiamasis sve
čias p. J. Vanagaitis, kuris, 
kaip jau visiems yra žino
ma, atvyko čion supažin
dinti Amerikos- lietuvius su 
Prūsų lietuvių judėjimu. 
P-as J. -Vanagaitis į susi
rinkusius pasakė gražią 
prakalbą, kurioje perstatė, 
kad Prusnose yra apie 300- 
000 lietuvių ir kad tokia 
daugybė* mus ' viengenčių 
turės žūti arba, ištautėti vo
kiečių rankose, jaigu mes 
lietuviai nesistengsime 
jiems pagelbėti. Toliaus 
kalbėtojas paaiškino, ko
kiais budais mes galime 
jiems pagelbėti. Nurodyta 
Vokietijos lietuviški laik
raščiai, kurie eina vokiečių 
rankose ir gina vokiečių rei
kalus, o ne lietuvių, toliaus 
prašyta visų ten susirinku
siųjų užsirašant prenume
ratą palaikyti laikraštį 

Jniris rnuo spąį; 
Uų. mėnesį pjadės eiti^Ti^ 
žėje kiekvieną savaitę ir ku
ris tik vienas Prūsuose gi
na lietuvių reikalus ir trau
kia lietuvius nuo ištautėji- 
mo. Toliau vienas iš drau-; 
gų (nesužinojau jo pavar
dės) paaiškino apie kitą 
sykį buvusius prusųs-liętu- 
vius, kaip juos kryžiokai 
naikino, kokie dabar yra 
Prūsų lietuviai ir kaip jie 
gyvena. Kalbėtojas karš
tai ragino užsirašyti laik
raštį “Byrutę”. Abiejų 
kalbėtojų prakalbos susi
rinkusiems labai patiko ir 
nesigailėta rankų plojimo. 
Žinoma, buvo ir tokių, ku
riems apšvietos reikalai ma
žai terūpi, jie bevelija mirk
ti degtinėje. Vienas iš su
sirinkusiųjų J. A., norėda
mas pajuokti p. J. Vanagai
tį, nusiėmęs kepurę, kaišio
jo ją arčiau savęs sėdin
tiems, nurodydamas, jog au
kas renka. ♦ ■

Daugiaus reikia suprati
mo ir apšvietos!

Lietuvis.

Naujas apšvietos kliubas ir 
p. J. Vanagaičio prakalbos.

(Prisiųsta).
14 dieną rugsėjo Town of 

Lake miesto dalyje A. 
Blinstrupo svetainėje susi
rinko didelis skaitlius lietu-

Lietuvių vakaras.
(Prisiųsta).

Vžpereitoj nedėlioj, 10 d. 
rugsėjo, Hull House teatre 
liet, teatrališka ‘ ‘ Rūtos ’ ’ 
draugija statė scenoje trijų 
veiksmų komediją “Prieš 
vėją neb’papusi”. Visas 
perstatymas _ atlikta gana 
puikiai, nes kiekvienas ak
torius buvo atsakančiai iš
mokęs savo rolę. Pastebėti
na tiktai berno Bajoro per- 
silpnai nuduota meilė prie 
mergaitės Julytės ir jo 
smarki, netinkama išreiškia
miems jausmams kalba. Po 
perstatymui monologą p. V. 
Brusokas atsakančiai de- 
kliamavo. “Rūtos” choras 
dainą “Iš vergijos” padai
navo nekaip, o kaltas tame 
choro vedėjas p. J. M. Lan
kelis, nes leido ant scenos

dainuoti
tiems. Merginų duetas; ne
labai gerai nusisegė. UĮMės 
Jurgaičiutės . dėklemavo 
pertyliai ir be nudavimo. 
Kvartetas vyrų sti mergi
nomis nusisekė pusėtinai. J. 
M. Lankelis solo “Augink 
motinėla” dzūkiškai padai
navo puikiai. .Vienų mer
ginų kvartetas ir “Rūtos” 
choro'daina “jau atėjo ru
denėlis ’ ’ atlikta gerai; Pu
blikos svetainėje buvo ne
mažai ir visi ramiai užsilai
kė. Melagių Dėde.

