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Miestuose Alčocer ir Gar- 
caįente išvaikyta visi ka 
raliaus valdininkai' ir pro 
klemuota komuna, ty. sava 
ranki federacijinė respubli-

Politiškos Žinios. $

Ispanijos monarchija pa 
vėjuje.

i|ti visuotinas 
f to darbinin- 
tekuriose vie- 
far revoliuci- 
ferchistų bu- 
Iwpti suokai- 
machinacijos 
ją. Miestuo- 
fenė kauties 
tautine' gvarĮ 
ii|feonių krau- 
krašte viskas 
iriU it bičių

Irlandijoj geležinkeliečiai 
’ suStraikavo. ■

Chinų kariuomenės gene* 
rolas Čao-Erh-Feng iš Čeng- 
Tu praneša, jogei sukilėliai 
turinti artileriją; jie esą. 
puikiai susiorganizavę ir tu* 
rinti pakaktinai spėkų. To
liau jis praneša, kad laike 
apgulimo Čeng-Tu, sukilė- 
lių pražūta 2.000 ir valdiš
koji kariuomenė paėmusi 
2.000 įvairios rųšies ginklų.

Pabėgėliai, pribuvę į 
Čung-King, iš sukilusiij apy
linkių, pasakoja, jog suki
lėliai su anais apsiėję labai 
švelniai. Svetimžemiams. 
visur negręsia joks pavojus,, 
kadangi dabartinis judėji
mas atkreipta tik priešai 
vyriausybę.

laikė savo susirinkimą, kuria
me nusprendė pakelti strai- 
ką. Ir praėjus kelioms va
landoms ant trijų geležinke
lio svarbiausių linijų sulai
kyta visoks judėjimas. 
Valdžiai tas dalykas puolė 
širdin ir ji atšaukė kariuo
menės manebrus. Policijai 
prisakyta saugoti geležinke
lių stotis. Ir ant kitų ge
ležinkelių linijų judėjimas, 
regis, bus sulaikytas.

Straikas apskelbta delei 
to, kadangi geležinkeliais 
transportuota medžiai tų 
kompanijų, kurios ligšįol 
dar nėra išpildžiusios savo 
darbininkų reikalavimo.
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Ir Austrijoje darbininkų 
riaušės.

nas strai- 
•mis. pėdo-

Su Ispanijos, monarchija 
abaį prastai ‘ einasi." O 

priežastis štai kame: 7

Rusija pergyvena nepa
prastus laikus. Visoje vals
tybėje pradėjo didelę rolę 
lošti... bepročiai. Bepročiai 
pradeda turėti didžiausią 
intekmę į visą vyriausybės 
politiką ir yra laikomi di
deliais valstybės “veikė
jais” :

Vienu iš tų didžiausių 
valstybinių “veikėjų” yra 
šventikas Iliodoras, kuris 
dar kitaip vadinamas “be
pročiu vienuoliu iš Carici- 
no”. Tasai fanatikas Cari- 
cine juodašimčių arba tik
rųjų rusų sąjungos suvažia
vime apskelbė, jog rusų 
“patrijotai” visoj Rusijo; 
tuojaus sutaisys abelnus po
gromus žydų, inteligentijos 
ir kitataučių.

Tokis šventiko apskelbi
mas, kurio agitacija turi la
bai didelę pasekmę tarpe 
tamsių mužikų visoje Pa- 
volgėje, iššaukė didelį gy
ventojų neramumą.

Tasai beprotis šventikas 
viešai yra palaikomas ir 
užtariamas caro ir jo vy
riausybės. Po paskutiniam 
savo atsilankymui pas carą 
jisai įgavo dar didesnę drą
są ir viešai skelbia, kad Ru
sijoj tolei nebus tvarkos ir 
ramybės, kol nebus išguiti 
ir išmušti visi žydai, inteli
gentija ir kitataučiai.

Stolypino reakcijinė vy
riausybė prijautė Iliodorui, 
nes matė jame didelį abso
liutizmo ramstį. Iliodoras 
gi vyriausybei nepasilieka 
skolingas ir, eidamas per vi
sus Pavolgės miestelius ir 
sodžius su visa armija savo 
pasekėjų, skelbia .tamsiai 
miniai nau j ą ’ e vangeli j ą,r pa
remtą ant žudymo ir naiki
nimo “kitataučių”.

sušy&l 
spiečiui

Toksai padėjimas dabar 
vyriaūšybeiį o ypač karaliui 

pasibarė. baisus. 
Kara)ių0? atšau^ė ' visokius 
savo^viešejimus ir pasi- 
Važinl^imus, sušaukė minis- 
terių posėdį, paįįs-gi apsis
tatę kariuomenėj ir posėdy 
nutarė visoj šaly apskelbti 
karo stovį jei tik Geiierali- 
nė.,. Barbei Federacija ap-

fo, kad sumanyta visoj Is- 
panijęjjįpsi 
straikakyMį 
kų jiu^įio 
tose, ąt^ad- 
joniejOhte'

biai iy~‘uOiri 
pnesl§ai-<

Garsus Rusijoje popas 
vienuolis Iliodoras atsisakęs 
už Stolypiną laikyti pamal
das, aiškindamas, jogei Sto
lypin nepriklausęs rusų šei
mynai ir jis Rusijai nieko 
gero nedaręs, o už pinigus 
tik dabar turįs pamaldas ir 
verkiančius.

Tomis dienomis prasidė
jus Bogrovo byla. Skundo 
akte pažymėta, jogei Bo- 
grov turėjęs sau bendrą, ne
kokį Muravjovą, kuris pirm 
visoko nusižudęs Peterbur
ge, slaptosios policijos vir
šininko Kuliabako biure. 
Muravjovui . nUsižudžius, 
Bogrov apsiėmęs premierą 
nudėti. Ir savo tikslą at
siekė.

Paskiausiai gauta žinia, 
kad karo teisinas Rieve nu
sprendęs Bogrovą pakarti.

If^ėiiij^fe'ūž^tnusih įl?|^oliMyą kąralius Alfonsas su savo pakalikais su 
e, bet dabarsaugojusį anhpsįSs, kuri jį gali pavaryti nUp sosto.

strail^-Į- ■ ’ . < .
Ir-kailį sykhį-nebtrukus 

apskelbta.'visw 
kas, n-yfežralius 
mis. ąp 
ro stb;

Ties sala Wight, 
joj, ant didžiausio 
naujo pasažierinio 
11 Olympic ’ ’, prigulinčio kom
panijai “White Star Line”" 
užplaukęs karo laivas- 
“Hawke” ir prakiurinęs 
šoną. Tuo tarpu ant laivo- 
butą 3.000 keliauninkų, pa
sirengusių keliauti į Ame
riką. “Olympic” nuplukę 
dyta į dokus, -----

Daug darbininkų užmušta 
ir sužeista gatvėse miestų 
Saragose ir Bilbao.

Tuo - tarpu valdžia nu- 
sprėndžius išnaikinti visus 
suokalbininkus prieš kara-

Riaušės-delei valgių bran
gumo iš Francijos’persikėlė 
į Belgiją ir Austriją. An
dai Austrijos , sostąinėj 
Vienoj butą tikros revoliu
cijoj šimtai žmonių sušaų- 

•G?, • X- . ,5, ‘y-p.ypo-

Kaip, paprastaį - i^
kitur ėmė straikuoti datbit 
ninkai. Netik ? Amerikoj 
kapitalistai -jd^rbį^nkųs 
įvairiais budais Į engia,, bei 
tas patį ypįkiąmą ir Euro
poj, taigiir- pačioj Ispani
joj. Kuomet darbininkai 
ilgesnį ląįką negalėjo su 
darbdaviais susitą^int, ži
nomas dalykas,- tarp strai* 
kerių kilo badmetis, .vargas 
ir skurdas, 
tose strąį 
riaušes,; p 
šiaip žmonių minios. ir visu- 
pirmu imta aštriai: protes
tuoti prieš, valgių brangu-- 
mą. N egana Jto,.i kad darbi-, 
ninkai neturi darbop bet' 
kaip tyčiomiss rr valgomi 
produktai ;dar pabranginta.

Kai kuriose vietose užgi
mus toms riaušėms, vyriau
sybė į tai visai neatkreipė 
doruos, tuos dalykus paliko 
ant rankų lokališkieins vai-’ 
dininkams. ; Paprastai vy
riausybė mano: Et, pasi
bels, pasimanksty s’t’ie pras
tuoliai ir visi vėl aprims. 
Tečiau tokie manymai labai 
tankiai atgabena liūdnas 
pasekmes. Taip dabar at
sitiko ir Ispanijoje.

1'' / -7 *
Sukilus- riaųšems/y^taiga 

tarp riaušininkų atsirado 
politiški; ągitatoriaį kurių 
tikslas vienas ir tas pats: 
sugriauti dabartinę “monar
chiją.' Tų agitatorių balso 
tik ir reikėta. Streikai pra- 
dėjo visur vis plačiau pįės- 
ties ir pagaliau priėjo prie

Iš Tulono pranešama, jo
gei ant Francijos skraiduo
lio “Glorie” šaudant plyšus 
kanuolė; vienas kareivis už
mušta ir 13 sužeista. Fran
cijos karo laivams nesiseka..

kdji^^^iucijakį, Ir pąsek- 

ibmos; tik 
narna, se-

Iš Rusijos.
Nušovus Kieve premierą 

Stolypiną į 15.000 žydų lig- 
šiol miestą apleido. Ir to
liau žydai, palikdami savo 
lobius, krautuves, nešinasi į 
kitus miestus, kur randasi 
mažiau juodašimčių. Nu
žudyto Stolypino vietinin
kas Kokovcev per savo 
sekretorių žydų aristokrati
jai iš Kievo apreiškė, kad 
Kieve pasiaubą pagimdę pa
tįs žydai, kurie perdaug 
persigandę, vyriausybė ka
dangi viską buvo sutaisius, 
by tik neleidžius prasidėti 
bent kokiems priešai žydus 
judėjimams.

Ir caras Mikalojus per 
Kievo general-gubernatorių 
Trepovą apskelbęs, kad 
Kieve žydai galinti sau ra
miai gyventi, valdžia jiems 
nepadarysianti jokių nuo
skaudų. Rusų patrijotų Ly
gos pirmininkas tomis die
nomis areštuota už kursty
mą juodašimčių prieš žy
dus.

Odesos gubernatorius Tol- 
mačev pasikvietęs į savo rū
mus visus monarchinių or
ganizacijų atstovus ir pri
sakęs jiems nekliudyti žydų, 
neturėti su žydais blogų 
santykių.

Kas link pasikėsinimo ant 
Stolypino gyvasties tardy
mus vedęs pats teisdarystės 
ministeris M. Ščeglovitov. 
Patirta, jogei daugumas 
augštesnių policijos valdi
ninkų tan pasikesiniman in- 
maišyta. Valdžia prižadė
jus apskelbti sensacijinius 
dalykus, kuriuos užmušėjas 
Bogrov išpažinęs.

Policijos departamento 
vice-direktorius Verigin nų. 
žiuromas tame pasikėsini
me kaipo dalininkas, jis, sa
koma, suokalbį ant Stolypi
no gyvasties žinojęs ir tai 
toleravęs. Kad apsaugojus 
carą nuo pasikėsinimo jam 
esant Kieve, tarp policijos 
kilę aštrus ginčai. Gen.- 
gubernatorius caro, “sar
gus” norėjo turėti savo ran
kose, bet policijos direkto
rius M. Krilov tam prieši
nosi. Trepov todėl norėjęs 
rezignuoti, bet caras jo re
zignaciją atmetęs. O tuo 
tarpu Krilov, Verigin, pul
kininkas Spiridovič iš slap
tosios policijos biuro suor
ganizavo “ochraną” Kieve, 
lėšomis $100.000.

Taigi paskiau Krilov ir 
,V erigin leido advokatui 
Bogrovui saugoti premierą 
Stolypiną nuo anarchistų. 
Kaip jis Stolypiną saugojo, 
jau žinoma.
. Nekurie rusų laikraščiai 
rašo, kad jei priešai teatrą 
gen.-gubernatorius Trepov 
savu keliu nebūtų pastatęs 
kordono, tatai Bogrov po 
pasikėsinimui butų paspru-

Pasiremiant ant karo sto
vio imta areštuoti darbiniu-1 
kų vadai ir politiškieji agi
tatoriai. Tūkstančiai žmo
nių tokiuo būdu uždaryta 
kalėjiman. Prasidės žmo
nių šaudymai ir kitokiuo 
budu žudymai.

Nėra abejonės, jogei vy
riausybė apmalšįs kraštą, 
savo neprietelius iškars, iš
šaudys, bet kaip ilgai ka
ralius džiaugsis ant sau 
brangaus sosto, tai klausi
mas?

O tuo tarpu bedarbė ir 
darbininkams prisieina var
gus vargti.

Iš to visko aišku, jogei 
karaliui ar anksčiau, ar vė
liau prisieis iš Ispanijos iš
sikraustyti.

dyta ir sužeista. Prasidė
jus toms riaušėms, politiš
kieji agitatoriai tuo pasi
naudodami, tiesiog minias 
atkreipė prieš monarchiją 
ir ėmė gundyti prie revoliu
cijos. Vyriausybė tai pa
tyrus, kuogreičiausiai susi
tvarkė ir pasirengė minias 
pašvęsti kulipkomis. Im
peratoriaus rūmai apstatyta 
kariuomene, miestan pasių
sta daug raitelių ir artile
ristų.

Riaušės prasidėjo pirm 
pietų, kuomet įvairiose 
miesto namais: Socijalistąi 
sukvietė į 200.000 asmenų 
demonstracijon prieš valgių 
brangumą.

Didžiausias toksai susirin
kimas, kuriame dalyvavo 
50.000 asmenų, atsibuvo ties 
miesto namais: Socijaistai 
savo karštomis kalbomis 
ėmė kurstyti susirinkusius 
kovon su valdžia. Pasibai
gus susirinkimui “išmokin
ta” ir “apšviesta” minia 
ėmė daužyti miesto namų 
langus. Policija mėgino 
minią išvaikyti, bet tuokart 
minia atšoko nuo miesto na
mų ir piktaį atsikreipė 
priešai policiją. Kruvinai, 
Susiremta, o kadangi policija 
buvo silpnoka, pakviesta 
kariuomenė. Akimirkoj pa
sirodė pulkas raitelių. Mi
nia, pamačius kariuomenę, 
ėmė šaukti: “Mes ne ka
riuomenės norime, bet duo
nos!”

Bet raiteliams liepta mi
nią išvaikyti. Tris sykius 
minia atakuota ir vis-gi iš
vaikyta. Bet išvaikyti de
monstrantai iš vienur, rinko
si kitur. Pasklydus plačiai 
gandui apie susirėmimus su 
kariuomene, pribuvo pagal
bon iš kitų miesto daliij de
monstrantai. Imta dabar 
daužyti sankrovos, kavinės 
ir skersai gatves dirbti ba
rikadas. Netrukus kelios 
barikados pastatyta. Pri
siėjo pakviesti pėstininkus 
ir jiems prisakyta į demons
trantus šaudyti. Demons
trantai prieš kulipkas neiš
laikė ir išbėgiojo, palikdami 
šimtus sužeistų ir užmuštų. 
Paskui tas pat atsikartojo 
kitose miesto dalyse ir vi
sur panaudota šautuvai. Ir 
tik su kulipkų pagalba įves
ta miestan ramybė.

Darbininkai už tas riau
šes visai nekaltinami. Jau 
pusantrų metų praėjo, kaip 
raudos ir valgomi produktai 
vis brangsta ir darbininkai 
nemato sau niekur jokio iš
ėjimo. Apart brangumo 
valgių, vyriausybė dar lu
pa iš gyventojų didelius mo
kesčius, kurių didesnė da
lis apverčiama šalies ginkla
vimui. Taip ilgai ir-gi ne
gali but. Už duonos reika
lavimą- žmogui atimta gy
vastis.

Chinuose sukilėliai susior
ganizavę. ,

Italijos tautinė šventė.
Nepaprastai iškilmingu 

budu rugsėjo 20 dieną Ry
me apvaikščiota 41 metinės 
sukaktuvės nuo atėmimo 
miesto Rymo iš pope- 
žiaus. Toje iškilmybėje be
veik didesnė dalis miesto 
gyventojų dalyvavo. GaB| 
vėmis su muzika maršuoB 
ir nešta visokeriopi masB 
niški ir socijalistiški žew 
klai. Reikia žinoti, jog® 
toji iskilmybė . Į>as 
rengiama popežiaus ir Baž
nyčios pažeminimui, pajuo
kimui, tad anoje ir dalyvau
ja tik vieni popežijos prie
šai. Po viskam miesto bur
mistras Nathan turėjęs į 
susirinkusius kalbą,. tečiau 
kalboje nekliudęs nei pope* 
žijos, nei katalikij tikybos.

“KATALIKAS” 
PobliBhei eveiy Thnnday atCMeago* Dl« 

Subscription |2j00 per Year 
To Europe <3.00 per Year

Advertising Rates on .IppllcatiOB 
Book and Job Printing in Lithuanian, 
Polish, English, and all other modem 
Languages.
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JOHN M. TANANEVICZ 
8244 So. Morgan St., Chicago, I1L

■ Kaina metams:
Amerikoje 12.00 Į Užsienį 83.00 

Prenumerata turi butiekalno užmokėta.

“Kataliko” spaustuvėje spaudinasi visokios 
knygos, konstitucijos ir tt. Darbas atlieka
mas labai puikiai, greitai ir pigiai. Užsira
šydami “Kataliką” siųskit prenumeratą ar
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8244 So. Morgan St., Chicago, IU.
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rodys pažįstamas)' žmogus.

SEINAI.
Rymo laikraštis “Actą 

Sanctae Sedis” praneša, jog 
Seinų vyskupijos oficijolas, 
Seinų kapitulos pralotas, 
Juozapas Antanavičius, Šv. 
Tėvo pakeltas į' naminius . . 
Apaštališkojo Sosto pralo- valką gub.

ŠIRVINTA, . £ .
■ Prusnose.

Nelabai toli nuo Širvintos 
yra garinis plytą'fabrikas, 
kur dirba apie 60 lietuvių. 
Beveik , visi tie lietuviai yra 
iš, Naumiesčio apskričio, Su-

tus. Dalydamiesi šia links
ma žinia su “šaltinio” 
skaitytoj ais sveikiname ku
nigą pralotą taip garbingai 
pažymėtą ir linkime Jo Di
džiai Gerbiamajai Malony-. 
bei kuoilgiausią metą.

- ' Suvaiką gub.
Turbut, jau šiuo tarpu 

niekur nėra tiek girtuoklių, 
kaip Vilkaviškyje. Sulau
kei žmogus šventos dienos 
ir klausk savęs: ar daug ma
tysiu šiandien girtą? Viso
kius, kad moterįs savo vyrus 
nos, lyg bičių avilyje. Ma
tyti girtą vaiką, vyrą ir se
nių. Mačiau apie kelis sy
kius, kad moterįs savo vyrą 
su krukiu varėsi namon iš 
smuklės.

Kiek kartą žydas sakė 
man: “Nu ar matei pas 
mus subatoj girtus, kruvi
nus, su suskaldytoms gal
voms?” Gana pas mus yra 
girtybės įstaigą, kurias lai
ko kitataučiai ir lietuviai, o, 
kaip girdėjau, dar žadama 

■pačią lietuvių šiemet kelios 
Ksteigti.
H Gėda mums, vilkaviškie- 
Eiai lietuviai! Kitataučiai 
Kiš musą juokiasi ir musą 
■tfogus darbus mums į akis 

drebia. P. Nemura.

Darbas sunkus, o uždar
biai menki. Darbininkai 
gyvena labai vargingai ir 
nešvariai. Užėjus butan 
pamatysi tiek sąšlavą, kad, 
anot to, meška koją nusi
laužtą; oras kuo geriau
sias. Daugelis darbininką 
labai ištvirkę: bernai — gir-; 
tuokliai, o mergaitės 
leistuvės.

Laikraščių ateina tik du 
vienas Skaito 
kitas “Tilžės Keleivį”. ■

,. Vilius Klimas, 
(“Šaltinis”).

pa

šaliną”, o

viškd žodžio nebeišfeauksi. 
Važiuoju Biniakainią para
pijoj per vieną ^|ių, kur 
tebešneka lietuviškai, pra
bilau lietuviškai į kelius 
žmones, jie ėmė iš manęs 
juokties, kad aš juos užkal
binau “pa-litaucku”. ■ Vos 
viena bobelė drįso man Šai- 
pydąmosi atsakyti. Čia ne 
pasaką, kas netiki 'tegu 
nuvažiuoja į Rodine^deka
natą. > Todėl nieko nėra Ste
bėtino, jei lietuviškų pa
mokslą nenori kartu su len
kininkais ir patįs lietuviai. 
Jie žino, kad lenką kalba 
esanti geresnė gražesnė, 
ir nori jos bažnyčioj, ar su
pranta ją ar ne, tai jau čia 
kitas daiktas. Juk jam gė
da “prisipažinti, kad jis;ne
supranta augštesnės. kalbos. 
Kas tose vietose buvo, to
kią pavyzdžių matė ir gir
dėjo nesuskaitytą daugybę. 
Labiau negu aišku, kieno 
čia darbas! Bet ar pasie-

tė kun. de^ąąą; Elertą iš 
Gardino. Atvažįavęs pas 
mus, kun. ĘUątas liepė pa
saukti nors,>;trįg( miestelė
nus ir, neradęs j nei vieno 
lietuvio miestelyje ir apy
linkėje, surašė -protokolą ir 
sugrįžo į Gardiną. Štai 
kaip pas mus. daromas yra 
tardymas, ir kaip rūpina
masi musą reikalais!

Brol-Vaikis Antanas.

Vi AV AVAIJŲ* V 
Naumiesčio, apskr.

Rugpiučio 8 d. palaidota 
tapo ant vietinių kapinių 
senutė Marijona. Valaitienė 
iš Tabakinės kaimo, kąri iš
gyvavusi buvo 105 metus. 
Pažymėtina, kad velionė vi
są laiką būdavo sveiką, pil
no proto, gerai, matydavo ir 
girdėdavo. Vasaros metu
įstengdavo pėsčia nueiti 
bažnyčią apie 8 varstus.

Grikvabalis.

NAVASODAI,
/ Marijampolės apskr.

‘ i
jNępersenai čia buvo šer- 

* inenįs, mirė Magdė Šipans- 
j kienė. Ne tai svarbu, kad 
' ji mirė, bet tai, kad čia la

bai pavyzdingai pasielgė 
jaunimas. Pas mus papro
tys, kad jaunimas į šerme
nis renkasi naktį, o vedusie
ji dieną. Šermenįs tęsėsi 3 
paras ir visas tris naktis 
neragauta nei lašo svaigi
nančią gėrimą. Visas tris 
naktis susirinkę vaikinai ir 
merginos gražiai pagiedojo 
keletą giesmių, rąžančią, po 

A rožančiaus taippat kelias 
giesmes ir gražiai išsiskirs
tė namon. Būdamas vaka
re šermenyse jautiesi besąs 
tarpe doro, prasilavinusio, 
išmintingo jaunimo. Nei 
pačiose šermenyse, skirstan- 
ties namo, negirdėti buvo 
nei bereikalingą zaunijimą 
nei dainavimą, šukavimą, 
kaip kad nepersenai girdė
jau šermenyse kaimynijoj. 
Nereikėjo susirinkusiųjų 
nei prašyti, nei raginti, kad 
giedotą, nors degtinės 
ant stalo nesimatė. Seniau 
tame pat sodžiuje, žinau, per 
.vienas šermenis jaunimas, 
pagiedojo giesmę ir, nesu- 

— laukęs dapildant bonką deg
tinės, užpyko ir prašomas 
ir degtinės siūlomas nesili
ko giedoti rožančiaus. Prie 
šitą šermenų rimtumo prisi
dėjo dar ir tai, kad keliems 

• asmenims, trukdantiems 
tvarką ir romumą pačiuose 
susirinkimuose, deliai kaip- 
kurią priežasčių lemta bu- 
yo šiame tarpe persikelti 
gyvent kitur.
■ Garbe tad jaunimui, taip 
rimtai • gražiai pasielgu
siam!