Teatras ant Bridgeporto.
(Prisiųsta). /

Nedėlioj, 17 d. rugsėjo š. 
m. šv. Jurgio parapijos sve
tainėje draugijašv. Aloy- 
ziaus atlošė vieno veiksmo 
komediją ‘‘ Knarkia palie
pus”.

Jauni aktoriai atsižymėjo 
gabumu, kaip tai p. Žilvitis 
rolėje Dratevkos, kareivio, 
buvo gana juokingas, p. J. 
A. Sidemka perstatė smar
kų kapitoną Burskį, p. J. 
Monkeviče lošė tarno rolę, 
bet puikiausiai iš visų at
lošė jaunutė panelė L. Žil- 
vieiute. Kaipo kapįtonie- 
nė, ji buvo naturališka, ro
lę žinojo be apsirikimo, pa
rodė savyje nepaprastą ga
bumą. Velytiua butų, kad 
p-lė Žilvičiutė tankiau pa
sirodytų ant lietuviškos sce
nos, nes tuom dar labiau iš
lavintų savo talentą.

Pagirtinas tai dalykas, 
kad musų auganti jąųnuo- 
menė griebiasi prie šio-to 
naudingesnio, vieton kaip 
daug iš musij jaunų lietu
vių vakarais tik gatvių pa
kampiais slankioja; užtaigi 
d r-jai šv- Aloyziątis -veliju 
kuOgeriaųšio pasisekimo. 
Malonu būtlj; kad višd Brįd- 
geporto jaunieji lietuviai 
rištųsi į vieną didėlęy drau
giją, kuri butų jiems pa
tiems ir visuomenei naudin
ga. |

Po teatrui buvo somai iki 
vėlam laikui. . :

Ten buvęs.

Historija paveiksluose.
Šią savaitę Coliseum’o sa

lėse prasidėjo municipalinis 
kongresas, kuriame daly
vauja daugumos ' didesnių 
miestų majorai. Tarpe kitų 
kongresan atvyko Ne v? Yor- 
ko majoras Gaynor, Phila- 
delphijos Heyburn ir Bos
tono Fitzgerald. Tame val
dininkų suvažiavime dar in- 
taisyta paroda, perstatanti 
miesto Chicagos historiją 
aliejiniuose paveiksluose, 
nutapytuose Edgaro J. Ca
meron. Paveikslai persta- 
to miestą įvairiais laikais. 
Yra paveikslas, perštatan- 
tis pirmą indi jonų kaimelį, 
toliau atvažiavimą francu- 
zų, senas tvirtoves, kariuo
menės stovyklas, kanalus, 
didelį gaisrą 1871 metais, — 
pagalios šiandienį Chicago, 
kaipo pramonijos ir pirkly- 
bos centrą.

Naikina ištvirkimo vietas.
Miesto majoras pastaruo

ju laiku pradėjo smarkiai 
kovoti prieš įvairias hazar- 
dinio lošimo vietas ir tame 
dalyke užkliudė beveik visą 
miesto policiją, ankštai su
sirišusią su visokiais apga
vikais, šuleriais ir tamsaus 
amato žmonėmis. Dabar 
vėl majoras paliepė polici
jos viršininkui McWeeny, 
idant tasai su savo policija 
apvalytų arba net visai už
darytų visokias ištvirkimo 
vietas, vadinamas: “wine
rooms”, “privirti 
rooms”, '’ ** »»

“vaudeville jshow!’ -ir t. p. 
Toliau mąjoras pavedė civi
linės tarnybos komisijai iš
tirti, kokie ^santykiai vieš
patauja tarpe policijos, šu- 
lerių ir paleistuvystės na
mų. Kai tipeli cistai bus be 
jokių pasiteisinimų praša
linami iš "tarnystes; karčia- 
mos gi, kuriose slapta yra 
vedamas ištvirkimas, bus 
apvalomos arba uždaromos.