Juozas Voveraitis.

RODINĖS DEKANATAS,* 
Lydos apskr.

Rodinės dekanatą reikia* 
priskirti prie labiausiai su
lenkėjusią Lietuvos kampe
lių, arba, teisingiau pasa
kius, yra kampelis, kuris la
biausiai buvo lenkinamas. 
Apskritai imant, dabar dar 
lietuviškai tebekalba apie 
pusė dekanato, — žinoma, 
vienoj parapijoj daugiau, 
kitoj mažiau, supranta lie
tuviškai didesnė pusė. Bet 
jaigu lenkininką 'agitacija 
bus varoma ir toliau taip, 
kaip ligšiol, tai už dešimties 
metą sunku bus rasti žmogų, 
kuris besuprastą lietuviš
kai. Neikipk neperdedu. 
Žiūrėkit, beveik visose to 
dekanato parapijose žmo
nės poteriauja lenkiškai, 
skaito maldaknykes lenkiš
kas, išpažinties eina lenkiš
kai, valsčiuje kalba lenkiš
kai, žodžiu, išeiginę kalbą 
skaito lenkiškąja, namie gi 
šneka lietuviškai. Labiau 
sulenkintam sodžiuje ir vai
kus tėvai moko lenkiškai, su 
jais kitaip nešneka, kaip tik 
lenkiškai, lietuviškai kalba 
tiktai tarp savęs seniai. 
Vaikai kurie turi nedaugiau 
dvylikos metą, lietuviškai 
visai jau nebemoka, yra ir 
tokią sodžių,kur jaunieji su
pranta ir kalba lietuviškai 
jau nuo dvidešimts metą. 
Dabar kįla klausimas, delko 
lietuvių kalba atsidūrė to
kiam apverktinam padėji
me šiam dekanate, kur apie 
septyniasdešimtis metą at
gal visur tebeskambėjo lie- 
-tuvią kalba, kaip seneliai 
pasakoja. Pažiūrėkim, kaip 
patįs lietuviai, sulenkėję ir 
nesulenkėję, žiuri į savo kal
bą, ir mes turėsime geriau
sią atsakymą. Lietuviai 
skaito savo kalbą už prastą, 
negražią, niekam vertą, 
anot lenkininką betariant, 
mužikišką, pagonišką... Per 
šimtus metą jiems buvo 
taip sakyta, kalta nuo baž
nyčios altorių ir visur kitur, 
ir žmonės tiki, kad 
esą.

Pavyzdžių nemaža, 
eina, lietuvis į miestelį, 
ka visą kelią lietuviškai, pri
ėjo prie miestelio, lig jam 
kas burną užkišo, nebemo
ka lietuviškai, tada jau kal
ba su saviškiais ir su sveti
mais lenkiškai. Lietuviš
kai prakalbintas būtinai at
sakys: “niarozumia”. Atei
na kur žmogus į kleboniją, 
kalba su kunigu lietuviškai 
ir tol kalbės, kol nebus prie 
ją nieko kito arba bent;.pa
žįstamą žmonių; kaip pasi

taip

Štai 
šne-

tas dalykas. Lietuvius su
gadino, o lenką nepadarė. 
Sulenkintas sodietis, pa
klaustas, kas jis toks, daž
nai atsako: “vseliakil”. Va
dinas, moka truputį lenkiš
kai, truputį gudiškai ir tru
putį Įeituviškai, nei vienos 
kalbos gerai nemoka. -Su
prantamas daiktas, toks 
“vseliaki” nesupranta nei 
ką jis meldžiasi, nei ką 
skaito. Tokie vaisiai len
kininką darbą. . Užtat nie
ko nėra stebėtinoj kad kul
tuvą žemai stovi tam kam-? 
pelyje. Žmogus nemokėja^ 
mas gerai nei vienos kalbos 
pasilieka dideliu tamsuoliu, 
jokis šviesos spindulėlis ne
prieina priėjo. Tąo, Jįąrpu, 
kaip Kauno ir kąi-kur Vil
niaus gubernįj oj šodiečiąi 
skaito .laikraščius ir kny
gas, čionai sunku butų ras? 
ti kalendorių, be kurio1 bė- 
veik kiekvienas kaunietis 
negali apsieiti. Žemė Ro
dinės dekanate nebloga, ly
gi, juodžemis su smėliu, ge
resnė negu kitose Vilniaus 
gubernijos vietose, auga vi
si javai, bet, sodiečiai gyve
na susidraskę, turi žemės 
ne po kiek, po 5—6 dešim
tines dažniausiai, pirkios 
menkos, mažais langais, ne
švarios, žiemą laiko jose gy
vulius, sodą aplink namus 
neturi mados sodinti. Že
mę tebearia arklais, plūgas 
labai retas daiktas, į arklą 
tebekinko kai-kurie jaučius.

Norint kultūriškai pakel
ti šitą kampelį, reikėtų pla
tinti labiau apšvietimą, ne
gu lenkystę; reikia steigti 
mokyklas, blaivybės draugi
jas, nes žmonės čia baisiai 
girtuokliauja, paskui varto
toją ir ūkio draugijas, žmo
nės tada gal kiek ekono
miškai pakiltą ir paliktą 
šviesesni * J. B.

NAUJAS LAIKRAŠTIS.
Vilniuje pradėjo eiti nau

jas lenką laikraštis “Ty- 
godnik Nowosci”; eis kas 
savaitė; su paveikslėliais; 
apie jo pakraipą tiek tega
lima tuo tarpu pasakyti, 
kad pirmajame numery j dar 
neužkabino lietuvių. Šiaip, 
matyt, bus panašus į “Gaz. 
2 Groše”, nes ir redaktorius 
tas pats, kurs pasirašo kai
po “Gaz. 2 Gr.” literatūros 
redaktorius — p. Jankov- 
ski.

, Gardino gub.
Galop ir mes susilaukėme 

tardytojo jnusų bažnyčios

' TRAKAI.
Per žolinės atlaidus, rug- 

piučio 13 d., susirinko gana 
daug žmonių iš apylinkės 
parapijų. Buvo atėjusios ir 
iš Vilniaus dyi procesijos — 
viena gana Skaitlinga Visų 
Šventųjų bažnyčios, antro 
kiek maželesnė šv. Rapolo. 
Bažnyčioje pasakyta du.pa
mokslu: lenkiškąjį laike su
mos sakė valstybės durnos 
atstovas kun? Macejevičius, 
lietuviškąjį tuojau po su
mos Vilniaus švento Myka- 
lojaus bažnyčios klebonas 
kunigas Kraujelis. LV.

Kai-kurią' sodžių jauni
me perdaug; iįiėjo madon 
miištynčs/Sunrksljėht kiek, 
na, ir ’ viensč Kitam keršija 
“ primušiąs*’. ' Nesenai vie- 
,nas Oželių kaimo vaikinas 
primušė Karšinaukos sod. 
•vaikiną V. A. Šis, išsiėmęs 
i§ gydytojo paliudijimą, pa
traukė į apskrities teismą. 
Na, ir gav6 mušeika 3 mė
nesius kalėjimo, Kitas ože- 
ietis tuo tarpu5 primušė ki- 
;ą žmogą, ir tam tiek-pat 

“jiagrados” pakliuvo. To
kiu budu du Oželių kaimo 
vaikinu neužilgo pamatys 
Dievo klėtį;.. Reikia pažy
mėti, kad Oželiuose niekas 
neskaito laikraščių ir blai
vininkus suskaitytum ant 
tirštą. Užtatai ir jaunimas 
ŠUO pradeda garsėti!

• ■' Bešalis.

Ukmergės apskr.
Pastaruoju laiku apie 

Kupiškį atsirado kaž-kokia 
monelninkė, kuri iš nesvei
ką kiek žmonių (labiausia 
moterėlių) renka po 3 kap. 
ir užrašinėja davusią pini
gus pavardes sakydama, 
kad kai surinksianti dau
giau pinigą, atvažiuosiąs 
kokis tai stebuklingas” 
daktaras, ktiriS ‘ esąs dar 
“didesnis užpdtį popežią” 
ir vienu varu išgydysiąs vi
sus savo ligdnids. Vaikš
čioja dar ir antrds koks-tai 
“daktaras”/kuinai taip “vi
sokias ligas išgedąs”. Vie
nai moteriškei 'Sodžiaus Š. 
tas daktarai begydydamas 
dantis, net gerklę savo vais
tais išdeginęs. ,rr'Atsargiau 
su tokiais daktarais.

P. Valgutis.

PALIUNIŠKIS, 
Paneyežio apskr. _

Čia, p. Malinskio laukuo
se, kasama grioviai. Dir
ba griovekasiai lietuviai. 
Nors jie uždirba neblogai,

reikalams Ištirti, galop ir teeiau, kaip matyt, kiti taip 
. • * *

Laukta su Kanada prekyboje susitaikinti, bet tas. neatsiekta, kadangi pre 
micro Laurier arklys pasibaidė ir viskas žuvo.

nusigyvenę, kad vos tik ver
čiasi su šia diena. Didžiau
sia to priežastis — girtuo
kliavimas, nes kiek jie už
dirba, tiek ir prageria, o 
antra, tai kortavimas iš pi
nigą. Kartais kaziruoja 
siauras naktis ir tokiu bu- 
dū netik kits kitą apsigau
na, bet ir ligi muštynių pri
eina. B.

paties, komiteto? Kodėl 
gerbiamasis koresponden
tas neišvardijo ir kitą ko
miteto narių, bent žinoma 
butą papartiečiams, kaip 
sunku bus įvykinti savo no
rus, iš pat pradžios nemo
kant pasirinkti tinkamą ko
mitetui narių. Sodietė.

PAPARČIAI, 
Traką apskr.

Nesenai ‘Viltyje” buvo 
padėta korespondencija iš 
Paparčių, kurioje pasakyta, 
kad čia steigiama nauja pa
rapija, . komiteto pirminin
ku esąs gerb. Žaslių klebo
nas kun. Rakštis; kad me
džių klebonijos ir kitą .tro
besių .pastatymui nupirkta 
už 1800 rublių. Dabar gir
di tie medžiai, sumesti krū
von, skįla, o jei ilgiau pa
busią, tai galį pradėti puti. 
Baisus nuostolis tokiai bė
dinai parapijai.

Gaila, kad gerb. kores
pondentas p. A. Račkaus
kas nenuėjo ir neprisižiurė- 
jo arčiau tiems supirktiems 
medžiams net už 1800 rub. 
Jaigu pats gerb. korespon
dentas tų medžią nematė 
arba negalėjo suprasti, ko 
jie verti, tai reikėjo nors ki
tą pasiklausti. Rašo jis, 
buk klebonijai ir kitiems 
trobesiams nupirkta miško 
už 1800 rublių ir suvežta^ 
bent taip galima suprasti. 
Tuo tarpu iš suvežtąją me
džią negalima pastatyti net 
klebonijos del to, kad sie
nojai plonučiai ir kumpi ir 
mažai ją yra, nors kirsta, 
pasirenkant iš viso nupirk
tojo miško ploto. Likusieji 
nenukirstais medžiai yra 
vien tik plonučiai alksniai 
ir beržai, kurie netiks net 
kalkėms ar plytoms deginti.

Todėl kam čia šnekėti, 
kad nupirkta už 1800 rub. ir 
suvežta sienojai klebonijai 
it kitiems trobesiams staty
ti.

Kįla dėlto klausimas, ko
kiam tikslui komitetas pir
ko minėtąjį mišką? O gi 
iš vieno komiteto nario. 
Girdėta buvo, kad pirm to 
koks tai pirklys siulijo apie 
tūkstantį rublių; turi būti 
miško savininkas gražiai 
mokėjo paprašyti savo ko
miteto narių, tai tie ir nu
pirko.

Kad suvežtoji medžiaga 
guli betvarkėje ir pusta, tai 

Į kieno čia kaičia, < jei ne to

Ukmergės apskr.
Bus jau ketveri metai, 

kaip pas mus gyvuoja ūki
ninką draugijėlė. Posė
džius darome kas mėnuo. 
Narių skaičius kad ir ne
sparčiai, vis dėlto auga. 
Gyvybės draugijėlėje ne- 
perdąug: esame surengę 
tik smulkiąją ūkininką gy
vulių parodą ir parsigabe
nome iš Kauno sindikato 
mineralinių trąšą ir padar
gą žemei dirbti.

Turime taippat ir varto
toją draugijos sankrovą. 
Gyvuoja ji jau antrą pus
metį. Narių yra apie 100 
žmonių. Klojasi jai, kaip 
girdėti, neblogai, tik jaigu 
užeitą į sankrovą žmogus, 
atkeliavęs iš Idtos parapi
jos, tai gal išrodytą jam, 
kad čia yra daugiau lenką 
kraštas, negu lietuvių; ir 
ant iškabos lietuvių kalba 
užima paskučiausią vietą. 
Tai rodo, kad pas mus tau
tinis susipratimas dar visai 
menkas, bet ir nėra kam jo 
kelti. Šitą vasarą buvome 
surengę gegužynę, kurioje 
nemažai mus džiugino Pagi
rią vargonininko vedamas 
choras. Visa tai jau buvo 
aprašyta “Viltyje”. Rei
kia dabar tikėties, kad ir 
musą vargonininkas p. J. 
Mackevičius sutaisys savo 
chorą, ir busimąjai gegužy- 
nei nebereikės mums kvies- 
ties

it kirvakočiais: “Soprano, 
Alto, Baso” turi būti So
prano, Alto, Tenoro, Basso.

Pirmajame p. S. M. ei
lių pavyzdyje žodis “Lietu
viai” turi būti po žodžio 
“laukan”, o ne “meškas”.

Dainą priskirtą prie rit
mo Jambus ir Dijambus, 
numeriai dūri būti šie: 7, 11, 
14 (35), 15 (43), 24, 29 
(64) 40 ir 53, o ne 10 ir 53 
kaip laikraštyje atspausta.

Dainą priskirtą prie rit
mo Trochaeus turi but nu- ■ 
meriai 42, -58 ir 62, o ne 42, ! 
68 ir 62. . , ■

Su tikra pagarba, ’
P. Bukšnaitis.

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 j 
galima tas dar-: 
bas pradėti !

chorą iškitur.
Žilvitėlis.

(“Viltis”).

KLAIDŲ PATAISYMAS.

Mano straipsnyje “Vie
nas iš didžiąjrj musą šlamš
tą ‘Atlipusiame “Kataliko” 
No. 36, spauzdinant, pada
ryta keletas klaidą, svar
biausias iš kurią molonėki- 
te šiuomi atitaisyti.

Sakinyje “Kitokis ritmas 
muzikoje pasidaro, susmul
kinant paskirtas takto da
lis” turi but susmulkinant 
ar pailginant paskirtas tak
to dalis.

Sakinyje “Pažimėdamas,

Kas nori 
Dienraščio • 

j tegu tuoj aus | 
> atsiliepia H 

laišku ! ■
; Vertėtą tat visiems ;; 
; Amerikos lietuviams ]; 
; tas sumanymas remti ;; 
; Lietuviams juk rei- ;; 
; kia turėti kasdien po j; 
; ranka žinių Skelbėjas J f 
i ir kelrodis. Pirmiau 1! 
dienrašt| leisti neleido G 

; nekurtos aplinkybes, o l; 
; nūdien tas pergalėti ga- 'i Į 
; Įima. : i

;■ Kas nori dienraščio ; 
i! tegu pritaria laišku. į Į 

B m. tmimievikeR 
: : 3244 S. Morgan St., Chicago, ill. < G
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GILIOTINA.

Morn

Atsi-

Nužudė šešis žmones.
nebu

Išėmus.

prato, bet mate, jog susi 
rinkusieji nėra linksmi.

Ugnekalnis Etna ant sa
los Sicilijos andai po smar
kių išsiveržimų buvęs apri
męs, bet paskui ir vėl pra
kiuręs kuobaisiausiai. Apy
linkėse at jaučiama smarkus 
žemės drebėjimai.

senų 
būdų,

ITH Į.'

Neapoliuj ir apylinkėse 
viešpataujanti tarp prastuo
lių didi neramybė, laukiama 
kokių nelaimių, kadangi an
dai šv. Januariaus dienoje 
neišsileidęs to šventojo su
kepęs kraujas, kuris tai ste
buklas kas metai esti ap
reiškiamas... Tai, sakoma, 
nepaprastas atsitikimas ir 
laukiama Dievo rūstybės...

Norimbergijoj (Bavari
ja) areštuota garsus ameri
konas išradėjas Edisonas, 
kuris automobilium važiuo
jant suvažinėjęs 12 metų 
vaikų. Kadangi Edisonas 
vaiko tėvams gausiai atly
gino, tad iš kalėjimo paleis
tas ir paliuosuotas nuo vi
sokios atsakomybės.

vyrams
ninkėms moterims
savaitę.

Meksiko generolas Reyes 
apskelbė, jogei jis atsisakąs 
nuo kandidatūros į prezi
dentus, o tai to delei, kad 
kongresas prezidento rinki
mus atidėjęs ant 1-mos die
nos spalių.* Jis, mat, 
rėjęs, kad prezidento 
kimai atsibūtų seniau 
skirtuoju laiku.

Tos baisips žmogžudystės 
buvo surastos tiktai pras
linkus trims dienom s, rikuo-

Irlandijojc geležinkeliečių 
straikas vis labiau platinasi 
ant visų linijų. Dirba ant 
geležinkelių vostik 30 nuo
šimtis darbininkų. Šalis 
turės labai daug nuostolių.

Portugalijoje vis dar tę
siasi bažnyčių turtų surašy
mai ir visur valdininkai su
tinka smarkų liaudies pasi
priešinimų. Be to monar- 
cbistai nuolatos varo savo 
agitacijas priešai dabarti
nę valdžią. Liūdnas padėji
mas tos naujos respublikos.

Franci j a su Vokietija už 
Morokko reikalus dar nesu
sitaikė. Gildijose krizis bu
vo jau nusimalšinęs, dabar 
vėl, sakoma, atsinaujinsęs ir 
daugumas Vokietijoje in
stitucijų bankrutija. Tuo 
tarpu diplomatai savu ke
liu derybas varo ir vis nesu- 
sitaiko.

Protestas negelbėjo. :
Cleveland, O. —ĮMilijar- 

deris John Į D. Rockefeller 
užprotestavo prieš reikalau
jamą nuo jo turtų mokes
čių sumų. Mokesčių ko7 
misija apkainavo jo turtus 
Forest Hill 4 kartus dau
giau negu pereitais metais, 
tatai Amerikos “krezas” 
ir pakėlė protestų prieš 
“neteisybę”. Mokesčių ko
misija tuomet kreipėsi į 
Rockefeller}, užklausdama, 
ar jis parduotų savo turtus 
už pereitųjų metų apkaina- 
vimų? Milijardieriui atsi
sakius parduoti, jo protes
tas liko atmestas ir mokes
čiai nesumažinta.

U gnekalnio V ezuviaus 
apylinkėse andai siautus 
baisioji vėtra, kuri daug ne
laimių padarius, 20 asmenų 
užmušta ir keli desėtkai su
žeista. Nuostoliai beto la
bai milžiniški.

Meksiko valstijoj Mora
les revoliucijonicrius Zapa
ta su savo šalininkais neno
rus pertraukti revoliucijos 
prieš dabartinę valdžių ir 
nėsudedųs ginklų. Priešai 
jį pasiųsta būrys kariuome
nės.

Konservatyvai laimėjo 
Kanadoje.

gory, Dallas, Chamberlain 
ir Rapid City. Už ganyklų 
akerį vyriausybė paskyrė 
25 centų kainų, dirbama gi 
žemė atsieis $6.00 už akerį. 
Laimėjusiejie pirmutinius 
bilętus, galės išsirinkt sau 
geriausius žemės sklypus; 
Visa lioteri jų tvarka bus to
kia pati, kaip ir pinhiaų jau 
buvo. -•'

met tų nelaimingųjų kaimy
nai, nematydami namuose 
jokios gyvybės ženklo, nu- 
vėjo pasiteirauti apie prie
žastį tokios nepaprastos ty
los. Kas išžudė tas dvi 
šeimynas ir kokiuo tikslu — 
iki šiol dar neištirta.

Nesenai Pragų buvo ap- 
lankęsLondono lordas-majo- 
ras; jį sutikęs ir pasveiki
nęs Pragos burmistras su 
miesto valdyba. Svečiui va
žiuojant gatvėmis susirin
kusios minios užuot jį svei
kinti, ėmė šaukti: “Gėda 
jums! Duonos! Jus puo
taujate ir linksminatės, o 
mes alkani!” t Lordas-ma- 
jorasto riksmo nors nesu-

no- 
rin-

Najiviškumas.
— Ponia namie? ”
— Ne, kaime.
— O ponas namie?
— Juokingas klausimas.., 

Ponas tau sėdėtų namie, 
kuomet ponia butų kaime?...

daviai sutinki išpildyti 
streikuojančiųjų reikalavi
mus, butehf įvedama “už
darytos dirbtinės” arba į 
namus darbų begalima imti, 
50 valandų dirbo į savaitę 
ir prašalinama ^darbas “nuo 
štukų”. [Piln6ms siuvė
joms bus mokama $24 į sa
vaitę, jų pagelbininkams 

$18, o pagelbi- 
$16 į

Dalinasi pelnu.
Cleveland, O. — 

trustas “ United Steel Corpo
ration” užimtas dabar tyri
nėjimu farmerio Martino L. 
Rutiniko pienų, šulyg pelno 
dalinimosi tarpe darbdavių 
ir, darbininkų. Rųtinik ’as 
savo darbininkams suteikia 
nuo savo farmos dalį pelno 
tokiuo budu, kad; prie mo
kamos nuolatinės algos pri
deda dar ir "tana tikrus pel
no nuošimčius. Pereitais 
metais grynas pelnas siekė 
$30.000. Jaigu pa v. pelnąs 
siekia 10 nuošimčių nuo in- 
dėto kapitalo, tai darbinin
kams prideda ma 10 nuo
šimtis į metus gaunamo 
uždarbio. Rutinik’ąs užti
krina, kad įvedus tokių sys- 
temų, jisai uždirba daug 
daugiau, negu pirmiau.

Geležinkeliečių straikas.
Scranton, Pa. — Geležin

kelio linijos Delaware 
Lackawanna and Western 
darbininkai dauguma balsų 
nutarė pakelti streikų. Iki- 
šiol dar streikuojančių dar
bininkų vietos nebuvo už
imamos streiklaužiais. Kom
panija skelbia, buk strei
kuoja tiktai 40 nuošimtis 
visų darbininkų.

Kovoja su duonos trustu.
Kansas City, Mo. — At- 

sibuvusioj duonos kepėjų 
konvencijoj nutarta, jog 
jau susidarė užtektina suma 
pinigų ir galima pradėti 
steigti “antitrustines” dųo 
nos keptuves. Pirmų tokių 
keptuvę nutarta uždėti 
Pittsburg’e, Pa. su kapitalu 
$75.000.

Kaip tas da- 
Antra diena po šliu- 

o tu jau taip verki? 
Delko taip, dukrele?

Duktė: — Delko... manęs 
mamai... ankščiau už vyro 
neišleido!...

Nauji “apaštalai”.
New York, N. Y. — Taip 

vadinamas “Metropolitan 
Club”, o geriau žinomas po 
vardu “Fifth Avenue Mil
lionaire ’s Club ’ savo vi
suotiname posėdyje nutarė 
įsteigti formalinius “kryžių 
kelius”, su tikslu skelbti po 
visų Ameriką Evangelijų. 
Toji “apaštalystė” manoma 
sutaisyti ant stiprių finan
sinių pamatų. Visame ta
me sumanyme vadovauja 
milijonierius J. P. Morgan, 
tatai iš finansinio atžvilgio 
“apaštalai” labai tvirtai 
stovi. Viso sumanymo val
dyba susideda iš 97 direkto
rių, tarpe kurių yra didieji 
pramonininkai, pirkliai, 
daktarai, advokatai ir t. p. 
Visuose didesniuose mies
tuose manoma sutaisyti 
propagandos susirinkimus, 
o pačiam New Yorke tos 
“misijos” tęsis ištisas aš- 
tuonias dienas. “Apašta
lais” jau paskirta 30 kalbė
tojų, daugiausia republiko- 
nų partijos politikierių, ku
rie savo amate gerai yra iš
silavinę.

Čionai matome didžiau
sias pasažierinis. laivas 
“Olympic”, kuriam tomis 
dienomis šonų pradūrė karo 
laivas “Hawke”.

Delko taip vėlai.
Motina 

bar!

Ponia į naujų pribuvusių 
tarnaitę: — Maryte, turiu 
viltį ir pasitikiu, jogei ma
no vaikus mylėsi, žinoma, 
išėmus mano sūnų inžinie-

■ Montreal, Canada.—Savi
tarpinis pirklybos traktatas 
tarpe Jungtinių Valsčių ir 
Kanados atsibuvusiose Ka
nadoje parlamento rinki
muose gavo smūgį, kuris jį 
palaidojo ilgam laikui. Rin
kimų pasekmės netikėtai 
sumušė Kanados liberalus, 
remančius tų traktatų, nes 
konservatyvų—partija visur 
laimėjo. Liberalai įstengė 
pravesti voš 87 savo atsto
vus, kuomet konservatyvai 
laimėjo parlamente riet 127 
vietas. Ikišiol Kanados 
parlamente liberalai turėjo 
132 atstovus, konservatyvai 
gi 89, tatai dabartiniuose 
rinkimuose šie pastarieji 
laimėjo net 83 vietas ir pa
liko pilnais Kanados poli
tikos vadovais. Dabartinis 
premieras Sir Wilfrid Lau
rier, liberalas, rinkimuose 
laimėjo, nes neturėjo sau 
oponento, bet septyni libe
raliniai jo kabineto nariai 
sumušta didele balsi} dau
guma. Laurier yra labai 
nusiminęs rinkimų pasek
mėmis, vienok sako, kad 
paguodos žmonių valių ir 
nulenks prieš jų galvų. 
Premieru taippat jisai dau
giau nebus, ir greičiausiai 
jo vietų užims Robert L. 
Borden, konservatyvų va
das ii’ didelis pirklybos 
traktato priešas.

Kanados rinkėjus, o ypa
čiai darbininkus, laisvos 
pirklybos priešai daugiau
siai gazdino fabrikų uždary
mu, Kanados aneksija arba 
prijungimu prie Jungtinių 
Valsčių ir kitomis baidy
klėmis. Ypačiai fabrikų 
distriktuose konservatyvai 
taip sumušė liberalus, kad 
visur pravedė tik savo 
partijos atstovus. Dabar 
Kanados parlamente yra 
221 atstovai, kame konser
vatyvai turi 40 astovų dau
giau už liberalus.

•

Moterįs-straikierės laimėjo.
New York, N. Y. — Išti

sų savaitę tęsesįs moterių- 
siuvėjų straikas užsibaigė 
taikos teismu. Kol teismas 
vyks, darbininkės nutarė 

grįžti darban. Su darbda
viais susitaikinta tokiuo 
i 

judu, kad liko išrinktas tai
sos teismas, susidedantis iš 
keturių unijos atstovų ir 
iek pat darbdavių atstovų, 

kuris ateityje ię išriš viso-

1 Paryžiaus, apašus (plėši- 
* kai-žmogžu^žiai) pagavus 

didi neramybė., p Šitai gilio- 
tina,^kuri. lįfši^l buvo lai
koma namuose ties gatve de 
krFolię Regnault, šalep ka
lėjimo “des . jęunes dete
nus” ir ‘“la Rnquette”, bu
sianti perkelta kalėjimaų 
“la Sante”, ties Arago bul
varu.
- Liūdnos atminties ir bai
sus tasai inrankis ne taip 
greitai, regis, iš Francijos 
išnyks. Kas tiesa, 1909 m. 
Francijos vyriausybė buvo 
perstačius parlamentan įne
šimų panaįkinti mirties 
bausmę. Parlamentas te- 
čiau balsų diduma tą įneši
mą atmetė, Jįądangi Pary
žiuje privisę labai daug 
apašų. Tiesa, respublikos 
prezidentas turi teisę kiek
vienam pasmerktajam mir
ties bausmę dovanoti, te- 
čiau jam ^negalima daug 
prieštarauti viešajai opini
jai ir todėl tik retuose at
sitikimuose rtegali mirties 
bausmę pakeisti kalėjimu.

Alzacijoj ir Lotaringijoj 
ir ligšiol giljotina naudoja
ma. Pastaruoju laiku pa
naudota mieste Metz 1908 
metais.

Tų mašiną žmonėms gal
vų kirtimui išrądo d-ras Jo
nas Babtistąs Guillotin. Bu
vo jisai deputierium iš Lyon 
tautos su^iįnlpman revo
liucijos laikais Francijoje 
ir jis susirinkimui perstatė 
savo išradhnų,.; kaipo būdų 
išvaryti aųan ąyietan žmo
nes lengvai^.greįtai ir be jo
kio sopulio.)- ;Fįuo to laiko 
korimas išnyko^ tautos su
sirinkimas kadangi tų nau
jų inrankį priėmė ir užvar
dino “giliotina”.

Tuojaus mašina imta 
naudotjės. Nuo jos pražu
vo: karalius .Liudvikas. 
XIV, Marė Antonina, gr. 
Lamballe, Dubarry, Cora- 
day, Baily, Barnave, 'Lueh-

Reikalauja-daugiau 
policijos.

New York, ' N. Y. — Po
licijos departamentas New 
Yorke feikaįatija miesto 
valdybos padidinti miesto 
policistus 1,000 vyrų. Už
laikymas policijos tuomet 
padidėtų $2.500.000 į metus. 
Policijos viršininkas Waldo 
už pavyzdį imk Londoną, kur 
gyventojų yla tiktai trečia 
dalimi daugiau negu New 
Yorke, o policijos tenai yra 
du kartu daugiau.

Užgriuvusieji anglekasiai 
išgelbėta.

Leadville, Colo.
ing Star Mine kasyklose 
uolų ir žemės atskaidos už
griuvo tris dirbusius angle- 
kasius. Užgriuvusių jų lai
mei ant jų galvų pasidarė 
iš didelių akmeninių uolų 
stogas, per kurį žemė nega
lėjo jų pasiekti. Pagalbos 
skyrius pergręžė prie jų iš 
viršaus olų, įleido didelę dū
dą, per kurią nelaimingieji 
galėjo gauti netiktai tyrų 
orų, bet ir visokį maistų. 
Pagalios po 60 valandų dar
bo užgriuvusieji darbinin
kai atkasta ir laimingai iš
traukta į viršų. Jų užgriu- 
vimo vieta buvo per 70 pė
dų žemės gilumoje. Nepa
prastai išgelbėtus darbinin
kus iš džiaugsmo verkdami 
sveikino jų šeimynos, tūks
tančiai anglekasių ir aplin
kiniai gyventojai.

Konduktorių straikas.
Detroit, Mich. — Netikė

tai čia iškilo tramvajų kon
duktorių ir motormanų 
straikas. Straike dalyvau
ja apie 1.500 darbininkų ir 
dabar tramvajų judėjimas 
visame mieste visai sustojo, 
nes kompanija to streiko 
nesitikėjo ir negalėjo suras
ti atsakančio skaitliaus 
streiklaužių. Darbininkai 
reikalauja 25 centų mokes- 
ties už valandą darbo pir
mais metais, o toliaus 30 
centų į valandą, su kuomi 
kompanija nenori sutikti. 
Straikas buvo nutartas 
vienbalsiai.

Baisi nelaimė automobilių 
lenktynėse.

Syracuse, N. Y.
buvusiose čia lenktynėse 
Knoxo automobilius, valdo
mas Lee Oldfield’o, paslydo 
ant sušlapinto lenktynių ke
lio ir visu savo smarkumu 
užlėkė ant šalę pastatytų 
žiūrėtojų sėdynių. Ant vie
tos liko užmušta devyni 
žmonės, o 14 sužeista, iš ku
rių vėliaus dar vienas nu
mirė. Pats automobiliaus 
valdytojas Oldfield yra sun
kiai sužeistas.

nėr, Fabre, Brissot, Robes- 
piėre ir šimtai Francijos ari
stokratų. Likimo ironija 
sutaisė, kad ir pats išradė
jas Guillotin ta savo mašina 
buvo nukirstas 1794 metais, 
kuom et jis susekta suokal
by prieš vyriausybę.

O vienok dr. Guillotin, 
.sakoma, nebuvęs tos maši
nos išradėju. Jis tik tų ma
šinų susirinkimui perstatęs. 
Italai išradimo garbę sau 
palaiko. Jie tvirtiną, jogei 
dar prieš prasidėjusi terorą 
Francijoje, tasai inrankis 
pas juos jau buvęs žinomas 
ir galvų kirtimui naudoja
mas. Toji mašina pas ita
lus turėjus vardų “la Man- 
naya” ir tasai vardas su
tinkama . jau XVII meta- 
šimty.

TcČiau taippat faktas, jo
gei dar XIII metašimty to
ji mašina Vokietijoj turėjus 
vardą “Diehle” ir buvus 
naudojama žmonių galvų 
kirtimui. 1697 metais prof. 
Tenzel viename savo veika
lų tų mašinų sekančiai pa
mini:

“Diehle — tai inrankis 
(instrumentais) iš ųžuolo 
medžio arti panašus kresei. 
Abiem pusėm išsikišę bal
kiai, kurių viršai sujungta 
krūvon. Prie judančių me
džių yra pritaisytas peilis, 
kuris žaibo greitumu nusi
leidžia ir sėdinčiam deli- 
kventui nukerta galvų’’,

Tas viskas liudija, jog 
tos mašinos išradėju 
vęs d-ras Guillotin.

Visgi akiveizdoj 
naikinti piktadarius 
kaip tai deginimo ant lau
žo, draskymo kūno teki
niais ir įvairiais inrankiais 
ir tt. toje gadynėje giliotina 
buvo tikras žmonijos pa
žangumas. Kaip dar ilgai 
giliotina bus naudojama, 
ateitis parodys. Paskutinė 
jai Valanda išmuš tuomet, 
kuomet mirties bausmės 
priešininkai Visose šalyse 
ims viršų.“Tuo tarpu gilio
tina žmonių naikinimui vis
gi dar yra. daug žmoniškes
nė, nei kad elektros mašina, 
plačiai nūdien vartojama 
Amerikoje, j

Colorado Spring, Colo. — 
Kokie-tai iki šiol nesuran
dami žmogžudžiai baisiai 
išžudę dviejuose namuo
se šešis žmones. Pir
miausiai įsiveržė jie į na
mus p-ios A. M. Burnham 
ir ten miegančiųjų kirviu 
nužudė, taippat panašiu bu
du nužudė ir jos du vaiku, 
šešių metų Alicijų ir trijų 
metų Jonų. Toliau žmog
žudžiai nuvyko ir šalę sto
vinčius kitus namus ir ten 
kirviu nužudė H. F. Wayne, 
jo žmonų ir vienų metų duk-

Vyriausybės žemių lioterija,

Gregory, S. D.
2-ros ir 24-tos dienos ‘ spa
lio atsibus tolimesnė vy
riausybės žemių lioterija 
valstijoj So. Dakota. Lio- 
terijoje bus išdalinta 466- 
562 žemės akeriai Rosebud 
rezervacijoj. Norintieji da
lyvauti lioterijoj e turį užsi
registruoti miestuose Gfe-

Tenoras Caruso veda,
New York, N. Y 

sus operines dainininkas 
Enrico Carūšo veda žinomų 
svietinę akforkų Trentini. 
Aktorka užklausta, kiek to
je paskaloje yra teisybės, 
atsakė, kad jštikro išteka 
už Caruso ateinančiam pa
vasary j. Garsių scenos dai
lininkų sužiedotuvės įvyko 
jau prieš rnętus laiko Itali-

“Juodarankių” pasekėjai.

New York, N. Y. — Prieš 
tris dienas dingo be jokios 
žinios du devynių metų vai
kai iš tėvų namų. Praėjus 
nekuriam laikui vaikai vie
nok sugrįžo, kuomet tėvai 
išmokėjo po 75 centus ban
dai vyresnių vaikų, kurie 
juos buvo išvogę. Vaikai 
buvo laikomi tolimam už- 
miestyj po dviejų vaikų- 
plėšikų sargyba.
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KATALIKAS

Aniolas—Rafaelius.

i’ASIŠVENTIMAS TAISO 
PAKLYDĖLIUS.

mirdamas paliko tave glo
bėju musų vaikų... sunkų 
rasti vertesnė, ir geresnė šir
dis pavedimui to mano tur- 
t0* XT- V-

—— vienolv..»
—1 Kas tai, miela gimi

naite? y-. ‘

— Vienok vis da man ru
pi ir negaliu būti rami kas 
link likimo mano vaikų. Pa
silikus našle ir dabar ilgai 
sirgdama, daug, daug visko 
primąščiąū, prisiąrtinau 
prie Dievo, nuo kurio ieš
kojimas žemiškos laimės bu
vo mane atitolinęs... dabar 
gerai jau suprantu, jogei 
tiktai tvirtas tikėjimas ir 
pamaldumas, ant, kurių, 
kaip pats žinai, seiliau be
veik nieko nepaisiau, šutei-' 
kia tikrą laimę. . ■ . .

Netrokštų savo stumi nei 
turtų, nei garbės, nei šio pa
saulio gėrybių; žinau jų tuš
tybę ir prigavimą: yjerio 
tiktai trokštu, idant butų 
geras katalikas! .

Tu.gi pats, mielas .gimi
naiti, kuris užstosi dabar 
jam tėvą, kurio pavyzdis ir 
pamokinimai turės, jo gyve
nimą taisyti, tu pats, ar esi 
geras katalikas? ri į. 

. — Miela giminaite, tiek 
aš, kaip ir tu galime atsa
kyti ant to klausimo, —-"iš
tarė,, užkaitęs iš ' nusige
nimo, daktaras Vaikys.

— Taip, aš galiu atsakyti, 
ir žinau, kad blogas išauklė
jimas, negeros draugijos, 
reikalai, _ gyvenimo smagu
mai, klaidingos knygos, be
dieviška mokyklų mokslo 
dvasia atitolino tave nuo 
Dievo, kaip ir kitus baigu
sius augštesnį mokslą vy
rus. Neturi tikėjimo, ir ta
vo pavyzdis išaušins, išnai
kins iš mano vaikelio dūšios 
ir tą tikėjimo diegą, kurį 
aš taip auklenau... ir jis 
bus netikėlis, kaip ir -tu;, ir 
jis užmirš apie Dievą ir pa
niekins Jo tiesas... tarnaus 
šio pasaulio stabams ir su 
tuščiomis rankomis stos 
Dievo teisman.

— Mano sūnūs, mielas Jo
nukas, gal bus Dievo atmes
tas ir per amžius busime at
siskyrę... Vardan Dievo ir 
savo garbės, ponas Vaiky, 
išklausyk manęs! neniekink 
mirštančios motinos prašy
mo. Nemanyk, kad iš ko
kios nors baimės taip kal
bu... — O ne! dabar šimtą 
kartų geniau, kaip kitąsyk, 
tą viską išmanau ir jaučiu... 
Žinau, ko nuo tavęs prašau; 
dėlto prižadėk tikėjime ir 
pamaldume išauklėti mano 
sūnų. • :

Poni Daugeliene“ taip 
karštai ir smarkiai tą viską 
kalbėjo, kad visai pailsus, 
pašlijo ant patalų; daktaras 
gi atsiklaupęs paėmė .jos 
ranką ir kelis kartus pasa
kė:

— Ko nori nuo manęs, 
miela 'giminaite, sakyk, vis
ką padarysiu, ką tiktai liep
si. —

Ligonė, kiek galėdama, 
suspaudė jam ranką ir taip 
toliau kalbėjo: *

— Noriu, kad Jonukas iki 
savo išsiauklėjimo pabaigai 
.pasiliktų toje mokykloje, į : 
kurią jį įstačiau; sugrįžus 
gi jam pas tave, žiūrėk, kad 
nei išjuokimais šventų daik
tų, kaip dažnai mus vyrai ; 
daro, nei prikalbinėjimais 1 
neatitrauktum jo nuo Die
vo tiesos pildymo; kad ser- ; 
gėtum nuo blogų draugijų, į 
nuo klaidingų knygų, žo- ] 
džiu, kad darytum taip, j 
kaip mudu su tėvu butuva 
darę... <

1. Motinos mirtis.
— Ar da neatvažiavo 

daktaras Vaikys?
— Ne, poniute!
— Dieve mano! jau pasi

vėlins!
Tuos žodžius ištarti silp

nu ir gęstančiu balsu be
mirštanti moteriškė, dažnai 
spausdama prie savo kruti
nės kryžių. Išblyškęs jos 
veidas liudijo apie besiarti
nančią mirtį, tiktai akyse 
buvo da vis matyti gyvas
ties kibirkštėlė.

— Dieve mano! — pakar
tojo ligonė, turbut negavo 
mano laiško; pasivėlins, tik
rai pasivėlins; negalėsiu su 
juo pasikalbėti... mano jė
gos nyksta... visa atšalau;-..

. Karšinto j a prisiartinus 
stengėsi ją, kiek galima, su
raminti... o ligonė kalbėjo 
toliau:

— Melskis už mane, bram- 
gi mano draugė, prašyk 
Dievo, kad nors kelias va
landas pasiilgintų mano gy
vastis... Dieve mano! Tu 
žinai, kam aš to trokštu; — 
išklausyk manęs!

Poni Daugeliene apsiaša
rojus karštai spaudė kryžių 
savo rankoje; karšintoja at
siklaupusi meldėsi; ir tur
būt Viešpats išklausė jų 
maldų, nes tuoj aus pasigir
do gatvėje dundėjimas.

— Ar tik ne jisai? — su
šuko nudžiugusi ligonė.

Atidarymas ir uždarymas 
, su trukšmu varių buvo jai

atsakymu.
— Daktaras Vaikys at

važiavo, — pasakė, greitai 
įbėgusi tarnaitė.

— Įvesk jį čia!
—r Inrihma iš karšintojos 

rankų šaukščiuką sustipri
nančių vaistų, poni Daugė
lienė rengės prie pasikalbė
jimo, kurio drauge ir troško 
ii’ bijojo.

Daktaras Vaikys įėjo pa
lengva, rodėsi susigraudi
nęs; jis prisiartinęs prie lo
vos paėmė ligonės ranką ir 
jautriai ją pabučiavo.

— Išsiilgau belaukdama 
tamstos — sako poni Dau
gėlienė, širdingai dėkoju už 
išklausymą mano paskuti
nio prašymo...

— Tikiuosi mylimos mano 
giminaitės paliepimus ne
kartą da išpildysi!

— Ne, mano brangus — 
ne, aš savęs nenoriu prigau
dinėti... valandos mano gy
venimo paskaitytos... dėlto 
ir tamstą taip trokštu pa
matyti... Klausyk, ką aš 
tamstai pasakysiu, o jei ka
me užgausiu, dovanok, kai
po giminaitei, velijančiai 
tau gero... prie, amžinasties 
durių į .viską kitaip žmogus 
žiuri...

Čia nutilo. Daktaras 
smarkiai susigraudinęs į ją 
žiurėjo. Ta mirštanti mo
teriškė, kurios kiekvienas 
žodis rodėsi jau paskutinis, 
kurios kiekvienas pažvelgi
mas rodėsi paskutinis besi
leidžiančios saulės gęstantis 
spindulys, nebuvo jau ta 
graži, jauna mergina, lai
minga pati ir motina, kokia 
jis ją seniau pažino. Skaus
mai dvasios ir kūno nutrynė 
nuo jos veido visus gražu
mus, kokiais seniau taip 
spindėjo; tiktai gyvas jos 
tikėjimas ir nenykstanti vil
tis liepsnojo tose akyse, ku
rios neužilgo turės ant vi
sada užsimerkti.

— Mielas giminaiti! — 
prabilo vėl ligonė — tamsta | —Kas link mano dukters, 
atsimeni, jogei mano vyras,j reikalauju, kad jos

tum iš tos mokyklos, kur ji 
dabar yra; o pabaigus -jai 
mokslą, kad leistum apsi
gyventi pas ponią Sabienę, 
kurios globoje ji ir dabar 
yra- < ' f .'N' /

Tai toks mano noras ! ; į
Išpildysiu jį tinkamai 

atsakė daktaras. ? ... ••-s.*-.:.- n
— Bet ar gerai. ^suprasi

ar nesusilpnčs įprimy|avęis 
mario vaikelio tikėjimas ?--ar 
neieškos jisai tiktai -turtų ir 
svieto smagumų?- - Dovanok 
man# aš bijau,-mepasitikiu. 
Atsimink, jogeidabarriJie- 
vo akyveizdoįriįatį^ųoSų^u 
mano gerą iri rie^kaltų vaike
lį, ir DĮevo t,eisirie-atsakysi 
už Jonuko dųŠią, 'jaigH- -jis 

’ del tavo kaltės^iražu^fe • Į
Tais ^odžįftis|^aj^mtas, 

daktaras i
. Aš žmogus,duo
tą žodį, brangi, giminaitė!
. — Taip, atsakė
i • ■ n' ■ v • •• - . i •taip, mano drauge, zniau tai 
gerai, bet nesi geras katali
kas; mano bamiės priežas
ties nesupranti... Te Die- 
vas tamstą apšviečia... Te 
laimina tave. Užlaikyk sa
vo žodį, melsiuosi už tave... 
Negaliu daugiaui kalbėti... 
su Dievu!... pasilik sveikas, 
mano drauge.?, atsimink!..?

Nepajėgė užbaigti, tik. 
paėmus- iš po priegalvio į už
darytą laišką, padavė dak
tarui, -kuris garsiai perskai
to adresą: f ;;;“Mąho,, dukte- 
rei, suėjus jai į pilnus me
tus ”. - -' ■' m i'-v • iri? ’V <: •' 
' Dabar ligonei' litditelėjo, 
mielu pažvelgimu atsisvei
kindama su globėju..