Kiek Sveri?
9 -

Jaigu mažėja svarumas, tai gal iš priežasties ne- 
pakaktino maitinimosi, kuris vėl gali būti pasek
me skilvio silpnumo ir menko virškinimo. — Pa
gelbėk skilviui vartodamas gyduoles, kurios va
dinasi

Aptirtose Bonkuto 
Vienas Doleris.

Severos Skilvinis Kartumas

Kyšių ėmėjai.
Iš to, kas dabar yra ma

toma ir girdima, galima 
spręsti, jog visa miesto ad- 
mnistracija remiasi vien 
kyšių ėmimu. Negana, kad 
visa miesto policija visur ir 
visame yra paperkama, bet 
šiomis dienomis namų staty
mo kom., [ Erickson, viešai 
apskelbė, kad jo skyriuje 
inspektoriai ima kyšius. 
Namų statymo inspektoriai 
visai neboja į tai, kad dau
gybėj namų yra pavojinga 
gyventi, kad nėra ugnagesių 
laiptų $25 kyšio užtenka, 
kad jie apie viską tylėtų. 
Komisorius prašalino 11 in
spektorių iš tarnystes, o 
tam tikra komisija tyrinėja 
dabar namų statymo valdi
ninkų parsidavinėjimą. ■:

Niekas taip greit nesunaikina žmogaus, kaip nusilpę ir suirę nervai. Ar 
neesi nervuotas? Kam apleidi tokį pavojingą sveikatos stovį? Bandyk 
vartoti

SEVEROS NERVOTONA
- Sujungiant su tam tikra dyeta, su proto atsilsiu, su kūno mankštymais, 

su maudynėmis ir masažu, toji gyduole suteiks energiją, smagumą if jė
gas tavo nervų systemai. Kaina vienąs doleris.

Kainai 25c Ir 50c 
Aptirtose.

Atsargiai su grybais! y
Dabar jau prasidėjo gry

bavimo metas ir daugybė 
žmonių kasdiena važiuoja 
už miesto trinkti giybus. Ne 
visi vienok \moka atskirti 
gerus giybds nuo nuodin
gųjų ir pertai tankiai žmo
nės pavalgę^ negerų grybų 
suserga,' ot ne kartą net ir 
visai -nusinuodija. < Grybų 
šiais metais, yra dabai daug, 
ir kiekvienas grybautojas 
parsiveža.jų po keliasde
šimtisi&vašų kasdiena. Kuo
met kas važiuoja grybauti, 
turi pasiiąati kartu su sa
vim tokį, kuris grybus pa
siusta, nes nuodingi grybai 
labai yra pavojingi žmogaus 
sveikatai.

Kol insigaus giliau
Kol paprastas nušalimas, tas lengvas kosulis ar
ba tas užkimimas išsiplėtos į pavojingą plaučių 
ligą, apsisaugok smagiu ir pastovum palengvi
nimu, kokį suteikia

Severos Balsamas Plaučiams

Severos Gyduoles gali pirkti visur, kur tiktai yra koks aptiekorius arba gy-
- duolių pirklys. Persitikrink, kad tau duoda tikras Severos Gy

duoles ir neimk kitokią. Patarimai — lietuvių kalboje.

Musu Gydymo Skyrius suteikia per laišką Patarimus dovanai.

CEDAR RAPIDS
IOWA T

Bankinis Kantaras
Svarbi operacija.

Žinome, kad kiekviena 
ant žmogaus kūno daroma 
operacija, yra svarbus da
lykas, ir niekas negali iš- 
anksto pasakyti, ar opera
cija pasiseks, ar ne. Svar
biausios operacijos tai tos, 
kurios prisieina daryti ant 
žmogaus virškinamųjų or
ganų, ir gydytojai sako, kad 
jei žmonės labiau atkreip
tų akį į savo sveikatą, tai 
ir operacijos nebūtų reika
lingos. Simptomai virški
namųjų organų ligos yra: 
nužudymas apetito, energi
jos, apsunkėjimas po kiek
vienam valgiui, vidurių su
kietėjimas, galvos skaudėji
mas. Trinerio American 
Elixir of Bitter Wine yra 
geriausias vaistas, kurs 
greitai pataiso vidurius, 
juos sustiprina ir reguliuo
ja. Tą vaistą patariame 
vartoti visokiuose li
gos apsireiškimuose, ka
da tik reikalaujama išvalyti 
žmogaus organizmas nuo vi
sokių negerų -medegų, su
grąžinti apetitas, sustiprin
ti nervus -ir abelnai pada
ryti kūną .sveiką ir gražų. 
Gaunamas visose aptiekose. 
Jos. Trinerp 11333 — 1339 
So. Ashland jave., Chicago, 
Illinois.

In Krajų

— - -—Pirkimui Laivakorčių. =
žemiaus suteikiame kainas ant nekuriu linijų išvažiuojantiems ir atvažiuo

jantiems Amerikon. Mes turime visas laivų kompanijas, ant kurių parduo
dame šipkortės į Europą, iš Europos ir į visas dalis svieto. Su kiekviena šip- 
korte nusiunčiame lietuviškus laiškus su pamokinimu, kaip kelionėje užsilaikyti, 
kad nepatekti į rankas apgavikų, kurie nuo keliaujančių pinigus išvilioja. Per 
musų bankinį kantarą tūkstančiai žmonių atvažiuoja ir išvažiuoja ir kiekvienas 
džiaugiasi gavę gerą laivą ir teisingiausias informacijas.

Čionai paduodame laivų surašą: z
Iš Krajaus . - ,
$c KOKIA LINIJA./
38.00'Hamburg American Linija tarp Hamburgo ir New Yorko eina 9 d. 36.00 
45.00 North German Idoyd tarp Bremen ir N. Y., Ex., eina 6 dienas .. 40.00
40.00 North German Lloyd tarp Bremen ir New York, Reg., eina 9 d. 35.00
38.00 North German Lloyd tarp Bremen ir Baltimore, eina 12. dienų .. 33.00
35.50 Red Star Linija tarp Antverpen ir New York, perplaukia jūres į 8 d.33.00
35.50 Holland American Linija tarp Rotterdam ir New York, eina 9 d. 33.00 
36.00 Russian American Linija tarp Libava ir New York, eina 10 dienų 30.00 
40.00 Canadian Pac. R. tarp Antverpen ir Quebec, eina 10 dienų 30.00 ir 31.00
2.50 Vaikai mažiau vienų metų____ _________ _________ _......... 2.50

Vaikai nuo vienų metų iki 12 metų, moka pusę kainos . . ..
Pasarga: Kiekvienas atvažiuojnatis iš Krajaus ar didelis ar mažas, 
turi mokėti pagalves taxų $4.00, todėl tie turi būti pridėti apart šip- 

a . kortės kainos.

Motina: — Kodėl lendate 
tetai į akis, kad ji jums 
Išmotų? ;

Mažas Jurgiukas: — Nes 
tetai dainuojant tėtis išaina 
iš namų, o tuokart mums

■ t’ 

EUROPOS GELŽKELIŲ KAINOS: z 
ir Tarp Tilžės

Hamburg . ,v. .....4.85
Bremen -s-r.-,.-. .. . 5.20

Antverpen . u.z?...;....... .... 6.95
..«.. . . Rotterdam ...................................   6.90
Vaikai: 4 metų lig 10 metų pusę, nuox 10 metų pilną kainą, mažiau 4 

metu dykai.
Jei reikalaujate šipkortės, rašykite pas mumis, o mes suteiksime visas reika

lingiausias informacijas, s
Visiems lietuviams žinoma, kad musų bankinis kontoras yra didelis ir at

sakantis, gerai ir saugiai nusiunčiamo laivakortes ir pinigus Lietuvon ir į kitas 
dalis svieto.

Visuose reikaluose kreipkitės į musų Bankinį Kontorą adresuodami šitaip:

J. M. Tananevicze
Chicago, Ill.j 3244 So. Morgan St

•; -r.
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