D-ras Vaikys pabučia
vo jos ranką, labai susigrau
dinęs, bet prie Dievo da ne
atsivertęs. . į;

Daktarui išėjus iš kamba
rio, ligonė prabilo j, karšių- 
tojų:

Miela drauge; ar ma
nai, kad jis išpildys žo
dį? O! tegu nebūtų šitos 
baimės, kaip man butų leng
va ir saldi mirtis.

— Dievas neapleis, tams
ta melsiesi už jį ir savo vai
kelius.

-— Su dukterimi nebus 
blogai; į geras rankas ją 
pavedžiau... bet Jonukas!...

Čia nutilo... akis,' pilnas 
meilės, pakreipė į kryžių, 
prieš ją esantį.

— Neužilgo grįžta Jonu
kas, — ištarė karšintoja.

— Tegu čia ateis. Te
gu paprašo kunigą su Šv. 
Sakramentu ir prirengia 
viską Jam vertai pasitikti,
— pasakė ligonė.

Vaikiniukas, . pprėjęs iš 
mokyklos, tupjąųs ątėjo pas 
motiną. Ji meiliai ’jį glos
tė, o jis, išsigandęs .smar
kiai . išblyškusio . motinos 
veido, ėmė graudžiai verkti.

— Neverk, mielas Jonuti,
— sako silpnų, balsu motina 
—- neverk man liudna.... jai
gu nori padaryti man 
džiaugsmą ir palengvinti 
man numirt, tai pasižadėk, 
kad visados mylėsi"* Dievą 
ir nepaliausi meldęsis...

— Taip, motinėle, visada 
mylėsiu Dievą, melsiuosi.

— Buk geras su seserė; 
mylėkitės tarp savęs... Lai
minu judu abudu...

Tuom tarpu suskambėjo 
varpelis: kunigas atnešė Šv. 
Sakramentą, ir poni Daugė
lienė, pastiprinta Anioliška 
Duona, ir Paskutiniu Pate
pimu prieš pragaro galybes, 
su tikėjimo žibintuvu ran
koje, ramiai laukė valandos 
Sužiedotinio atėjimo.

Rytmetyje jos dūšia, at
siskyrė su šiuom svietu... 
Girdėti buvo Jonuko ir na

tas balsas Mn|g6, kalbančio 
“De — profųridis” — “Iš 
gilumos”'.£ T ‘ '

: y U; •
2.Glbbejas.

Nors pasikalbėjimas 
mirštančia* '■■■■ giminaitę 
smarkiai ^ųjųtįino daktaro 
Vaikio šifdį,11 vienok tas 
įspūdis gręitai ’pas jį išny
ko, nes jisai hemėgo gal
voti apie tikėjimiškus rei
kalus, jam ' rūpėjo kortos, 
smagumai ir linksmybės, 
jis ir užmiršo, kad tai visa 
gali greitai pasibaigti bai
sia amžinastnni’ ,

Daktaras Vaikys, nors 
buvo blogas- katalikas, nors 
jo gyvenimas buvo tuščias, 
vienok, kad' btiyd turtingas, 
lipšnus, mandagus, tai visi 
jį laikė už ‘ gerą, teisingą 
žmogų. Delėi šių jo ypaty
bių ir deleį artimos giminy
stės ponas Daugėla apsirin
ko jį savo vaikų globėju.

Tiesa pasakius ir neapsi
riko taip apsirinkęs, nes 
daktaras Vaikys gražiai ir 
sąžiningai užvėizdė jo na
šlaičių turtus! Pagal savo 
ir svieto manymą jis neva 
išpildė ir savo giminaitės, 
ponios Daugėlienės, valią; 
Jonukas baigė mokslą ka
talikiškos draugijos moky
kloje; per vakacijas globė
jas jam nedraudė vaikščioti 
bažnyčion, klausyti šv. Mi
šių, atlikti išpažintį, bet 
jaigu Jonukas to nedaryda
vo, Įai globėjas jo niekad 
neparagindavu, nes ir pats 
to visko jau šenai nepildė.

Iš jo burnos^ Jonukas ne
girdėdavo pajuokimo ir iš
niekinimo tikėjimo, bet iš 
jo draugų labai dažnai; 
ypač kada (būdavo užsilink- 
isininę; ir šitas dalykas pa
mažu silpnino*! vaiko tikėji
mą. ' '

Norš' jš ife^kyklos; parva
žiuodavo' tikįs, bėt po va- 
kaeijų grįždamas, veždavosi 
mintis, kad ir be ’ tikėjimo 
ir jo pildymo, gali žmogus 
smagiai gyventi, būti gi
riamas ir gerbiamas.

Per antras Vakacijas ti
kėjimo priedermės pasirodė 
jau jam da sunkesnės, be
veik neišpildomos; jis jau 
pradėjo neklausyti savo 
dvasiško tęvo, kuris jį ra
gino stiprintiės, nepasiduo- 
:i pagundoms.

Palengva ėmė net gėdin- 
;ies atlikti tikė jimo prieder
mes.

— Ką mano globėjas pa
sakytų, jaigu pamatytų ma
ne atliekantį išpažintį, — 
manė sau Jonukas..

Dėlto -jis nustojo ėjęs iš
pažinties ir pametė- katali
kišką mokyklą, ^kumbutinai 
turėdavo ją atlikti, 
viską globėjas jam 
nesakė; < To tiktai 
kaičiai ir reikėjo.

Jis matydamas dabar kas
dien palaidą* ir liuesą nuo 
tikėjimo savo globėjo gy
venimą, sumanė ir pats pa
ragauti š užriūddintos svie
tiškų smaglimų Taurės.

Kad nor^- jiš*ai butij pasi
pasakojęs £Upie tuos savo 
sumanymui kokiam išmin
tingam savu 'draugui, gal 
tas butų parodęs tij smagu
mų tuštybę'1 ir3 kiekybę, gal 
butų nurodęs* h pavyzdžius 
garsių mokytų išmonių, ku
rie, paragavę Svieto links
mybių, skubinai grįžo prie 
Dievo ir pas Jį rado ra- 

tie tiesos
žodžiai gal butų išnaikinę 
blėdingas vaidentuvės sva
jones; bet jis slėpėsi.

Jonukas, apsigyvenęs pas 
daktarą Vaikį, nepasirūpi
no užsiimti kokiuo nors rim-

svie-

Už tą 
nieko 
jauni-

mybę ir atsilsį: ■

juKieib, vtiraeu ouvo .*onuko ir na- 
neatim-Į miškių raudojimai ir rim- [Įu

ir . juose /visiškai paskendo.
Žaislai# pokiliai, parodos, 

sueigos su draugais rijo vi
są laiką Jonui... Daktaras 
Vaikys, pats užsiėmęs viso
kiais niekniekiais, nematė 
visų jo blogų pasielgimų ir 
nieko jam nesakė. —

Tegu praeis jaunystė, ma
nė sau, pasitaisys, o tuom 
tarpu leido visus niekus da
ryti.

Jis buvo įsitikrinęs, jogei 
teisingai pildo prižadą, duo
tą mirštančiai Jonuko moti
nai, dėlto kad nekados Jo
nuko neatkalbinėjo nuo pil
dymo tikėjimo reikalų; nie
kad nepadavė jam skaityti 
blogos-knygos ir tokiuo bu- 
du už paklydimą neskaitė 
save, kaltu. Taip pasielg
damas, jaunikaičiui, apim
tam pešėlusių .norų, leido 
su visu smarkumu lėkti į 
prapultį. . ‘ ■

Buvo da . vienas silpnas 
balsas, kur i s Jonuką ka ip 
kada r sujudindavo: - tai : 
maža jo sesutė Klementina, 
kuri iš savo užkampio, kur ' 
mokinosi, retkarčiais pas jį 
šį-tą atrašydavo. Štai, ką ' 
ji kartą rašė pas savo brolį: ]

Mylimas Broleli!
Gegužės 15 dieną bus mu

sų mokyklos jaunesniųjų 
mergaičių pirmoji komuni
ja. Laimingos tos mergai
tės, prie jų skaičiaus ir aš 
priguliu, bet mano laimė 
nebus suvis pilna, jaigu Tii 
nematysi, kaip aš pirmą 
kartą Dievą į savo širdį pri
imsiu.' O! Broli mano! 
tiktaii dabar, kada, rodos, 
jau matau, jau jaučiu Die
vą, ateinantį į mano širdį, 
pradedu vis aiškiau supras
ti Savo mylimo kunigo ka
peliono žodžius. Taip, Jo
neli! Dievas pas mane 
ateis; Dievas Didis, Dievas 
Visagalis ateis į mano varg
dienės mergaitės širdį!. Ar 
tai gali būti? rodos tikėti 
negaliu,; kad ir aš užprašy
ta į tą dangišką puotą. Ver
kiu iš džiaugsmo, apie tai 
atsiminus... Tikrai manau, 
jogei ir Tu verkei ir da da
bar atsimeni, kokie buvo Ta
vo jausmai toje laimingoje 
dienojęs. Kas galėtų tai 
užmiršti ?

Laukiu Tavęs, nepasivė- 
lyk ateiti, atsimink, Myli
mas- Joneli, netekus mums 
tėvų, Tu buk man brolis ir 
tėvas...

Atvažiuok, nes be Tavęs 
mano širdis nūliudimo bus 
suspausta.

Tavo sesuo
v Klementina.

Jonukas, nenorėdamas ją 
liudriiriti, nuvažiavo.

3. Pirmoji Komunija.
Bažnyčioje gražu, visa ji 

puikiai išpuošta, visur tik 
ir matyti kvepiantįs žoly
nai. Pati saulė rodėsi tą 
dieną aiškesnė. Jos aiš
kus spinduliai, įsiveržė pro 
langus, puošia s)avo bliz
gėjimu Marijos ir aniolų 
stovylas. Arti didžiojo al
toriaus klupo eilėmis jau
nos mergaitės, baltai pasi
rėdžiusios; galvą jų puošia 
žolynų vainikai, o veidą 
pridengia baltas užliesimas. 
Pasieniais suoluose sėdi 
rimti mokytojai ir mokyto
jos, su pasigėrėjimu žiūrė
dami į savo gražiai išauklė
tas mokines. Jų troškimas, 
kad šios dienos iškilmė pa
siliktų ilgai mergaičių šir
dyse, nes pirma komunija, 
gerai priimta, yra tikriau
sias ateinančios laimės žen
klas. Užpakalyje mergai
čių bažnyčioje

į gaičių tėvai ir giminės, į tą sai, jogei pirmutinis trum-* 
iškilmę susirinkę; tarp jų pam laikui netekęs proto, q 
galima buvo patėmyti ir Jo- pastarasis ant visados. j 
nuką Daugėlą. - ------------------

Tarp mergaičių jis pate- Kuomet žmogus save tik* 
mijo Klementiną, tą vieno rai ima pažinti, persitikri- 
liemens’ šakelę, tą vieno liz- na, jogei esąs paikas, o te- 
do paukščiukę, kraują sa- čiau labai rustinasi, jei jį 
vo, savo seserį ir toje va- kas pavadina paikium. . į 
landoje jo atmintyje atgijo ----------------- , ”
visa jo praeitis. Mergina, norėdama prisi-

Jis atsiminė savo kudi- vilioti jaunikį, retkarčiais 
kystę, kada buvo maldin- taip stebuklingai gieda, 
gas, nekaltas, trokštąs su kaip lakštingalas; bet kuo- 
karšta širdžia priimti į save met prisivilioja ir apsiveda, 
Dievą. . Atsiminė senus nustoja giedojus ir pradeda 
gražius papročius, džiaugs- barties ir rėkauti. ų 
mo ašaras, kurias liejo, pri- —-------------- j,
žadus, Dievui padarytus, ge
rai užlaikyti Jo prisaky
mus.

— Kas tai pasidarė? — 
prašnabždėjo jisai. Kur aš 
nuklydau? Kur dingote
jus, laimingos, jus, saldžios i 
kūdikystės dienos? Kur
dingote saldus smagumai, 
dūšios ramybė, viltis? 

Taip; jis mąstė,,.žiūrėda
mas į seserį, ir ašaros -jam 
riro iš akių, o ta kaip anio- JONAS M. TANANEVIČE, 
ėlis meldėsi prieš altorių. 3244 S. Morgan St. Chicago.

— Vargdienis vaikelis j i Prii“a bank03 p^igus ir “Oka
T> i -i v 7 o [3%. Skolina pinigus ant Real Estate.
. _>Ct U S Sakau.? Ji lai“ Į Perka ir pai-Cioda namus ir lotus,
minga! Ji tiki ir myli... Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus

Mišios šventos prasidėjo. 1 ofiso8vvalandos: nuo s ryto 
Kunigas atnašavo Jėzų už fe
tas mergeles, kad įos SU nedėliomis, utarnink«.is ir pėtnyčiomis. 
T . , ‘ .. _ x Kitoms visoms dienoms bus atdaras ikiJuomi butų amžinai. Pas- 9 vai. vakaro, kaip ikišiol.
kui pats priėmęs Dievą į sa- ------------------- -----------------*
vo širdį, išdalino Jį ir ki- A. OLSZEWSKI 1 
tiems. Gražiausiai ir karš- 3252 S. Halsted St. Chicago. 
Čiausiai priėmė į savo Širdį Priima bankon. pinigus ir moka -r x • ‘-x- 13%. Skolina pinigus ant Real Estate.Jėzų tos jaunos mergaites. P'?ka iP parduoda namus ir lotus.

QQQT’ncs rzi o i I Parsamdo bandines skrynutes (boxes) Jonas pci asąras Žiurėjo į I metamsj Parduoda šifkor-
savo seserį, nušvitusią iš di- tęs. ir siunčia pinigus i visas svieto 

delio džiaugsmo; jo veidas valandos: nuo s ryto
degė meilės Ugnimi, ant įo iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
, ii- • i i • Sis ofisas užsidarys ■ valandą vakare:buvo matyti amolo skaistu- nedėliomis, utarninkais ir pėtnyčioms. 

■ Kitoms visoms dienoms bus atdaras iki
Inas. g vaj vakaro, kaip ikišiolei.

— Ak! dclko aš ne toks, ------------------------------------ -
kaip ji? — atsiduso jauni- MIKAS j.TANANEVICZE 
kailis — laiminga tu Kle- 670 w< igth St. Chicago, 
mentiną^ Į; Priima ankon pinigus :ir moka

Delko. tas suįudinimas, 3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
.. • -r 1 i i I Perka ir parduoda namus ir lotus.KLirį Jonukas toje valančio- Parduoda 2?*kortes ir siunčia pinigus 
je atjautė, nepagražino jį i visas svieto dalis.

\ ° ‘ y’ OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto Dievui? Kas jam kliudė? n-i 9 vakaro. Nuo birželio 4. dienos
Oci ir ti+ii« ifinni- šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare:ugi tai, nas n Klius jauni- ied61iomig . utarnįnkiig ir pžtnyčiom3. 
kaičius sulaiko nuo išpa- Kitoms visoms dienoms bus atdaras 

. , .. _ iki 9 vai. vakaro, Kaip ikišiolei.jziuties ir komunijos. Kad ____________  __________ _
gerai pasitaisyti ir katah- J0HN j bAGDŽIUNAS . 
kiškai gyventi, būti) reike- a OaH Ay cu 
ję jam pamesti nekurias pa
žintie rlrai lo-iinc nplankvti Priima bankon pinigus ir moka ZintlS, aiau^ljas, neiaUKJ n I įc/o. Skolina pinigus ant Real Estate, 
kaip kuriu vietų, išsižadėti ^erka .ir parduoda namus ir lotus. 

*■ # Parsamdo bankines skryneles (boxes)
kaikurių netikusių smagu- po $3.00 metams. Parduoda šifkortęs ' , , , . ,1 ir siunčia pinigus į visas dalis svieto,mų... O ta auka, Kaip dau- OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto iki 
geliui jaunikaičių, taip ir J O- užšidarys%bvaUndą4vadkearę! ni-
nukui pasirodė perdidele. dėbomis, utarninkais ir pėtnyčiomis.

\ . Kitoms visoms dienoms bus atdaras
Jautė jis savo netikumą ir f iki 9 vai. vakaro, kaip ikišiolei. 
silpnybę, bet nedrįso, pasi-  ------ —-—-— ------------- -
prašęs Dievo pagalbos ir TOWN OF LAKE 
malonės, stoti pats su savim SAVINGS BANK, 
į kovą, kad. save pataisyti. joseph J. Ėlias, savininkas, 

Pasikalbėjimai su sesere, 4600 g. v^ood St. Chicago. 
joŠ džiaugsmas, jos klausi-Į Priima bankon pinigus ir moka 
liejimai, ka jis gero padarė, 3%- Skolina pinigus ant Real Estate, 

u 7 ‘U jĘ3 x ' Perka ir parduoda namus ir lotus,gyvendamas dideliame mie- Parsamdo bankines skrynutes (boxes) 
. i •• i PO $2.50 metams. Parduoda šifkor-Ste, tai Visa buvo jam kan- tea ir siunčia pinigus į visas svieto 

kiminu. Jis tik pečiais, x. OFISO VALANDOS: Nuo 8 rytotrauke, raudonavo prie ne- iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
... . . . . šis ofisas, užsidarys 6 valandą vakare:Kaltos kaip aniolo sesers; Į nedėliomis, utarninkais ir pėtnyčioms. 
lan+pci nipkšn mmklirėliu Kit»ms visoms dienoms bus atdaras iki jautėsi meKsu, nusKiueiiu, 9 val vakaro> kaip ifci5i0]ei. ~ 
nužemintu prie to kūdikio, ----------------- :---------------- -
kuris jam, kaip vyresniam, NEW CITY SAVINGS < 
rodė pagarbą. BANK S

Labiausiai jį sujudino 4601 s.Ashland Av. Chicago 
KlementinOS žodžiai, ku- Į Priima bankon pinigus ir moka 

ii Q’t’Qisudėtus pinkus musi^ bau- riUOS JI, H ISIS v eiKinani, 1S duodama čekių knygutę, iš kurios 
fapg; Įgalima rašyti čekius ir jie tinkanti

. — Už kelių metų priimsi Estate, 
įlotus, mane pas save — ar ne tie-Į (boxes) po $2.50 metams, 

sa? Tu busi mano globė- fe ^’Xo* BiunS1<l pinigU3 ‘ vi' 

jas... busiva drauge, tai bus ofiso valandos: Nuo s ryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos mUClViem 1 amu l Į ofisas užsidarys 6 valandą vakare:

'-r, . . . . Į nedėlioms, utarninkais ir pėtnyčioms.ęJrabaiga sekai. [Kitoms visoms dienoms bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, kaip ikišiolei.

Žmonės visuomet nepa-* 
kakinti tuo, ką .turi, bet 
trokšta, ko neturi; žiemą' 
pageidauja šilumos, o va-* 
sąrą-šalčių. i

Skolina pinigus ant Real 
Perka ir parduoda namus ir 

Parsamdo bankines skryneles
Parduo-

Gal todėl žmonės pasko
lintų knygų tankiai neati
duoda, kadangi lengviau 
pasilaikyti knygą, nei jos 
turinį.

Skirtumas tarp užsirūs
tinusio ir padūkėlio tik tok-

IZIDOR NAUSIEDAS
917 W. 33jd St. Chicago.

Priima banrjn pinigus ir moka 
S%. Skolina pinigus ant Real Estate^ 
Perka ir parČDoda namus ir lotus. 
Parduoda šifksrtes ir siunčia pinigus 
į visas aviete dalis.

OFISO VALANDOS: Nuo 8 :yto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
lis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedėlioms, utaiminkais ir* pėtnyčioms. 
Kitoms vimm:. dienoms bus atdaras 
iki • vai, rult.ro, kaip iktiHdsi,buvo mer-
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Iš Lietuviškų Dirvų. •

pasakė kunigas 
iš Newarko ir 
Visos draugijos 
apeigoms išsi- 

žmonėš buvo 
nuvargę.

V * Wilkes-Barre, Pa.
' 4 dieną rugsėjo atsibuvo 
pašventinimas vietinės lie
tuvių šv.' Trejybės bažny
čios. Diena buvo labai 
graži. 9-tą valandą ryte 
žmonės rinkosi iš visi; pu
sių. Pasipylė šimtai mer
gaičių, gražiai pasipuošu
sių. Į tą iškilmybę buvo 
.užkviesta ir iš visų apylin
kių lietuviai. Belaukiant 
parodos, toli nuo bažnyčios 
pasirodė ištisa eilė karietų, 
kuriose važiavo J. M. vys
kupas Hoban, kunigai ir ki
ti turtingesnieji žmonės. 
Dar toliau už karietų bu
vo matyti draugijų Vėluvos 
ir muzikos orkestros, kas 
tęsėsi apie kokius tris lietu
viškus varstus.

Apeigos prasidėjo po 11 
valandai ir tęsėsi iki po 
pirmai valandai po pietų. 
Pamokslą 
Stakneviče

■ vyskupas, 
baigiantis
skirstė, nes 
jau pusėtinai 
Vyskupas ir visi kunigai po 
apeigų nuvyko vienuolynan, 
kuris stovi prieš naują baž
nyčią. Pati bažnyčia stovi 
labai dailioj vietoj, ant pa
čio gatvės kampo; prieš pat 
bažnyčią stovi minėtas vie
nuolynas, o ant kito kam- 
po-vienuolyno sodnas ir dar
žai. Pašventimo iškilmybė- 
je dalyvavo ir atvykusieji iš 
Lietuvos kun. J. Tumas ir 
kun. K. Olšauskas. Apie 
4-tą vai. po pietų buvo už
sakyta dirmavonė, kurią ap- 
laikė apie 400 žmonių.

Nauja lietuvių bažnyčia 
dar neinrengta ii- dar ne
užbaigta statyti; nes pobaž- 
nytinis skiepas ir dabar te- 
statoma. Pamaldos 'atlie
kamos dar senojoj bažny
čioj, kurioje palikta vienas 
altorius. Naujos bažnyčios 
iniengimui dabar būtinai 
reikalingi suolai ir vargonai, 
o kiti daiktai, tai ir iš se
nosios bažnyčios bus tuom 
tarpu geri. Naujoji bažny
čia turi du bokštu, panaši į 
kryžavą, pastatyta iš rau
donų plytų, languose indėti 
paveikslai. Kertinis akmuo 
dailiai iškaltas, ant šono pa- 

. rašas: “1893 — 1811 Holy 
Trinity Lithuanian Church ’ ’, 
šalę to parašo ir lietuviškai: 
“Šv. Trejybės Letuvių R. 
K. bažnyčia”. Visos baž
nyčios vertė apkainuojama 
$60.000.' K. K.

Riverton, Ill.
Šitas miestelis yra 

dailus, paskendęs žaliuo
jančiuose medžiuose. Šalę 
miestelio teka nemaža upė, 
kuri vietinius gyventojus 
apdovanoja puikiausiomis 
žuvimis. Toj upėj kasmet 
ir žmonių nemažai prigeria, 
ar tai žvejodami, ar mau- 
dydamiesi.

Lietuvių čia yra ir gana 
turtingai gyvenančių, kurie 
turi nuosavius namus, bet 
kokių-nors kiltesnių darbų 
vietiniai lietuviai nesupran
ta. Lietuviai gali pasigirti 
savo girtybe, tąsynėmis po 
teismus ir vienas kitam ne- 
apsileidimu. Jaigu tik ku
ris ką turi prieš* kitą žmo
gų, tai tuojaus bėga skųsti 
policijai arba šmeižia prieš 
žmones. Lietuviškos bažny
čios čionai nėra, su dvasiš
kais reikalais lietuviai turi 
kreiptis į Springfield, Ill. 
Pašalpinė dr-ja po vardu 
ŠV. Joną užsilaiko gana ge-

labai

rai, nors iš tokių skaitliaus 
lietuvių ir permažai j on pri
guli narių. Vieton vienas 
kito, pravardžiavimų vertė
tų lietuviams daugiau rištis 
į draugijas. Laikraščių 
skaitymu čia mažai kas už
siima, nes lietuviai dar ran
da sau geresniu daiktu lai
ką ir pinigus praleisti smu
klėse. A. Milanaviče.

kalbėjo p. J. Va- 
Kalbėtojas pir- 

pasveikino visus

Chicago, Ill.
Town of Lake miesto da

lyje 17 dieną rugsėjo š. m. 
šv. Kryžiaus parapijos sve
tainėje buvo lietuvių pra
kalbos, parengtos p. J. Va
nagaičio. -Žmonių prisirin
ko pilna svetainė. Kalbė
tojais šiose prakalbose bu
vo: vietinės šv. Kryžiaus 
parapijos klebonas kun. A. 
Skripka, kun. A. Briško ir 
p. J. Vanagaitis. Susirinki
mą“ atidarė klebonas kun.
A. Skripka, paprašė visus 
gražiai užsilaikyti ir paaiš
kino p. J. Vanagaičio atsi
lankymo tikslą. Toliau kal
bėjo kun. A. Briško, kuris 
trumpais žodžiais paaiškino 
apie Prūsų lietuvius, prašė 
brolius amerikiečius palai
kyti Prūsų lietuvių judėji
mą ir tam tikslui leidžiamą 
laikraštį “Byrutę”. Čia 
reikia priminti, kad kalbant 
kun. A. Briškai, nekurie iš 
nenuoramų, o ypačiai p. A.
B. pradėjo kalbėtoją pra
vardžiuoti, vadindamas jį il
gaskverniu, žmonių tamsin
to j u ir tt., bet aplinkui sė
dintieji žmones, o ypačiai 
merginos pradėjo iš p. A. B. 
juoktis ir paprašė jo užda
ryti . burną. P-as B. susi
gėdijęs turėjo nešinties iš 
svetainės.

Trečias 
nagaitis. 
miausiai
susirinkusius ir paaiškino 
savo kelionės tikslą. To- 
liaus kalbėjo apie lietuvii; 
gyvenimą Prusnose ir kito
se šalyse, bet daugiausiai 
kalbėjo apie Prūsų lietuvių 
ištautėjimą, kas juos prie to 
veda. Nurodyta, jog lietu
vius prie ištautėjimp veda 
pirmiausiai kaizerio vyriau
sybė, toliau protestantų 
bažnyčios, kuriose kunigai 
melste-meldžia lietuvius ne
kalbėti lietuviškai, sakyda
mi, kam jums toji lietuviška 
kalba, jog ir Dievas danguj 
vokiškai geriau supranta; 
pagalios lietuvius prie suvo- 
kietėjimo veda kariuomenė, 
tam tikros kareiviškos 
draugijos, kuriose lietuviai 
visai užmiršta savo tėvų 
kalbą, ir lietuvių atgaleiviš- 
ka laikraštija. Kalbėtojas 
nurodė, kokiuo budu gali
ma kovoti prmš tą nelemtą 
vokiečių darbą. Pagalios 
kalbėtojas aiškino apie lie
tuviškus socijalistus, suly
gindamas Vokietijos socija
listus su lietuviškais. Jis 
nurodė, jog vokiečių soci- 
jalistai kovoja ne prieš ti
kėjimą, bet visas savo spė
kas atkreipia kovoje prieš 
žmonių pavergimą, už jų ge
resnį gyvenimą ir lais
vę, lietuviški gi socijalistai 
kovoja tiktai prieš tikėjimą, 
jiems žmonių laisvė yra 
svetima, savo tauta jiems 
svetima. Lietuviškuose so- 
cijalistų laikraščiuose gali
ma rasti 'vien - šmeižimus, 
pravardžiavimus, melagys
tes, purvų drabstymą ir tt. 
Kaip kalbėtojas išsireiškė, 
šiandie atėmus iš žmonių ti-
kėjimą, jie pavirstu labai

ųedorais žmbnėpuš^ JJžbai- 
giant prakalbą, p. ĮVąna- 
gaitis paaiškino kokiuo ke
liu eis lairaštis “Byrūtė” ir 
prašė susirinkusiųjų kas iš
gali užsirašyti “Byrutę”, 
tokiuo budu prisidedant 
prie budinimo lietuvių Prū
suose. Pabaigus jam kal
bėti, publika ilgais ir trukš- 
mingais rankų plojimais, 
sveikino garbųjį svečią.

Potarn antrų kartu kal
bėjo kun. A. Briška, dar 
daugiau paaiškindamas apie 
lietuviškus socijalistus ir 
ragindamas • susirinkusius 
užsirašyti ‘ ‘ Byrutę ”. Sve
tainėj e tarpe susirinkusių
jų buvo ir lietuvių socija- 
listų, tatai vienas iš jų pa
siprašė balso. Kun. Briška 
užklausus, ką jis nori kal
bėt, buvo atsakyta, kad 
prieš Vanagaitį. Kun. 
Briška liepė jam pasipra
šyti balso pas kleboną, bet 
jisai prisispyręs šaukė, jog 
jis nori kalbėti, “ar-gi gali 
sako, ‘ ‘ grinorius ’ ’ mokinti 
amerikonus”. Kun. Briška 
šalę ' stovinčiam vaikinui 
kaž-ką pasakė ir tas išbėgo 
iš svetainės ko-tai pavadint. 
Tuomet norintis kalbėti ir 
jo draugai, matomai, bijo
dami policijos įsimaišymo, 
visi išėjo iš svetainės, kuo
mi visas trukšmas ir užsi
baigė. Pradėta užrašinėti 
‘ ‘ Byrutės ” prenumerata, 
bet kiek jos surinkta, tikrai 
nepatėmijau.

Town of Lake lietuviai iš
siskirstė iš prakalbų ramiai, 
dėkodami p. J. Vanagaičiui 
už surengtas prakalbas ir 
linkėdami jam kuogeriausių 
vaisių savo sunkiame dar
be. -»■ Lietuvis.

Northampton, Mass.
Rugsėjo 2 dieną tęko man 

su visa savo šeimyna nuke
liauti į, Northampton’ą ir 
porą dienų paviešėti pas sa
vo giminaičius. Miestelis 
Northampton bene bus 
vienas iš gražiausių visoj 
Massachusetts valstijoj, ap
linkui apsuptas augštum, 
labai statum kalnu, išrodo 
kaip kokia pilis. Šalę kal
no teka gana didele Connec
ticut upė; paskui praside
da lygus ir derlingi laukai, 
jo vidury lygumos stovi pats 
miestelis, turintis 19.957 gy
ventojus. Miestelis apgy
ventas visokiomis tautomis, 
tarp kurių ir mūsiškių yra 
apie 50 šeimynų ir tiek pat 
pavienių.

Lietuviai turi keletą or
ganizacijų: D. L. K. Min- 
daugio dr-ja, uždėta 1895 
metais, turi 30 narių ir apie 
700 dolerių turto; šv. Juo
zapo draugija uždėta 1903 
metais, turi 60 narių; yra 
dar S. L. R. K. A. kuopa ir 
S. L. A. kuopa. Lietuvių 
vertelgų yra tiktai vienas, 
kuris užlaiko valgomų daik
tų mažą krautuvėlę ir yra 
gana praturtėjęs. Keletas 
lietuvių turi nuošavius na
mus. Abelnai tenaitiniai 
lietuviai geriau gyvena, ne
gu dideliuose miestuose. 
Netoli Northampton’© yra 
dar miesteliai Easthampton 
ir Florence, kuriuose taip
pat gyvena apie po kelias
dešimtis lietuvių. Visoj toj 
apylinkėj priskaitoma apie 
700 lietuvių.

Tenaitiniams lietuviams 
vertėti; labiau susiorgani
zuoti ir sutverti savo parti
ją. Dabar lietuviai ten 
priguli prie airių parapijos, 
o veykinei išpažinčiai par
sitraukia sau lietuvį kun. J. 
J. Jakaitį. Šliubus duoda

J. Žebris. Lietuvių jaunuo
menę tenai neištautėjus, už 
ką tėvams yi^ą g^rbė. Lin
kėtina Northampton’o lie
tuviams dar didesnio paki
limo tautos irsavo reikaluo
se! J. M. Ačierąitis.

New Philadelphia, Pa.
8 dieną rugsėjo ir pas 

mus atkeliavo žinomas Kau
no “ Saulės ’ ’ delegatas kun. 
K. Olšauskas. ; Tą pačią 
dieną vakare bažnytinėj sa
lėj buvo prakalbos. Vieti
nis klebonas kun. Dargis 
perstatė atvykusį svečią ir 
nurodė jo kelionės tikslą. 
Kun. K. Olšauskas savo 
trumpoj prakalboj nurodė 
lietuviams apšvietus reika
lingumą ir visų, susirinku
siųjų meldė pagal išgalę au
koti Kauno “Saulės” mo
kytojų kursų namų pasta
tymui. Užsiminus apie au
kas, daugumas iš svetainės 
pradėjo bėgti. Kalbėjo dar 
kun. Durickas, nurodyda
mas lietuviškų mokyklų 
reikalingumą čia Amerikos 
lietuviams. Vietinis cho
ras po vargonininko vado
vyste padainavo keletą dai
nų. Buvo dar ir deklema- 
cijos. Prakalbose žmonių 
mažai prisirinko ir daugiau, 
visai nenorėjo .aukoti.

Vaidlonių Staselis.

Auburn, Me.
Šitam miestelyj darbai 

eina gerai. Iš kitur pribu
vusiam darbąs-t nesunku 
gauti. Čia daugiausiai yra 
batų dirbtuvių ir jose dar
bui lakas gali uždirbti nuo 
pusantro iki trijų ir ketu
rių dolerių į dieną. Čia lie
tuvių yra penkios šeimynos 
ir 29 pavieniai. Vietiniai 
lietuviai,, gyvęii^ sutikime. 
Iš laikraščių čia. skaitoma 

“Katalikas”,. “Lietuj 
“Keleivis “Drau-

“Vien. Lie-
Laisvoji Min-

šie 
va’ 
gas”, “Ko 
tuvninkų”, 
tis” ir kiti. . 12 d; rugsėjo
čia buvo balsavimas apie 
saliunus ir 465 balsų dau
guma nubalsavo, kad šalin
iu; nebūtų, nes ir dabar pas 
mus žmonės ir be salimu; 
užtektinai girtuokliauja ir 
su tokiais yra daug vargo 
ir nelaimių.

K. Vargdienis.

Cicero, III.
17 dieną rugpiučio š. m. 

atsibuvo draugijos Lietuvos 
Mylėtojų penkių metų su
kaktuvių ap vaikščiojimas, 
kuriame dalyvavo šios drau
gijos: Kareiviai No. 1., Ap. 
Dievo, K. Mindaugio, drau
gija Lietuvių Tvirtybė ir 
draugija šv. Antano. Bu
vo parengtos prakalbos, de- 
klemacijos ir dainos, kurio
mis vadovavo p. Lankelis 
su “Rūtos” choru. Tvar
ka visame buvo gera, žmo
nės labai ramiai užsilaikė, 
už ką Lietuvos Mylėtojų 
draugija ištarįą širdingą 
ačiū visiems dalyvavusiems, 
o ypačiai viršui minėtoms 
draugijoms ir “Rūtos” cho
rui. Petras Juknius.Petras Juknius.

Marquette, Ill.
miestelis, užsilaikoŠis 

tiktai iš vienų anglių kasy
klų. Kasyklų j savininkai 
dirbantiems darbininkams 
yra pastatę kelis šimtus 
namelių, iš kurių visas 
miestelis ir susideda. Lie
tuvių čia gyvena 13 šeimy
nų ir apie 60 pavienių. Dar
bai kasyklose dabar prade
da geriau eiti. Vietiniai 
lietuviai labai liūdnai gy
vena, nes .ką tik uždirba,

gi, po teismus tąsosi, o kny-
' ■ & --. ■

WWW

Šis vaizdas perstato chinieČių gyvenimą. Yra žinoma, jogei Chinuose 
kilus revoliucija ir tie žmonės praėjus tūkstančiams metų šiandie išbudo ir rei
kalauja sau prigimtų teisių.

gų nei laikraščių jokių ne
skaito. Čia butų gana svei
ka gyventi, bet žmonės la
bai serga drugiu. Anomis 
dienomis vietinėse kasyklo
se žuvo lietuvis J. Diniman- 
tas. A. Janceviče

Dubois, Pa.
3 dieną rugsėjo lietuvio 

Kucharskio prigėrė 11 me
tų vaikas, išėjęs su kįtais 
vaikais maudytis į šalo 
.miesto stovinčią duobę. Ne
laimingojo vaiko laidotuvės 
buvo labai iškilmingos, nes 
jis lankė vietinę parapijos 
mokyklą. Didėje laidotuvių 
procesijoj dalyvavo daugy
bė žmonių ir visi mokyklos 
vaikai, kurie savo draugą 
palydėjo net ir ant kapų.

Pas mus nesenai atsibu
vo ūkės paroda, kurioje da
lyvavo kas kuom galėjo pa
sirodyti. Už geriausius pa
rodoje išstatytus daiktus 
buvo paskirtos dovanos. 
Lietuvių parapijos klebo
nas, kun. J. Abromaitis, pa
rodoje dalyvavo su visokiais 
naminiais paukščiais: kar
veliais, vištomis, antimis, 
už kuriuos gavo pirmą do
vaną. K. V.

iš lietuvių išgavo visus pa
rašus ir informacijas tame 
dalyke. Lenkų kunigas 
tuomet pažadėjo pats į vys
kupą parašyti laišką, bet ar 
naudingą, .ar blėdingą lietu
viams, to niekas nežino; 
apart to, dar ir pats žadėjo 
nuvykti pas vyskupą ir iš
prašyti mums lietuvio ku
nigo. Praslinkus dviem sa
vaitėm, kuomet lietuvių ko
mitetas nuvyko pas. kunigą 
apie tą dalyką pasiteirauti, 
tari gauta atsakymas, jog 
už trijų metų gal ir gausime 
lietuvį kunigą. Taip tatai 
visas musų darbas ir nuėjo 
ant nieko.

Dabar mums lietuviams 
nepasilieka daugiau nieko 
daryti, kaip tik ieškoti lietu
vio kunigo, gal kuris ir no
rėtų pas mus atvykti. Tuo
met mes kartu su kunigu 
asmeniškai kreiptumės į 
vyskupą ir melstumėm duo
ti mums reikalaujamą ku
nigą. Jaigu kuris iš lietu
vių kunigų apsiimtų atvyk
ti čia pas mus, tai meldžia
me kreiptis tame dalyke į 
lietuvių parapijos pirminin
ką šiuomi antrašu: Klemen
sas Kunitskis, 456 Manito
ba avė., Winnipeg, Canada.

K. Kunitskis.

Waterbury, Conn.
9 dieną rugsėjo, pereitoj 

subatoj revolverio šoviniu 
nusižudė čia lietuvis Vincas 
Daugėla. Vakare jisai pa
rėjo gerai išsitraukęs degti-’ 
nės namo ir čia atsiėmė sau 
gyvastį. Nelaimingasis pa
ėjo iš Kauno gubernijos, 
Šiaulių apskričio, Akmenės 
parapijos, Vigerių mieste
lio. Šmikis.

Washington, Pa.
Tariu širdingą ačiū bro

liams lietuviams už sušel- 
pimą manęs nelaimingojo li
gonio. Šiuo kartu aukos 
liko surinktos ir prisiųstos 
p. J. M. Vieraičio iš Wor
cester, Mass. Aukojo šie 
asmenįs: po 25 centus: J. 
M. Vieraitis, V.-Visauckas, 
S. Parulys, A. Manasas; po 
20 centų: A. Albavičiutė; 
po 15 centų: J. Milunaitis; 
po 10 centų: F. Albavičiutė, 
K. Vieraitienė, N. Vierai- 
čiutė, J. Liuterskiutė. Vi
so labo $1.75, ką pilnai ir 
apturėjau, 
dėka

Su tikra pa- 
Jonas Laugis.

Winnipeg, Canada.
18-tam “Kataliko” nume

ry š. m. buvo rašyta, kad 
Winnipeg’© mieste, Selkir- 
ko parapijos lietuviai krei
pėsi į St. Bonifacio L. ar- 
civyskupą, melsdami pri
siųsti jiems lietuvį kunigą 
ir tokiuo budu paliuosuoti 
lietuvius nuo nemalonios 
jiems lenkų parapijonų ir 
jų kunigo globos. Hgai be
laukdami, Winnipeg’© lietu
viai dabar tiktai sužinojo, 
kad jų visas darbas tame 
dalyke paliko be pasekmių. 
Kaip tuomet 18-tam “Kata
liko” numery buvo rašyta, 
kad Selkirko parapijos len
kų klebonas lietuviams bu
vo prielankus, tai dabar pa-Parapijos komitetas: Prez.

Rockford, Ill.
Rugsėjo 10 dieną š. m. 

lietuvių parapijos laikyta
me susirinkime likosi iš
duota visos parapijos at
skaitos. Kadangi Rock
ford’e mažai yra apsigyve
nusių brolių lietuvių, taigi 
negalėdami vieni palaikyti 
naujos bažnyčios, esame 
priversti rinkti aukas ir po 
kitus miestus. Šiuose mies
tuose aukų surinkta sekan
čiai: Beloit, Wis. — $82.70, 
De Kalb, III. — $24.70, St. 
Charles, III. — $10.50, viso 
labo — $117.45. Visiems 
aukojusiems vardan parapi
jos tariame širdingą ačiū.

Iš Londono.
didelių straikų Lon- 
ir visoj Anglijoj val- 
produktai juo tolyn,

Po 
done 
gomi 
juo labai žymiai brangsta. 
Vargdieniams žmonėms bus 
vargas, j ea pragyvenimas ne
atpigs. Kaip visur, taip ir 
čia šiais metais buvo dideli 
karščiai, lietaus taippat il
goką laiką nebuvo, viskas 
ant lauki; išdžiuvo, medžių 
lapai suvyto; pats vasaros 
vidurys buvo panašus į ru
denį. Žmonės įvairiomis 
ligomis šiais metais ir-gi la- 
biaus sirgo. Pasakojama, 
kad tiktai prieš 20 metų 
tokie karščiai buvo kaip 
šiemet.

Lietuvių nauja bažnyčia 
jau pradėta mūryti. Seną
ją bažnyčią lietuviai dar 
nepardavė. Nors ir atsiran
da pirkikų, bet savo mino

kūmas buvo, tiktai tol, kol’rėnas, Kas. Jonas Zubėnas. nustoti. Galijotas,
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RUGSĖJIS.
28. K. Venceslavo kent.
29. P. Mykolo Ark.
30. S. Jeronimo dakt. bažn.

SPALIO MĖNUO.
1. N. 17 savaitė po Sekminių. P. M. B,
2. P. Aniuolų Sargų.
3. U. Kandido kent.
4. S. Pranciškaus Serap.

Redakcijos Paiemijimai.
Kelios savaitės atgal 

“Katalike” paskui rusų 
laikraštį “Biel. Žizn” bu
vom patėmiję. jogei neku- 
rios Lietuvoje lietuvių or- 

- ganizacijos sumaniusios pa
dalinti Vilniaus Rymo-Ka- 
talikų vyskupijų, idant tuo 
budu sulaikius ten lietuvių 
ir baltarusių lenkinimą ir 
su tuo tikslu lietuvių orga
nizacijų ingaliotieji buvę 
padavę net prašymų Peter
burgan.

Dabar paaiškėjo, jogei ta
sai “Biel. Žizn” (dabar pa
keista: “Sieyero-Zapadnaja 
Žizn”) rašymas yra faktiš
kas melas, idant tomis intri
gomis dar labiau lietuvius 
su lenkais Vilniaus vysku
pijoje supiudyti ir, idant 
lietuvius Ryme perstatyti 
labai negražioj šviesoj.

Tomis dienomis “Katali
ko” redakcija iš Lietuvos 
gavo tame reikale praneši
mų, kuris sekančiai žodis į 
žodį skamba:

“Kad sutramdžius nuola- 
tai lenkų spaudos platina
mas įvairias piktu, noru 
leidžiamas paskalas apie lie
tuvius, maloniai prašau ne
atsisakyti artimiausiame 
gerbiamojo Tamstos laik
raščio numeryje išspauzdin- 
ti šį pranešimų:

Lietuviai labai yra suju- 
r dinti nedovanotinais lenkų 

spaudos pasielgimais, palei
dus paskalą, kad lietuvių or
ganizacijos pradėjusios ru- 
pinties Vilniaus Rymo-Ka- 
talikų vyskupiją panaikinti.

Dabar paaiškėjo, jog pas
kalos tos buvo platinamos 
ne vien tik tam, kad sukė
lus Rymo kuriją prieš lie
tuvius, bet ir didesniam len
kų agitacijos pasisekimui 
tautiškai nesusipratusioje 
minioje, artinantės, sulig 
Administratoriaus paliepi-

/B
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prisieina to delei skubinties dai mažesniame ar dides-

prižadčjiinus.

rasis Lietuvos patrioto ty- 
pas, nenuilstantis- darbinin
kas Prašų lietuvių jaunos 
kartos žadinime iš vokiečių 
bangų, kurios lietuvius/ry- 
te rijo, ]jasi<lekavojant to-

laičiams ir kitiems vokieti-

P. J. Vanagaitis patripty- 
bei taip daug. pasišventęs, 
jogei nesigailįš lietuvių pa
žadinimui savo visų asme-

tikisi -šventai, jdgei :SU"Di
džiosios Lietuvostėvynainių 
ir Amerikos lietuvių pagal
ba pasiseks Prūsų lietu
viams inkvėpti išnaujo jų 
prigimtą lietuviškų dvasią 
ir pasiseks jiems inkalbėti 
laikytieš savo tautos ir už 
tautos reikalus guldyti ben
drai savo galvas. > r

Velijame p. J. Vanagai
čiui kuolaimingiausiojo .pa
sisekimo, idant laikraštis 
“Byrutė” kiekvieno Prūsų 
lietuvio grineioj atsirastų 
ir, idant kuoveikiausiai pa
sisektų atgaivinti Mažąją 
Lietuvą, o tuo budu, idant 
Prūsų lietuviai kuoveikiau
siai užmegstų artymiausius 
ryšius "su savo broliais Di
džioje Lietuvoje ir Ameri
koje.

P. J. Vanagaitis iš New 
Yorko Europon išplaukė 
pereitų utarninkų. Laimin
gos jam kelionės!

mo, busimajam Visų gyven
tojų surašinėjimui pagal 
tautas.

Nors lietuvių organizacL 
jų atstovai apreiškė, jog tai 
netiesa, nors lietuvių spau
da užprotestavo, vietiniui 
lenkų laikraščiai, užuot pri
pažinę, kad .išplatintos jų 
paskalos yra melagingos, 
atkakliai tyli net ir lietu
viams viešai pavadinus tokį 
jų pasielgimą provokacija.

Lietuvių organizacijos in- 
galiotinis,

Donatas Malinauskas”. 
Rugpiučio 24 d. 1911 m.

Vilnius,
Jurgio prosp. 22.

« 
* #

Žinomas Prūsų Lietuvos 
veikėjas ir “Byrutės” lei
dėjas, Jonas Vanagaitis, 
Chicago apleido rugsėjo 22 
dienų ir iškeliavo į Balti
more, Md., iš kur keliau
siąs į Philadelphia, paskui 
į New Yorkų, o iš ten gar
laiviu “Vilhelm der Gros
se” nusiduosiųs į savo gim
tinį kraštų, į Prusus. P. J. 
Vanagaitis trumpu laiku su 
kalbomis apkeliavo beveik 
visas didesnes Amerikos lie
tuvių kolionijas. Tiktai 
viename Chicago yra atlai
kęs 15 kalbų. Bet dar daug 
lietuvių skaitlingų kolioni- 
jų buvo priverstas aplenkti, 
nes Mažoje Lietuvoje jo 
laukia labai svarbus darbai: 
viena, šių metų pabaigoje, 
o vėliausiai ateinančių pra
džioje Prūsuose atsibus rin
kimai atstovų Vokietijos 
parlamentan, reikia tad. 
stengties Prūsų lietuvius 
supažindinti su tais daly
kais, idant iš lietuvių tarpo 
parlamentan penkeriems 
metams nepakliūtų išnaujo 
koks vyriausybės tarnas, 
kai kad dabar yra kun. Gai
galaitis, kuris stengiasi lie
tuvius ištautinti, suvokie
tinti; antra, p. Vanagaitis 
prižadėjęs ateinančiame 
spalyj savo laikraštį “By- 
rutę”, kuriam rinko Ameri
koj prenumeratą, pakeisti 
savaitiniu laikraščiu, tat ir lči»>se ir tie pavieniai

Vilniškė “Viltis rašo, 
jogei Peterburgo Mokslų 
Akademija spauzdinanti ži
nomo musų kalbininko, vė- 
lionio kn. Jaunio, “Lietuvių 
kalbos gramatikų”. Joje 
pilnai busią perduota kun. 
Jaunio rašyba. Gramatika 
tuojau pasirodysianti. Bu
sią atspauzdinta tik 100 eg
zempliorių.

MUSŲ DEŠIMTIS PRI
SAKYMŲ.

Esame lietuviais, mąsto
me ir jaučiame lietuviškai, 
instinktyviškai stengiamės 
nusigriebti lietuvystę, o juk 
kiekvieni nauji metai mums 
pažymi aiškius ir didelius 
musų prasižengimus prieš 
lietuvystę ir abelnai visą 
tautos padėjimą. Musų 
Amerikon ateivystė yra pa
naši didelei ir tvirtai salai 
tarptautiniame okeane; žiū
rime į tos salos platumų, 
karštai skaitome čionai 
ateivius šimtais tūkstančių 
ir, pasitikėdami tam savo 
skaitlingumui, šaukiame: 

. “Nepasiduosime!!
Bet pats vienas mus 

šauksmas čionai nieko ne
gali gelbėti, kadangi užpuo- 
lančios okeano vilnys nuo
latos, sistematiškai ir tai 
dar lengvu budu plauna mu
sų salos krantus, drasko 
musų dirvų ir metai po me
tų įsiskverbia musų tautiniu 
susikuopiman. Todėl mums 
reikia tas dalykas visuo
met savo omenyj laikyti, 
prieš tuos pavojus reikia 
taisyti pylimus, apsaugoti 
krantus, idant užpuolan- 
tiems gaivalams neleidžius 
prie mus prisigriebti. Mums 
netik reikalinga jausti ir 
galvoti, bet tuojau imties 
kokio nors apsigynimui pie
ne.

Apsigynimui skaitlingi 
budai randasi mumyse ,pa- 

i/bn-

Į atranda’ 
kad*. nežiurO 
neatsakopų«^; 
žąstieš reika||i 
typinėj tik®| 
musų pridegsi 
time. Kanl 
mps vienon1 
kratinėmis uždengiame vie
ną ištauŽrįni š^oįtririųve j, 
o ■ tuo tarpudevyniais ki
tais išĮaužimMs priešai1 vėr- 
ziąri įt musų'jšodybą. , ’Čio-- 
nai mumsreišia furetiS atvi
ras akis ant V'si  ̂pųsių/ ka
dangi iš Vis^ pusių grasia 
mums paVojus, čionai /nie
ko negali gelhėtįdaiko nar
sumas, čionai ant ištisos Ii- 
nijbs reikia stovėti petis su 
pętim ir galima gin
ties nuo išfautėjimo.

Tatai sutraukime krūvon 
visus mus tautinius prisa
kymus išeivijoje,’ laikykime 
juos sau U? savo pri^ėrystę 
ir neatšaukiamų neatbutį ir 
įsidėmėkime, kad; kaip Mo
zės dekaloge me Valia išmesti 
šalin nei vieno prisakymo, 
kad nestigrioyus visų kitų, 
taip mums be baisaus pavo
jaus yra draudžiama užmes
ti kurį-nors pbstuliatų, mu
sų išeivijos būvio, kadangi, 
toksai užmetimas urnai gali 
musų išeivijoje pagimdyti 
išlaužimų ir tuokart butų 
viskas mums pabaigta.

Musų tautiniai prisaky
mai išeivijoj^ taip yra na- 
turališki ir aiškus, kad juos 
pavieniui visi gerai supran
tame ir gerbiame. Vienok 
mums apeina; tas, idant męs 
tuos prisakymus pildytu-’ 
mėm ne pavieniui, bet idant 
anuos surinktųmėm vienon 
krūvon ir nuolat , prieš akis 
turėtumėm kąipp kokių cie- 
Įybę įr abelnųi visus, j>ildy- 
tumėm. . . 7- ,

O tie dešimts prisakymų 
išeivijoje turėtų skambėti 
sekančiai:

1. Turėk nuolatinę sųjun
gų su tėvyne — Lietuva. 
Nei per valandėlę išeivijoje 
mums nevalia pamiršti, jo
gei vienatinė, didi ir amži
na mus priderystė vadina
si: Lietuva. Nors šimtais ir 
tūkstančiais mylių nuo Savo 
gimtinio krašto esame at
sitolinę, . visi musų širdingi 
jausmai turi linkti Lietuvos 
pusėn, kadangi tenai mus 
lopšys ir karstas. Čionai 
mes esame kaipo kareiviai, 
pasiųsti iš Lietuvos į sVe7 
timas šalis su ypatingomis 
pasiuntinybėmis; tatai nuo
latos budėkime ir bukime 
pasirengę klausyti balso 
tos, kuri mus valdo, kurios 
mes esame vaikais, 
mums 
čionai 
rystes 
kams, 
pildyti lig kapų.

2. Mylėk prigimtų kalbų. 
Tiek muš lietuvių daug 
šioj išeivijoj, kiek tai daug 
turi but musų prigimtosios 
kalbos skambesio! Bet ar 
taip yra? Visuplrmu saugo
kime kalbos grynumų tarp 
vaikų, neleiškime vaikams 
namie kalbėti svetimomis 
kalbomis. ^Angliškai vai
kai pakaktinai išmoks lan
kydami mokyklas. Todėl 
namie tegu tik lietuviškai 
tarp savęs kiilba, su tos kal
bos pagalba tegu ingįja Lie
tuvos meilę, tegu labiau pri
siriša prie tėVynės reikalų. 
Paaugęs vaikas maišosi su 
svetimaisiais, gimtinės kal
bos balso negirdi ir, jei tok
sai iš mažens nebus lietu
viškai išmokintas pražus 
jis lietuvystei. ?

3. Augštai kainuok savo 
didybę. /

I ■p'asėkme 
ioįs^mrie- 
ikon^musij 
gpa stokoj,. 

Jk riesųpra- 
ifMpsi puola-r 
usen ir savo

Jei 
kuomet nors prisieis 
numirti, savo pride- 
palikime savo vai- 
įsakydami šventai

- f c'-t-.,. . -J* • -• ' - . ’ ** . --

tarp svetimųjų gyventi ir 
esame išstatyti tankiausiai 
ant pašaipų ir įvairių pa
gundų. Nemokėdami pri
derančiai apkainuoti savo 
didybės, svetimtaučių aky
se nusižeminame, tuo pačiu 
budu žeminame ir savo tau-, 
tos vardų. Didybės jaus
mo stoka pagimdo paniekų 
ir moralį nupuolimų, o tan
kiai ir skurdų. Žinokime, 
jogei svetimtaučiai tik ieš
ko progos mus pajuokti, o 
paskui išnaudoti. Pasista- 
tykime prieš anuos savo di
dybe ir nesuteptu vardu.

4. Nemiršk Jie’tuviškų pa
rapijų. Kelis desėtkus mi
lijonų musų išeivija yra 
išleidžius bažnyčių ir para
pijų palaikymui Amerikoje. 
Kas metai visi skiriame 
bažnyčioms, galima sakyt, 
milžiniškas dešimtines. Ta
tai rūpinkimės, idant tie 
bažnytiniai turtai butų ap
verčiami netik Dievo gar
bei, bet ir lietuvystės labui; 
juo labiaus tčmykime, idant 
tie musų surinkti pinigai 
nebūtų naudojami lietuvių 
ištautinimui, bet musų pa
čių labui. Musų obalsiu 
privalo but: Turime tu
rėti Amerikoje lietuvius 
vyskupus, nes kitos tautos 
mus aplenkė tame dalyke 
ir paliko mus užpakaly be
tylint ir bežiopsint.

5. Steigkime lietuviškas 
draugijas. Kiekviena lietu
viška draugija, ar tai but 
pagalbinė, ar tai moksliš
ka, by tik lietuviška, verta 
parėmimo. Menkiausioji 
lietuviška draugija mums 
turi but artimesnė, nei kad 
geriausioji svetimtautiška. 
Kiekvienas lietuvis, Ameri
koj gyvenantis, privalo į ko
kių nors draugijų prigulėti, 
kad. .nuo .abelno narių. skąįt- 
liaus visose draugijose lau
kiama daug gero; reikia ži
noti, jogei prisiartįs tie lai
kai, kuomet visos draugijos 
paduos sau rankas ir iš vi
sų narių sutvers vienų mil
žiniškų lietuvių armijų, ku
rios užduotimi bus pakelti 
ant augštesnės papėdės mu
sų išeįviją.

6. Remk savuosius. Lie
tuvių prekyba yra beveik 
išimtinai apribuota tik lie
tuvių tarpe, todėl tų preky
bų, kokia ji nebūtų, reika
las lietuviams remti viso
mis savo spėkomis. Prekių 
kokybe ir kaina priklauso 
nuo pirkėjų. Ir jei mes sa
viškių krautuvininkų arba 
pirklių neremsime ir jų ne
palaikysime — jie visi arba 
nupuls, arba tik anemiškai 
laikysis. Juk nūdien visur 
pas lietuvius krautuvinin
kus visko galima gauti pirk
ti. Pirkdami pas juos, už
darbį paliekate lietuvių 
rankose, padauginate Ame
rikos lietuvių turtus. Ne
penėkime savo pinigais žy
dų ir kitų svetimtaučių.

7. Atjausk tautiškų vieny
bę. Lietuva politiškai pa
dalinta į dvi dali: į Didžių
jų ir Prūsų Lietuvą. Tenai 
viešpatysčių sienos nelei
džia abiejų dalių lietuviams 
susiartinti ir paduoti vieni 
kitiems rankos. Amerikoje 
nėra nei sienų, nei kordonų; 
čionai tatai negali but skir
tumo tarp prūsų, žemaičių, 
augštaičių arba dzūkų. Vi
si yra lygus lietuviai, visi 
broliai. Taigi nesiskirsty- 
kime į partijas ir partiji- 
kes, kadangi toksai darbas 
akyveizdoj tautos yra pik
tadariškas ir nedovanotinas. 
Supraskime, jogei tie keli 
šimtai tuksi. musų išeivijos 
— tai gyva dalisųnusų abel- 
nos tėvynės. Privalome iš-

musų tarpo lai- prasmenga 
visoks šovinizmas ir fanatiz
mas, visokios partijos ir 
skirtingos pažiūros.

8. Steigk darbininkų or
ganizacijas. Veik visi čio
nai lietuviai išeiviai — tai 
darbo žmonės ir tai sun
kaus, fiziško darbo. Ame
rikoj atsirado dvi partijos, 
kovojančios už savo teises. 
Tai darbininkai su. kapita
listais. Prie- darbininkų 
toje kovoje turi prisidėti ir 
lietuviai. Visi lietuviai dar
bininkai privalo rašytieg į 
unijas, į tarptautines orga
nizacijas, kadangi metai į 
metus laukiama darbininkų 
laimėjimas, nuo kurio pri
klausys ir lietuviams geres
nis būvis.

9. Likis šio krašto pilie
čiu. Daugumas musų kal
bėdavo: kam tos man pilie
tiškos poperos reikalingos, 
jei greit turėsiu grįžt į Lie-/ 
tuvą. O čia metai plaukia, 
praeina 5 ir 10 metų, o mes 
vis gyvename Amerikoje ir 
nuolatos esame “foreigne- 
riais”, be piliečio teisių. Iš- 
siimkime pilietiškas pope
ras ir pasilikime šio krašto 
gyventojais. Pilietiškos po
peros išeiviams — labai rei- 
galingos ir to nereik pa
miršti.

10. Remk lietuvių laik
raštiją. Tautos kultūrų ga- 
ima išmatuoti žiūrint į 

anos laikraštiją. Musų laik
raštija dar silpna, pasigirti 
negalima. Jei mes lietu
viai išeiviai norime prapla
tinti musų tautos apšvieti
mų, privalome, remti savų 
Amerikos laikraštiją. Kiek
vienas musų privalo užsisa
kyti nors vienų lietuviškų 
laikraštį ir tuo budu išleis
tuves finansiškai remti; be 
tb’ kiekvieno skaitytojo pfi- 
derystė pareikalauti iš 
skaitomų laikraščių, idant 
jam už jo pinigus butų su
teikiama tyriausias ir aiš
kiausias apšvietimas. Tu
rime daug niekingų laikraš
čių, o kasgi tam kaltas? 
Patįs tų laikraščių skaity
tojai. Jei už laikraštį už
simoki, tėmyk, idant tasai 
laikraštis tau butų naudin
gas. Skaityk gerus laikraš
čius ir tokius parsisiųzdink.

Ž. M.

įstatyme pažymėta, jo
gei po šešęrių me
tų savininkas privalo turė
ti pilnas pilietystes poperas, 
ir jei anų neturi, jo savas
tis, taip sakant, konfiskuo
jama.

Tasai įstatymas jau senai 
gyvuoja, bet jis nekuomet 
dar nebuvo naudojamas. 
Nūdien tečiau Illinois vals
tijoj ėmė platinties anti- 
emigraeijinis judėjimas su 
obalsiu: Amerika ameriko
nams ! Amerikos šovinistai 
tatai gali tų įstatymą pa
leisti darban, o tuokart bu
tų beda visiems svetimže- 
miams, turintiems bent ko
kią savastį.

Tasai faktas turi privers
ti visus lietuvius naturali- 
zuoties, nes priešingai sve
timas žmogus gali inpulti 
vyriausybės nemalonėn ir 
netekti savasties, kruvinu 
prakaitu kituomet ingytos.

MOKYTOJAMS PRADI
NIŲ MOKYKLŲ IR PLA
ČIAJAI LIAUDŽIAI ŽI
NYNAS “SVEIKATA”.

ILLINOIS VALSTIJOS 
LIETUVIAMS ŽI

NOTINA.

Illinois valstijoj gyvuoja 
įstatymas, pagal kurį visi 
svetimžemiai, turinti toj 
valstijoj namus, arba že
mes, o nenorinti likties 
Amerikos piliečiais, bus at- 
savinji nuo turto po šešių 
metų gyvenimo, jei tuo lai
ku nepasistengs išsiimti pi
lietiškas poperas. Piliečiu 
palikti pakanka penkerių 
metų laiko, įstatymas taigi 
tai progai suteikia dar vie
nerius metus viršaus.

Jei per šešerius metus 
imigrantas neišsiims pilie
tiškų poperių, kas reikš, jo
gei nenorįs likties Ameri
kos piliečiu, taigi kaipo tok
sai jis viešpatystei yra ne
reikalingas, įstatymas iš jo 
gal atimti nuosavų turtų be 
jokio atlyginimo. Pinigai 
už tokius parduotus turtus 
atiduodami valstijos išdui, 
taippat iš anų apmokama 
visos lėšos, kokios gali pa
sidaryti atsavinimo mani
puliacijoje.
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Jei kas praėjus šešeriems 
metams norės likties pilie
čiu ir išsiims pirmąsias po- 
peras, tai tas ir-gi bus 

r. kadangi

“Ir kųgi kūdikis laimės 
<adir viso pasaulio mokslų 
ingydamas, jei jis savo pa
les sveikatų bus praradęs”. 
G. S. H.

Šitokia mintim, kaip kad 
čia išreikštoji, besivadovau
damas autorius rengė savo 
mygu “SVEIKATĄ”, kuri 
štai šiomis dienomis jau at
spausta. Rengiant jų la
biausią žiūrėta, kad ji tik- 
: ;ų musų mokykloms, o taip
jau ir pačia j ai visuomenei. 
Dėlto besirūpinta, kad iš
guldymas neapsunkinus gi- 
esniais išparodymais, o kal

bų kad padarius visiems 
engviai suprantama. Vis
kas šioj knygoje rašyta, pa
siremiant geriausiais pavyz
džiais svetimose kalbose; 
mokslo žinios imta iš žv-•z 

miausiij moksle autoritetų, 
kurie išvardyta knygos 
įžangoje. Autorius tad ti
kisi, kad jo knyga “Sveika
ta” atneš pageidaujamųjų 
naudų — skleis tarp musų 
vaikelių ir tarp liaudies ge
ras žinias, kaip besielgus, 
kad būti sveikiems ir tik
rai pagerins musų visuo
menės sveikatų.

Gydytojų, kunigų, moky
tojų ir šiaip apšviestunijos 
autorius labai prašo, kad 
atkreiptų akį į šitų knygų 
ir teiktųsi duoti nurodymus, 
kame ir kokios spragos joje 
yra pastebimos. Už išmin
tingų kritikų, už gerus nu
rodymus bei patarimus au
torius visiems bus labai dė
kingas. Tai visa jam bus 
labai pravartu rengiant 
“Sveikata” antru atveju iš
leisti.

Knyga išleista lėšomis 
“Kataliko” leidėjo, J. M. 
Tananevičiaus, lėšuoja $2.00 
su prisiuntimu.

RED. ATSAKYMAI.

,v«i oaw hub tėvynės. .L juvaiouie iŠ’ peras, lai tas
Esame priversti1vien dirbti tautofe labui. Iš be pasekmes,

P. A. D., Rockford. -- 
Tamstos straipsnelis laik- 
raštin netilps. Savu laiku 
musų laikraštyje jau buvo 
nemažai apie tai rašyta, 
taip kad vėl atkartoti tas 
pats butų bereikalinga 
ir vargiai tas skaitytojus 
gali interesuoti.

Giesmininkas. Tamstos 
eilutės spaudon netinka, jas 
galima tik tarpe savųjų pa
siskaityti. Prisiuntimui tų 
eilučių ątgal Tamsta malo- 
nėši prisiųsti už du centu 
krasos ženklelį.
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Lietuvių Rymo-Katalikų Pilnųjų 
Blaivininkų Susivienijimo 

Amerikoje Seimas, 
Waterbury, Conn.

Lietuviškoje šv. Juozapo 
bažnyčioje iškilmingai atlai
kius tai intencijai šv. Mi
šias, gerbiami seimo delega
tai susirinko šv. Juozapo 
parapijinėj svetainėj, kur 
vietinis klebonas, kun. P. 
Saurusaitis, trumpai pra
kalbėjęs apie pilnosios blai
vybės reikalingumą Ameri
kos lietuvių tarpe, atidarė 
1-mą L. R. K. P. B. A. S. 
seimą. Seimo vedėju vien
balsiai išrinkta kun. F. B. 
Serafinas iš Chicago, Ill. 
Kun. Serafinas sutinka ves
ti seimą ir karštai prakal
ba taippat apie pilnosios 
blaivybės naudingumą; pa
lytėdamas visus luomus, 
abelnai nupeikia ir pasmer
kia girtybę, nei kiek nepa- 
girdamas kaip susilaikan
čius, taip ir laikinius gir
tuoklius.

Seimo raštininku vienbal
siai išrinkta Juozas Kovas 
iš Waterbury, Conn.

Išviso seiman pribūta aš
tuoniolikos delegatų.

Kun. F. B. Serafinas sei
mui praneša, kad jis yra at
važiavęs kaipo delegatas 
nuo septynių Chicagos lie
tuvių kunigų, kurie prita
ria pilna j ai blaivybei ir sto
ja pilnosios blaivybės pla
tintojais. Skaitoma jų pa
rašai: kun. A Ežerskis, 
kun. M. Krušas, kun. N. 
Lukošius, kun. Gadeikis, 
kun. A. Briško, kun. A. Sta
niukynas ir 
rafinas.

Perduota 
nuo kuopos 
ninku Visų
jos Chicago, Ill., kaipo pris- 
tojančios prie pilnųjų blai
vininkų. Po laišku seka 
kuopos viršaičių parašai: 
kun. F. B. Serafinas, A. 
Pocius, B. Šimkus.

Kun. P. Saurusaitis per
skaito laišką, prisiųstą sei
mui nuo lietuvių klierikų 
šv. Cirlliaus ir Metodo se
minarijos Orchard Lake, 
Mich. Laiške išreikšta 
karšti linkėjimai geriausių 
pasekmių pilnajai blaivybei 
ir dabartiniam pilnųjų blai
vininkų seimui; seka para
šai:: P. Lapelis, V. Kar- 
kauskas, J. Sauris, I. Va- 
lančiunas, L. Kavaliauskas, 
P. Karolius.

Perskaityta telegramai:
• 1) Lai gyvuoja pilnoji 
blaivybė: kun. M. Pankaus- 
kas. (Telegrafuoja būda
mas Brooklyn’e, N. Y.).

2) Lietuvių Pilnųjų Blai
vininkų seimui. Tegyvuoja 
pilnoji blaivybe. Kuoge- 
riausios kloties seimui ir jo 
vedėjams, lietuviams pil
niems blaivininkams. V. 
Karkauskas, Orchard Lake, 
Mich.

kun. F. B. Se-

seimui laiškas 
pilnųjų blaivi- 
Šventų parapi-

Antroji sesija.
Kun. P. Saurusaitis pa

siūlo peržiūrėti įstatus 
Amerikos Rymo-Katalikų 

. Lietuvių Pilnųjų Blaivinin
kų Sąjungos, išleistus Wa
terbury, Conn. Priimta 
peržiūrėti visus įstatų dės
nius skaitant: kas reiks — 
priimti, pataisyti, išbraukti 
ir naujai pridėti. P. Anta- 
navičia įneša, kad vardą 
“Sąjunga” perkeisti kitu 
kokiuo vardu. Kun. Pet
rauskas įnešimui pritaria; 
daugiima balsų patvirtina; 
pirmsėdis liepia rinkti var
dą. J. Kovas pasiūlo tokį 
vardą: Lietuvių Rymo-Ka
talikų Pilnųjų Blaivininkų 

Amerikoje Susivienijimas. 
Tokis prganizacijos vardas 
priimta.

Toliau nutarta. Draugi? 
jos mieris yra platinti pil
nąją blaivybę tarpe lietuvių 
Rymo-Katalikų, skelbti do
rą, tėvynišką meilę, artymo 
meilę, apšvietimą ir bendrą 
savitarpinę dvasišką bei 
kūnišką pašalpą.

(Pasarga. L. R. K. P. 
.B. A. S. turi už globėją Ma
riją Dievo Motiną Sopulin
gą. Metinės šventės: trečią 
rugsėjo mėn. sekmadienį ir 
pėtnyčioje prieš Verbų 
sekmadienį).

L. R. K. P. B. A. Susi
vienijimo veikimo ribos: 
Jungtiniai Amerikos Vals
čiai ir Kanada. Jei seimas 
nutars išsiimti čarterį, tai 
pirmiausiai tokis reikia išsi
imti Connecticut valstijoj. 
Bažnytinės vyriausybės už
tvirtinimas taippat reikia 
gauti nuo Hartford’o, Coim, 
vyskupo.

L. R. K. P. B. A. Susivie
nijimas laikys savo mieriu 
platinti gerus laikraščius ir 
knygas, ypač apie blaivybę 
ir katalikystę, steigti kny
gynus, rengti pasilinksmi
nimus, spektaklius, koncer
tus ir t. p., visokiais budais 
užbėgant kelią girtybei.

L. R. K. P. B. A. Susiv. 
— yra sujungimas daugelio 
draugijų, kurios yra arba 
ateityje bus sutvertos. '

Prie draugijų — kuopų 
gali prigulėti asmenįs viso
kio luomo, visokio amžiaus, 
vyrai ir moteris, bet išpa- 
žinantieji Rymo-Katalikų 
tikėjimą ir jį pildantieji.

Narys, persikeliantis iš 
vienos kuopos kiton, turi 
pasirūpinti kuopos viršaičių 
paliudijimą.

Jei kuri kuopa sumažėtų, 
norintieji nariai gali pereiti 
prie kitos kuopos.

Kuopos tur teises (jei jos 
norės) sutverti pašalpos li
goje skyrių (centras tuomi 
neužsiims), bet jei narys ne
pildo savo priedermių, tai 
nustoja ir savo teisių ir pa
šalpos.

Centro ir kuopų viršinin
kai turi būti teisingai ren
kami.

Jei kuri kuopa nori, gali 
prigulėti prie amerikiečių 
pilnosios blaivybės unijos: 
tai darytų del susistiprini- 
mo katalikiškoj organizaci
joj.
toj intencijoj pasiskirs šv. 
Mišias (jei gali — užsiper- 
ka) ir jų klauso stiprinda- 
miesi šv. Eukaristija, su tik
slu pilnosios blaivybės pra
platinimo.

Visi nariai savo pasielgi
muose turi rodyti kuogra- 
žiausią pavyzdį.

Vietinės kuopos kas mė- 
nesis laiko savo susirinki
mus; susirinkimuose taria
masi apie tolesnį pilnosios 
blaivybės platinimą; svars
toma pereito mėnesio reika
lai; reikale renkama atsto
vai į abelnus artimesnių 
kuopų atstovi) susirinki
mus, kuriuose svarstoma 
blaivybės platinimas ir ko
vojama su girtybe per vie
šas prakalbas.

Kuopos kas mėnesis

Trečioji sesija.
Svarstoma apie pomirti

nę. Kun. Serafinas pomir
tinę nupeikia, esu gyvam 
žmogui pomirtine nereika
linga. J. Kovas tvirtina 
taippat, kad pomirtinė ne

reikalinga, kadangi tam 
tikslui yra viena katalikiš
ka organizacija — Susivie
nijimas Lietuvių-Rymo-Ka- 
talikų; norintieji gauti po
mirtinę, gali ten prigulėti. 
Kalba ir kiti delegatai. 
Nutarta organizacija palikti 
be pomirtinės.

Kiekviena kuopa į centro 
išdą moka duoklę nuo kiek
vieno nario po 10 centų į 
metus. Kuopa pagal savo 
norą ar surenka nuo narių 
po 10 centų, ar išmoka iš 
savo išdo, ar kitokiuo bu
du tą duoklę surenka.

Mokestis į centro išdą tu
ri būti prisiųsta sausio mė
nesyje.

Kurį kuopa neprisiųstų 
metinės mokesties paskirta
me laike, — nustoja teisių 
taip ilgai, kol neatsilygina.

Sudėtas turtas eis labda
ringiems darbams, pilnosios 
blaivybės platinimui, išleidi
mui tam tikslui knygų ir tt. 
Seimas nutars, kokiam tiks
lui pavesti kurią turto dalį. 
Be seimo niekas negali tur
tą eikvoti.

L. R. K. P. B. A. Susivie
nijimas priima. aukas nuo 
visokių organizacijų ir pa
vienių asmenų.

Išdininkas turi užsistaty- 
ti $100 kaucijos. Pasididi
nus išdui, didiusis ir kauci
ja, pagal seimo nutarimą.

Centralinė valdyba išduos 
raportą apie kuopų stovį, jų 
veiklumą ir savo darbus.

Nusiųstas telegramas Šv. 
Tėvui, prašant palaiminimo.

Nutraukta L. R. K. P. B.
A. S. pirmo seimo delegatų 
fotografija.

- Ketvirtoji sesija.
Sutaisymui L. R. K. P. 

B. A. S. įstatų išrinkta ko
misija: kuri. F. B. Serafinas; 
kun. A. Staniukynas, kun. 
M. Krušas.

Organu apsirinkta laik
raštis “Šviesa”, kuris nuo 
Naujų Metų kas mėnuo bris 
leidžiamas kun. P. Sauru- 
saičio, Waterbury, Conn.; 
nariams kainuos 50 centų į 
metus.

Apie čarterį turi pasitei
rauti (o jei bus proga ir iš
imti) tam tikslui išrinkta 
komisija: kun. P. Saurusai
tis, J. Kovas, S. Bundzcvi- 
čia.

Renkant atstovus į seimą, 
didesnės kuopos gali siųsti 
nuo kiekvienos dešimties na
rių po vieną atstovą; jaigu 
kuopa turi mažiau kaip de
šimtį narių, tai taippat ga
li seiman siųsti vieną atsto
vą.

Seimai bus visados laiko
mi rugsėjo mėnesį.

Jei kuris viršininkas po 
savo išrinkimui netikusiai 
užsilaikytų, o ypačiai girtuo
kliautų, — rinkimus reikia 
atkartoti.

Nariams drūčiai uždraus
ta šelpti smukles kokiuo 
nors budu: ar pasirašant 
joms ant aplikacijų, ar tam 
panašiai.

Visus kitus likusius dės
nius sutvarkyti fam tikslui 
paskirta komisija.

Ateinančiais metais sei
mas nutarta laikyti mieste 
Chicago, Ill.

Penktoji sesija.
Renkama centro valdyba, 

kurion kuone vienbalsiai 
išrinkta šie asmens: pirm- 
sėdžiu kun. F. B. Serafinas 
iš Chicago, HL, I vice-pirm. 
kun. A. Petrauskas iš Ne
wark, N. J., H vice-pirm. 
P. Lapelis iš Orchard Lake, 
Mich., dvasišku vadovu kun, 
P. Saurusaitis iš Waterbu
ry, Conn., sekretorium J. 
Kovas iš Waterbury, Conn., I

Antrasis lietuvių laikraštininkų suvažiavimas, atsibuvęs šiemet Scrantone, Pa. Iš kairės dešinėn pir
moji eilė: J. Hertmanavičius, J. Vanagaitis, d-ras Šliupas, V. Račkauskas, J. Sirvydas; antroji viršutinė 
eilė: P. Brandukas, St. Tananaviče, J. Paukštis, V. Stagaras ir A. Lalis.

kasierium S. Bundzevičia iš 
Waterbury, Conn., išdo glo
bėjais: A. MaĮittauskiutė ir 
J. Antanavičia'."

Pirmsėdis užklausia dar 
kas turi ką': patėmyti, ar 
įnešti. P. Buškus pataria 
palikti visą kitą įstatų su
tvarkymo komisijai. Tą pa
tarimą patviftiria pp. Pabi- 
lionis, Tučkus iri kiti.
' Kun. Petrauskas klausia, 
kas daruti su tais/kaip va 
jų kuopoj esančiais keletą 
nartų tik tvarkiai susilai
kančiais, bet ne pilnais blai
vininkais. Pirmsėdis pra
kalba, kad tokie nariai, pa
matę šiuos nutarimus, gal 
paliks pilnais blaivininkais, 
už ką jiems bus garbė.

Pirmsėdis širdingai dėko
ja delegatams už mandagų 
užsilaikymą bei prakilnias 
mintis ir kviečia toliau taip 
jau karštai kovoti prieš gir
tybę. Visi delegatai susto
ję išreiškė padėką.

Pirmsėdis dar kartą už
klausė, ar' jau viskas už
baigta. Delegatai išsireiš
kė, kad jaigu kas pasirodys 
šiame seime pamiršta, tai 
bus patobulinta ateinan
čiuose seimuose ir susirinki
muose.

Seimas užbaigtas malda.
Šis pirmas L. R. K. P. B. 

A. Susivienijimo seimas bu
vo vien tik privatiškai su
kviestas tų asmenų, kurie 
buvo prielankus pilnajai 
blaivybei. • a

Seimo Raštininkas, 
Juozas Kovas.

Waterbury, Conn., 23 d. 
rugsėjo, 191,1. ,.Šiandie ga
vom žinią telefonu nuo 
Hartford’o vyskupo J. J. 
Nilan’o, kad ŠVy Tėvas pri
siuntė apaštališką palaimi
nimą, kurių prašėme sere- 
doj seimo sesijoj. Gavę žo
džius Šv. * Tėvp prisiusime 
kitu kartu, J. Kovas.

ŠIS-TAS.

išMotina žemė, regis, 
rūstumo ant savo žmonių 
tankiai ima drebėti. Ma
tomai, žmonių skruzdyne 
sugyvenimas yra nelabai 
koksai, jei penėtoja ir ne
šiotoja ant savo vaikų ima 

rustinties. Negana to. Ne
kurtose vietose atvėrė savo 
gerkles, arba ugnekalnių 
kraterus, ir verčia ant že
mės paviršiaus su didžiau
siu griausmu ugnį, ištir
pintus metalus ir karštus 
pelenus. Ugninė lava upė
mis liejasi ir pakeliui viską 
naikina. Iš telegramų ten
ka patirti, jogei kalnas Et
na tokiųp budu andai bųša- 
■vęs, aplink save viską nai
kindamas. Senas ugnekal
nis Vezuvius taippat ret
karčiais sujunda ir jo viduj 
ima barbti kaip kokioj pra
garo kalvėj... Kiti ugne- 
kalniai ir-gi apie save duo
da žinoti, retkarčiais su
purto žemės pamatus, ta
rytum, senoji- žemelė, žmo
nių maitintoja, ims ir su
truks i kelias dalis ir išsi
skirstys plačioje erdvėje.

Bet negeriau veikiasi ir 
ant žemės paviršiaus, kur 
visomis spėkomis kaunasi 
tarp savęs tautos, vienos ki
tas draskydamos ir rįda- 
mos. Ir čionai ant ugne
kalnių pavyzdžio veržiasi 
nesupančiuoti žmonių gei
duliai, kurti) išsiveržimai 
paskubina anormalinius 
santykius, kokie viešpatau
ja daugumoj šalių. 

Ypatingai pastaromis ke
liomis savaitėmis ginčų tarp 
tautų išsiveržimai darosi 
vis skaitlingesni ir iš visur 
girdima prisiartinanti baisi 
audra, kuri vienu užsimoji
mu gali pagimdyti greitą 
visame sviete perversmę. 
Vostik nutilo smarkios 
riaušės Francijos vynynuo- 
se ir ant visų toj šaly gele
žinkelių, kur vyriausybė 
toms riaušėms energiškai 
padarė galą, netrukus tas 
pat atlošta ir Anglijoje ant 
geležinkelių ir dokuose, kur 
net darbininkų kraujas iš
lieta pastariesiems susirė
mus tai vienur, tai kitur su 
kariuomene. Prie to trukš- 
mingo koncerto reikia pri
skirti ir revoliuciją Mek
sike, kuri išgujo preziden
tą Diazą ir dar ten nesu
laukta galutinos ramybės; 
Teikia priskirti ir Portuga
lijos kruviną revoliuciją, 
kur jaunas karalius Manu- 
elius neteko sosto, o šimtai 
žmonių savo gyvasties. Ir

ligšiol tenai dar nesama ra
mybės ir laukiama kontr- 
revoliucijos, kurią stengia
si pakelti monarchistai, 
kad išnaujo atmušus kara
liui sostas ir tuo pačiu žy
giu panaikinus respubliką. 
Toliau seka judėjimai, išsi
veržimai ir kovos įvairiose 
mažesnėse centralinės ir 
pietinės Amerikos respubli
kose; kruvini susirėmimai 
už valdžią Persijoje ir Mo- 
rokke, o pastarosios dienos 
atnešė mums žinias apie di
deles straikerių riaušės Ir- 
landijoj; apie kovą darbinin
kų skurdžių prieš brangu
mus valgių Franeijoj, Aus
trijoj ir net Jungtiniuose 
Amer. Valsčiuose.

juodi 
iš pa
ir di- 
pusių

O ant Francijos ir Vo
kietijos pasikabino 
karo debesiai ir nors 
žiūros ten yra ramu 
plomatija iš abiejų 
stengiasi tuos debesius iš
vaikyti, tečiau rytdienis to
se viešpatystėse nepatikrin
tas; nes kas valandėlė ten 
gali išsigirsti kanuolių 
griausmai už syetimą gerą, 
už... Morokko.

O čia delei didesnes ne
laimes, ar tai gal gyventojų 
gerovės, užgimė smarkus 
bruzdėjimas Ispanijoje ir 
lengvu budu gali nuo sosto 
nutrenkti karaliuką Alfon
są. Tomis dienomis visoj 
Ispanijoj konstitucija pa
dėta ant šalies ir apskelbta 
karo stovis, žodžiu tariant 
šalis pateko į revoliucijos 
pirmą fazą. Išpradžių di
desniuose miestuose ėmė 
straikuoti darbininkai, vy
riausybė iš to visko ėmė 
krėsti juokus; bet laikui 
slenkant darbininkų nepa- 
kakinimai nuolat didinosi ir 
pereitoj savaitėj visoj šaly 
revoliucija kaip ugnekalnis 
išsiveržė. Ir labai greitai 
žmonių minios gali sudras
kyti sostą ir iš monarchijos 
padaryti respubliką.

Ir tatai nestebėtina, jo
gei senoji žemelė iš rūstumo 
ant godi šių, dreba, kadangi 
tie godišiai gailisi darbinin
kams duonos, valgio, kad 
tuo tarpu žemė išduoda pa
kaktinai vaisių, yra didžiai 
turtinga, galinti tris kaltus

didesnį gyventojų skaitlių 
ant savo krutinės išmai
tinti.

Ir, regis, labai prastai 
sviete dedasi, jei jau ir pal
tis amžinai mieganti Chinai 
ima krutėti, kur taippat 
kruvini judėjimai vis tan
kiau atkartojami, kas gali 
persikeisti į kraujo klanus, 
kokių tenai nekados dar ne
buvo matyta. Galima likyt^, 
visose viešpatystėse nepa- 
sikakinimai. auga ir sviete 
laukiama ko tai nepapras
to. Juk ir toj pačioj auksu 
ir pramone pagarsėjusioj 
Amerikoj, ypač Jungtiniuo
se Amer. Valsčiuose, iš die
nos dienon santykiai darosi 
nepakeliamais. Vienos va
gystės ir šelmystės, darbi
ninkų išnaudojimai ant 
kiekvieno žingsnio, trustų 
godumas, valgių brangu
mas, gyventoji? nepasikaki- 
nimai — tas viskas liudija, 
jogei ir čionai laukiama 
riaušių, pramanoma sumiši
mai ir baisiausioji audra.

O visui* vis, abelnai 
imant, kovojama už kąsnį 
duonos.

Ir nestebėtina, kad seno
ji musų maitintoja žemelė 
dreba...

Musų vyrai.
— Negaliu permainyti to 

Putpelio! Pati nuo jo pa
bėgo, o jis pats dabar lan
džioja it kokia sloga.

— Kadangi telegramų 
jam pranešė, jogei ji sugrįš- • 
tanti.

Atsimokėjo.
Vaistų sankrovon ateina 

virvių dirbėjas ir reikalau
ja arseniko.

— Kam jums reikalingas 
arsenikas ? — klausia vaisti
ninkas.

— Dažui.
— Ne, to aš tamstai ne

galiu parduoti, nes galėtum 
nusinuodyti.

Praslinkus kelioms die
noms vaistininkas pasiuntė 
savo tarną pas virvių dir
bėją nupirkti kelias virves; 
ale. šisai liepė tarnui savo 
ponui pranešti, jogei nega
lįs virvių parduot, nes jo 
ponas gali pasikarti.
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NAUJA
KNYGA

NAUJA
KNYGA SVEIKATA

■; ARBA ... — J į

Tiesus ir Trumpas Kelias in Sveikatą
Ta nauja didelio formato knyga, turinti 339 pusi. Kietais audekliniais apdarais lešuoja tik $2.

LABAI svarbus raštai aiškioje kalboje toj 
knygoj telpa: Kaip reikia užlaikyti 

sveikatą kiekvienam, tenai viskas prieina
mai išdėstyta, o del geresnio supratimo ir 
paveikslėliais nurodyta.

SVEIKATA visiems reikalinga, kadan
gi sveikas žmogus yra visuomet lai

mingas, o suliegęs, sergantis — paskendęs 
varguose.

-ANDREAS VESALIUS piaucto negyvėlį

Pinigus už Sveikatą meldžiame siųsti “Kataliko” leidėjo antrašu:

.raw

KAZYS PUIDA.

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

Nur der verdient sich Freiheit wie dao 
Leben, x

Der taeglich šie erobern muss.
Goethe.

(Tąsa).
Visi vargdieniai nori ponais būti,
Ir pragaišę trumpą amžių, kliut velnio vergijon. (G. P. 7) 

Čia prasideda vysk. Antanas apsireikšti kaipo ku
nigas ir per ta tendencijinį krypsnį jojo “Giesmininko 
pasikalbėjimas” nustoja daug iš poetinio ir aistetinio 
atžvilgio.

Tečiau minėtasai dialogas be savo poetinių pusių, 
kurios daug silpnesnės už “Anykščių Šilelį”, turi kitą, 
savotinę prasmę. •

Šiame dialoge poėta mėgina rišti tautiniai-visuo 
meniniai-socialinį tautos būtybės klausimą. Jame pa
judinti busimieji “Aušrininkų” troškimai, kurių šali
ninku poėta nebuvo*).

•) žiūrėk Šliupo “Liet. rast, ir raštin.” pusi. 82. 
Imsiu Tamstos žodį, savo širdin dėsiu, 
Eisiu, bėgsiu aš per kaimus žmonėm sakinėtų: 
Kalbom iškalbėsiu, giesmėm išgiedosiu 
Prikelsiu senobę iš amžino miego, 
Atgaivįsiu drąsus kaulus iš senelių kapo 
Atgys didžiavyriai iš milžinų veislės, 
Ir žiniuoniai senų amžių pritirimo pilni.

Senieji žiniuoniai su šenobių žodžiais
Musų žemę šveis nuo Gudų ir Vokiečių dvasios. (G P. 8)

Taip svajoja poėta busimųjų “aušriečių” ideolo
giją tų svajonių pamatau padėjęs. Ir tose trumpose ei
lutėse vysk. Antanas kaip nereikiant geriau apibudino 
busimųjų “aušriečių” pasiryžimus.

Jeigu aušriečiai ir lenkės politikos, tai turėjo tam 
tikrus motyvus. Bet ne taip ištiesti galvojo aušriečiai, 
kaip jų galvojimo išvydinis rūbas ilgainiui apsireiškė. 
Vysk. Antanas pajudino /tris tautinio atgimimo takus, 
kurių busimieji aušriečiai nuėjo tautos žadinti.

Aušriečiai gerai anuomet suprato, jog, norint tautą 
iš tautinio snaudulio sužadinti, reikia jai parodyti, kuo 
ji senovėje buvo, ką veikė ir kokias aukštybes atsiekė. 
Ir jie pasirinko senovės idealizavimą.

Vysk. Antanas nepritaria tokiam senovės ideali
zavimui, nes jis gerai supranta, jog

‘ Negrįž seni amžiai, anei amžių laimė,
Neskels kaulai didžiavyrių iš senelių kapo. (G. P. 9)

Minėtąjį savo tvirtinimą poėta remia dar tuo: “nes 
senobėj maža laimės”, o tąjį senovės laimės menkumą 
taip jis nurodo:

Buvo didžiavyriai, bet mažesnius spaudė, 
Ir laisvingus mano vaikus pamuše vergijon. 
Buvo ties, žiniuoniai pilni pritirimo, — 
Bet pasakom neteisingom svietą pripenėjo: 
Dievulius prasmanė, užmiršę Dievą, 
Sutvertojaus nepažinę, garbino jo darbus. (G. P. 9)

Čia poetą pasirodo paprastu pamokslininku, neno
rinčiu lietuviu senovės dejų suprasti. Iš stąbameldžių 
ilgainiui virto lietuviai krikščionimis, tad jokio Dievo 
užmiršt negalėjo, tiktai amžių kelionėje tvėrės tokius 
“dievulius”, kurie jų psychikai, jų supratimui apie 
augštąją teisybę atsakė. Toje senovėje vysk. Antanas ir 
mato vieną senovės nelaimiu, kuri, sulig jo, visiškai lie
tuviams prikęrgtina.

Antroji nelaimė tame, kad “didžiavyriai” mažes
niuosius spaudė. Deja, ne tik tasai prispaudimas se
novėje buvo žinomas. Dar gi senovės prispaudimas gali 
būti išteisintas, žiūrint prispaudimo tikslan, galutinojon 
prasmėn ir net rųšin. Šiandieninio, materialinio, pri
spaudimo poėta neužmatė, ar nenorėjo užmatyti. O 
juk musu dienu prispaudimas, kurį jo šalininkai kul
tūros bei pažangos idėomis teisina, iš jokio atžvilgio 
jin žiūrint neišteisintinas. Senovės prispaudimas re 
miamas buvo despotiniai valstybinėmis ar tautinėmis 
idėomis, šiandien jis remiamas atskiru asmenų materi 
aline nauda, kurie vis-gi nė kultūros nekelia, nė pa 
žangos jungo ant savo pečių neneša, tiktai stengias sa
vo norus bei pageidimus plačiausia patenkinti, idėos 
skraiste prisidengdami.

Senovės žadinti nenorįs poėta nenumanė kame se
novės atsikėlimo pavojus. Nesuprato vysk. Antanas, 
jog senovės dėjos pakeltos kultan, gali milžinišką nuo
stolį atnešti tautai, kuri turi prisikėlimo 'Žpr^esą pra
gyventi ir, pažangos bei kultūros takan įstį>ju|i visomis 
išgalėmis risties pirmyn, kad jos gretimųpV tautų kul
tūra neužlietų, nesutirpintų tautinio individuališkumo 
tarptautinių pasiryžimų bangose ir, kad nep'askandin- 
tų be jokios pėdsakos. Senovė turėtų būti perspėjimo 
knyga, iš kurios busimosios kartos mokytu .paklydimų 
vengti, jei pažangos taku eiti mano. -

Tečiau pažanga — kulturiniai-materia|lnM (pažanga 
poėtos neintikrina savo siekinių galutinuoju tikslu. 
Poėtos norai suteikti Lietuvai mokslas, oT~per‘ jį, pats 
iš savęs aišku, ir pažangą, — nesutinka su vysk. Anta
no svajojimais kulturiniai-tautinio Lietuvos atgimimo.

Jo antrąjį taką prie tautos gerovės, tiksliausią ii 
teisingiausią, nuslopina trečiasis takas — bažnyčia ir 
Dievo meilė.

Šiuo pastaruoju taku eina šiandieninė musų dva-. 
siškija, ankštai prisilaikydama poėtos noro: teikti 
“mokslą par kunigo lupas”.

“Nerasi senobėj ugniakurio laimės” — 
tvirtina poėta. Kodėl jos senovėje nerasi, poėta nepa į 
aiškina, bet matomai todėl, jog žmogus “turi dvijauj 

širdyj liepsnas” ir jo dvasia “šįla nuo dvejopos ugnies” 
— materialinęs ir dvasinės.

Dvasinės šilumos liepsnos poėta nepripažįsta seno
vei, prieš kurį tvirtinimą kiekvienas musų tautos dejų 
puslapis galėtų nesugriautinus prirodymus apskelbti.

Poėta pasitenkina “ubagais dvasioje” ir giriasi, jog 
Lietuvninkai mano, vargdieniai par amžius 
Dirba, plūkia, prakaitauja — ir šiaip-ne-taip keža.

Ir tasai “šiaip-ne-taip” plukimas, kežėjimas nau
dingas, net išganingas, nes

Lietuviai vergijoj par amžius išbuvo:
Kitos šaljs laisvėj buvo — dabar jų nebėra. (G. P. 13)

p dka visi pas j 
’i Jos. Zaramski Ii 

!tf>S6MlashinS*on St,Gary«
’ I šalto alą importwj*

ta degti"?- Duoda rodą pir. 
“ kime lotą.

pi

Sulyg vysk. Antano išeina, jog lietuvių tautai ver
gija išganinga buvo ir ji išlaikė tautą kaipo tokią. Nie
kas nesipriešįs tam, jog kiekviena reakcija gimdo re
akciją, bet visiems aišku bus, kad amžių reakcija tik
tai mirtį pagimdyti tegali.

Lietuvių sielos žiniuonis, jos slapčiausias gelmes 
“Anykščių šilelyje” atsiekęs, vysk. Antanas visai suma
žėjo ir susipainiojo tautiniai-politiniai-socialiniame di
aloge.

Tečiau s tame painume slepias savotinė vysk. Anta
no gale ir grožė. Tarytum tasai painumas tyčiomis su- 
raizgiotas ir išmargintas kasdieniniais-amžinais be at
šakos klausimas, kad tokiuo budu iškelti, pabriežti toji 
mintis, kuri ant visų kitų viešpatauja.

Išeiginiu to traktato-dialogo tikslu ir idėa yra pa
tarimas:

Vienai vieno prašyk daikto: meilės, tiktai meilės.
O meilę poėta supranta taip giliai ir plačiai, kaip 

retas dainius. Jo meilė—tai visaapimąs ir visatobulinąs 
pažangos veiksnys. Bedugnio troškimft akimis dirste
lėjęs amžių kelionėn ir jų dėjon, poėta pamatė vieną 
beribę spragą tautų dejose — pamatė meilės trukumą. 
Supratęs tąjį trukumą ir jo prasmę atjautęs — paliko 
jį mums kaipo šventą palaiką. Ir todėl jis išdrįso aiš
kiai ir vaizdžiai patarti lietuviams:

Tegu meldžias, vargsta ir vargdieniais miršta.
Lietuvio akyvaizdon dainius pastatė neatsiektinąjį 

meilės idealą, patarė melsties neišbaigtinąjin meilės 
šaltiniu ir vargdieniu mirti tam, kad širdis ir siela butų 
tyros ii* laisvos beribėms meilės srovėms priimti. Jis 
aiškiai numanė, kad meilė daug pajėgia, Kad ji žygius 
sektinus tveria.

Per meilės neatsiektinąjį idealą ieškojo vysk. An
tanas vietos Lietuvai tautų sutartinėje ir todėl pražiū
rėjo kitus materialinio amžiaus reikalavimus, be ku
rių Lietuva tautų sutartinėn neineis, nes trumpu lai
ku nestengs palaįkinės meilės taip ištobulinti, kad pa
garbią vietą toje tautų sutartinėje meilės žygių ingytų.

LIETUVIŠKAS 
BUFFETAS.

j: as neturi nakvinSg. Pakeleivingi 
t-gn a.jilanko prie misg, o mes Jums 
duosime atsakančią vietą pails' ir pa
tarnavimą visokiuose reikaluose.

Lieku su godone,
Kasparas Idzilevicze,

3200 Auburn Av.

TEL. YARDS 1804

ST. ANUČAUSKIS,
Karpenderis 

IR 
Kontraktorius.

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Chicago, Illinois.

J. W. Zacharewicz, 
Notary Public, Real 
Estate ir Insurance.
Examinavoju Abstractus, ir at
lieku kitus visus reikalus No- 
tariuszo pigiai ir atsakančiai. 
Visą savo darbą gvarantuoju. 
Eikit pas lietuvi o ne pas sve
timtauti.

9U-33rd St.
Tel. Yards 6428

(Toliaus bus)
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KNYGOS MOKYKLOMS.
Turėdami užtektinai mo

kykloms knygų, atsidarius 
mokslainems paleidome že
mesnę ant jų kainą.

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

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

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

4. Nauja Chrestomatija I 
sena kaina 50c.,

sena

sena

dalis —• 
nauja 30c.

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

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

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

B. R. YASULIS, 
Bankinis Kantaras Indiana 

Valstijoj.
Parduoda šifkortes ant visų linijų, 

siunčia pinigus į visas dalis" svieto. 
Išmainau svetimžemius pinigus“ ant 
amerikoniškų. Priimu pinigus ant tau- 
pinimo. Parduodu namus; lotus -ir 
farmas. Padarau daviernastis ir 
visokius ruskus dokumentus su kon- 
sulio pagalba. .

B. R. YASULIS,-
3604 Deodar St., Indiana IJarbor, Ind.

$1000 Aukse arba $1875 xfHflf Al
* • Cartercar ” Automobilius *lrf IWtlw

Cartėrcar
$1,875.00

ercar
875.00

PASTABA.
Mos užlaikome 17 lie
tuvišku pardavėju 
kurie sutelks Jums

Knygute Klein Bros. 
Markiu veria 

$2.50 pinigais 
arba 

$3 pirkiniais.

J. M. TANANEVIČE, 
3244 S. Morgan St., 

Chicago, Ill.

DR. J. L. ĄBT 
Paaekmingiausiai gydo visokias vyriš

kas, moteriškas ir vaikų ligas.

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

pietų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare, Ne
daliomis nuo 8 iki 10 ryte.

DR. JOSEPH L. ABT, 
1832 8o. Halsted 8t„ Chicago, 

Telephone Canal 37

KOCH & COMPANY, 
REAL ESTATE.

Randavoja, skolina ir apsaugoja. 
Perka ir parduoda namus ir lotus, 
skolina pinigus ant pirmo mergišiaus, 
kolektuoja randas ir taxas, apsaugoja 
nuo ugnies ir langus prie atsakančių 
kompanijų. Safe deposit vaults-$3.00 
per metus ir daugau. 30 metų bizni- 
je toj pačioj vietoj. į Valandos ofiso: 
nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro, Suba- 
toms nuo 8 ryto iki 3 po pietų, Ne
dalioms adara iki pietų. Sanariai 
firmos: Franz Koch, Frank J. Koch, 
Aldermonas John A. Richert, Arnold 
H. Braut igam.. , _ ■_ (39—4Ž)

CHOPIN

m.

Klauskit 
ChopenlOc 
cigarų, nes 
padirbti iš 
geriausio 
tabako.

' JOS. BARTKOWIAK '
Išdirbėjus

4934 So. Paulina 3U Chicago, I1L 
Phone Yards 4154.

Certifiltatą duodame už vienį dolerį vertes biletuo^ Ęuiiuos aplaižysi
te prie kiekvieno pirkinio !avoni.kjekviename dopartmeŠį&. Bufatfl, Ka
vinėj, Vynų Departmėntelr Daugmenlnės.Pirkly skiedė. Ki
ekvienas certifikatas yra'SunumęSubtas, ir kiekvienas lėcetumeris,. kuris 
turi paženklintą numerį ant :sayo Sertifikato,, aplaikys Cajjtercar 1911 !‘M” 
vertės $l,87a.op. Numeris pažymėtas ant to certifikat&.Jjųs patalpintas 
kiekviename departmente tarp 15 Sausio ir 1 Vasario 1912 ur. Jeigu nieks 
neatsisauktų prie to aiĮ&smobHiaUS! ą 15 dienų po išlaimejįųnui.’ paskiria
me kas 10 dienų kitok^iiųifi.ėfį, bet iš- t ų pačių ęęrtifiką|^t pakol fieatsi- 
šuuks tas, kuris turi tą patį numerį ant savo certifikato.

Mes turime pilna sankrova Importuotu ir čionykščiu Vynu, 
Degtiniu ant švenčiu už prieinamas kainas. »

Mes taippat vedame plačia išsiuntinėjimo pirklybą ir su kostumeriais iš 
visų kitų miestu. ,

Halperin Bros.
WINES AND LIQUORS

I225-7 Milwaukee Ave. kert, Ashl. av
.-i i- '• : ■: 4- ' ... ■:

Speciališkas pardavimas rudeniniu Drabužių
NaujiZ Rudeniniai 
> į: Siutai

.^padirbti iš vilnų, at- 
loStmtiis pamušalais, 

’gražiais Šilkiniais iš- 
siuvinėjimais, vertes 
$22.50, dabar

$14.75

Moteriški Į Pliuši
niai Kotai

dilno ilgumo pliuši
niai kotai, perdėm .

atlosiniais pamušalais 
vertės $18, dabar už

$12.75

Nauji Rudeniniai 
Sijonai

padaryti grynų vilnų 
papuošti šilkiniais ap- 
vadžiojimais, $8.oo 

dabar už

$5.00

Messeline šilko
Jekes

leisais papuošta api- 
kaklė ir rankoves, 

vertes $5.oo, dabar 
už

$2.98

Russian- American
Line

Vienatinė be persikėlimo Linija tarp 
Amerikos.

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

Rusijos ir 
8% d. j Rotterdam 
III klesa $29.00 
H klesa $45.00
I klesa $52.00
Del smulkesnių žinių kreipkitės prie 

musų agentų, arba prie pačių persta- 
tytojų.

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

Telephone Yards 157 
DR. J. N. THORPE 

Gydytojas ir Chirurgas.
Pasekmingai gydo moterų ir vaikų li
gas.
Valandos; nuo 9 ryte, nuo 3 iki 4 ir 
nuo 7 iki 8.vakaro.,......... .

4801 Ashland Ave., Chicago.

J.FILLIPOVICH
GENERAL AGEŠTAS :

>s gj-v-asfies ir taupinimo pinigu-senatvei-. Ap
saugojapanaqs ir forničius nuo -pgnfM.- geriausiose 
kompanijose, parduodu namus i-e lotušįbbicagoj ir Ga
ry, Ind. už labai žemas kaimas, kolėkįįoju bilas viso- • 
kios nottiros. taiposgi prisiunčln kamą'niinkus del iš- 
mieraviirfo lotų ar farmų. Imu visokia-; proviis civil- 
nas ir kidĮniniąliškas ir priduoda1 gęriafflsiamš advoka
tams. Rėi'kaįidjų agentų Chie$goj irijjituose mieste
liuose, vyratųs ar mokantiems .i’itstą’ įįera's Uždarbis. 
Reikalaujanti darbo,'atsišaukit iaišt0^r asabiškal.

Offiso valandos: nuo 8 ryto ikj 9 vakaro.\ 
858 W. 33rd St, Gyvenimo adf«sas! 826W< 341ii St. 

TELEPHONE’DROVĘR -3205 .f ; <

Musu Pirklystes Markes ir gra
žios Dovanos duodamos Dykai 
šu kiękvienu pirkiniu Rakandu 
ir Pečiu, pinigais ar ant išmok.

71! u i Pirn»os 
KliasosPlIe- 

g^jnlni Pečiu. Tvirtai 
padarytas iš foliuoto 
plieno, su šildymo Še^ 
pa, gražiais nikeli o 
papuošalais, didele 

ketvirtaine kepykla
'JI J B patentuotu uždarymu 
■ ir daug kitokių naujų 

įintaisų.
j $3.00 įmoksi ir $1.00 

ant sanvaites.

Dr. G. M. Glaser

The Scholl Sheet Metal & Boofisg Co.
UŽDEDA ir TAISO STOGUS, TEIPGI
- BLEKE APDENGĖ ir TAISO.

Darba priimam ir isz paszaliiiiu miestelin.

10SO-82 Archer Avenas
Szaka 3036 Archer Avė.

PLUM BERIS ?
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
3252 Emerald Avenue ? - - ‘ <CfiIcago, I1L-

Telephone Yards 4527.

KOMODES 
padarydos tikro aržuolo 
su dideliu veid- CT QC 
rodžiu, vert. 815 * I

PASTOVŪS 
del sudėjimo muzikos^ar 
laikraščių, extra ~ 
special tik...... 59c T *4

3 šmotu Viešrumlo Setas 
vėliausios mados su 
pliušum arba oda ap
trauktas, £OJ| QR 
dabar tik..

VYR1SZKS SIU 
TAI

Naujos gelumbes 
gražaus kaszmero, 
vilnoniai ir šimtai 
kitų gražių naujų 
siutų vyrams, ver
ti iki $22.50 dabar

$15
Šilkai dėl šliubiniy Orėsiu.

Swiss messaliniai šilkai, tvirtais 
kraštais, verti 59c, da- QQa 
bar po... . ...........    .WVW
$1.25 Juodi Pane de Sosi šil- C| 
kai del kotų ir žaketų....... . . . ■
Gražus Tossah šilkai par- AĘa 
duodami po 58c, dabar... .“UV

Gzeveryku Pigumas
Vyriški ir moteriški patentuoti 
kumeliuko odos ir Rfl
iitoki, vėliausios vU
mados, su knypkiais 
arba ant leisų.

žiuoml aprelšklu pagodotal vlsuo- 
menial, jog Ssu seniausias gydytojas 
ant Eridgeporto, praktikuojant per 19 
niatįį, perkėliau, savo ofisą ir gyveni- 
mą-j ęavo locną nąmą-po numeriu

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

Mano ofisas aprūpintas uav'auslals 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir ligšol. Pasi
tikėdamas, jog* gerbiama publika ir to
linus mane rems, esiu namie ant klek- 
vienoparrikelavimo dieną ir naktį.
Esiu specialistas ilgose valkų, moterų 
Ir vyrų ir užsendlntose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi su pagarba 

' Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street.

Kerte 32-ros gatvės.

Telephone Yards 2710. 
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ.
3253,..IHiftaU. CL., kertė 33,člcs gatvės

Chicago, Ill-
Tel. Drover 1323

Turiu didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt.

3253 Illinois Ct., kertė 33 g.

e z altas
alus

rai

.Z !'.r. r- j

IM. £3 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO

MOKYKLA ŠOKIŲ.

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

PROF. JULIUS, 
2124 So. Halsted St., Chicago, HL 

(38—40)

Telephone Monroe 2812

DR. F. WISNIEWSKI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Ofisas 1268 Milwaukee Av. 
arti Paulina St.

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

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

nuo 10 iki 12 ryte;

DYKAI RODĄ DEL VISŲ
Antanas Bankus duoda visiems lie

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

Taipgi užlaiko didžiausią karčemą ir 
puikiausią svetainę visam mieste.

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

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

Antanas Bankus,
Cor. 14th Ave. and Washington 

Gary, Indiana.
St.

skani a- fc 
rielkair į
kvepen 
ti eiga

R. S. IVASZKEVICZE
1543 W. 46th"St., arti 

Ashland Av., Chicago, UI. 
Pirmutinis lietuviškas išdirbėjas 

visokiu minerališkų 
gerymų, kaipo.

GINGER ALE. l’APSO. SALSERIO 
IR OBUOLINĖS SAIDĖS

Barn 
Clog, J. H. OLSON

G| ARU ir karštu va- 
“ , ndeniu šildymo 

prietaisų įvedimas 
ir pataisymas.

| 4012

j State Street
Tel.Oakland 1441

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

M. K. WILKfiWICZE, 
3215 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Lietuviškas Saliunas
Siunčiu pinigus į visas dalis svieto, 

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

SAM YOCIUS
5S7 Collinsville Av. E. St. Louis. Hl 
įi rr.Tsr-    —. ■ j.. ■ ssMMt.

NAUJA DAKTARIŠKA KNYGA.
DAKTARAS KIŠENIUJE.

Su paveikslais, naudingais patari
mais ir daugybe receptų nuo visokių 
ligų ,gražiai apdaryta su auksinėms 
raidėms ant apdaro, knyga parsiduo
da po 1 dol. Tą knygą gali gauti 
dovanai užsirašydamas “Kataliką*’ 
.- at metų mokėdamas prenumeratos 2 
dol. musų agentui.

M. x’ALTANAVICE
U Milbury SL. Worcestat, Maas.

Vyriškas arba 
moteriškas laik- 

. .rodėlįi gvąrąntuo; 
tas aat -20«metų; 
paauksuotas dii- 
bęltavi lukštai 
puikiai visaip iš; 
marginti, gerai 
laiką laikanti, la
biausiai naudoja

mi keliauninku, kurie turi daboti lai
ką. Spcijališkrs pasiųlijimas. . Mes 
nusiųsime šitą laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. už $5.75 ir expreso kastus 
del peržiūrėjimo. Jei nepatiks, ne
mokėk nei cent- ji kitur mo
kėtum $35. Hk. paauksuotas lenciū
gėlis ’ovanri prie lail -odelio.

EXCELS! OR WATCH CO. 
904 Atfc.aaeum Bldg., Chicago, m

1^etiketas Pigus

Išpardavimas Lotu

Po
THE FALCON CIGAR FACT. 
vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas

J. A. Nutauc Sav.
— išdirba geriausius —

HAVANOS CIGARUS
4613 S. Ashland Av., 

Chicago, UI.
. Tek Yards ,173d.

Per 30 Dienu

DAVIS SQUARE SUBDIVISION
tarp 43 ir 44 gat., Marshfield Iv. ir Wood gat

Nebuvo pirmiaus šioje apielinkėje parduodami lotai už 
■ tokias žemas kainas ■ -

S575.00 ir S600.OO
Paprasta kaina visuomet buvo

$675.00 ir $700.oo
Į Jeigu nori pirkti, pirk tuojaus, nes Šios kainos yra paskirtos ant 
i 30 dienų, p. po 30 dienų vėl bus pakelta. Vanduo, kanalai’ir šali- 
takiai įtaisyti ir išmokėti. Pasinaudokit iš tos progos, išsirinkit 
sau patinkamą lotą ir kreipkitės prie vienintelių agentų

St. Marcinkiewicz (&. Co.
(NEW CITY SAVINGS BANK)

I 4601 S. Ashland Ave. Chicago, Ill.

3HE2S9

FARMOS! FARMOS!

LIETUVIS KBIAUCZIUS
Telephone Carial-285

KAZ. MATUTIS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Persamdo kereezins ant 
pagrabq, veselijq ir tt 

668 W. 18th St. ęilicągo, IU.

Štai proga įgyti žemės tarp 61 lietu
viško farmerio. Cionais Lietuvių ko- 
lionijoj tapo suorganizuota “Ūkiška 
Draugija Palengvinimo Ūkininkavimo 
ir Apdirbimo Žemės’’ . šita lietuviška 
kolionija randasi Lake Massan pavie
te Michigano valstijoj, pietvakarinėm 
krašte prie ežero Michigan tarp 4 ge
ležinkelių labai gražių upių ir gana žu
vingų upelių, žemės turimi 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, 
bent kokios žemės, 
akerį ir branginus.
žemės, kreipkitės ant šio antrašo:

Galima pasirinkti 
Kaina $10.00 už 
Norėdami pirkti

ANTANAS KIEDIS, 
Peacock Lake, Co. Michigan

i i 11 

r-*> II

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

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

(ft 
$

Broliai neeikit pas žydą
Me^'siuyam Siutus ir Ovefkotus, kvarbuo- 

jam čystinam ir prosinam, teipgi ir moteriškas 
(naujausios mados). Turiu keletą lotų ant par
davimo pigiai; užrašau “Kataliką ir atnaujinu. 
Čia galima gauti knygų ir paveikslų. ,

■•ta. Pa
-* . •

Geriančias Eankvedis Išsimokinimui
ANGLIŠKOS KALBOS

Jos vardas yra.*

“Visnatinis savo rųšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis’*.
Kaina drūtuose audeklo apdaruose tiktai $1.25

Kiekvienas supranta kaip yra reikalinga angliška 
kalba šitame krašte. Žmogus atvykęs į šitą šalį pri
valo lavintis angliškoje kalboje delei pagerinimo savo 
būvio. Taigi mes rekomenduojame naujai išleistą kny
gą: » Rankvedis. “Vienatinis savo rųšies Lietuviškai 
Angliškos Kalbos Rankvedis?’ ir “Kaip tapti Jungtinių 
Amerikos Valstybių piliečiu”. ® 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. j

Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteip f);
JONAS M. TANANEVICZE ?

5244 So Morgan St. Chicago, Ill

KRITIKOS, SATYROS IR JUOKO MĖNESINIS LAIKRAŠTIS
Išeinąs kas 10-ta diena kiekvieno mėnesio.
Metams lėšuoja $1.00. Kas nori sočiai prisijuokti 

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

Už pavienius numerius galima siųsti ir markėmis.
Laiškus rašydami visuomet pa- 

| dėkite tokį adresą:

DA<aS”PUBL.CO.
3244S.M0RGANST.

CHICAGO ILL

9



: OFFICIAL PUBLICATION.^
Ir

Annual Statement of the United State's branch of ine national Fire 
Insurance Company of Paris, France, on the 31st day of December, 1910, 
made to the Insurance Superintendent of the State of Illinois, pursuant 
tO law. I “Ik. . >______ ,..J

CAPITAL.
Amount of deposit capital

Premiums 
Interest, 
Received

$216,000.00

65.773.91
4.328.32

502.200.00

Advertising, 
State.

INCOME.
received during the year, ...

and dividends, .............................
from home office, .. ..................

Total Income> $572.302.23 ~' 
DISBURSEMENTS.

..........................
insurance departaments, taxes and fees,

68.60
741.84

Book 
Cash 
Agents ’

value of bonds 
in bank, .

balances.

Total Disbursements, 810.44 
LEDGER ASSETS.

and stocks, 500.200.00 
. 5.517.88 .
65.773.91

From - all other sources, .............
From agents' balanęeą previously charged off,

-4s A . Total Jpco«e, 5.092.558.SC
.. -a. — DISBURSEMENTS. • T

Losses paid during the year, ................................. ..
Deposit premiums returned, ..........................; .
Expenses of adjustment and settlement of losses,
Commissions or brokerage, .....................V.’
Salaries, fee^ and all other charges of officers,-'clei 

and employees,
Rents, ............................. . .......................................yi,/. i'.
Advertising, printing and stationery, postage, • etie., 
Legal expenses, furniture, fixtures and mapš, . 
Underwriters’ boards, fire department and . šalvį 

fees, ete., ....................... ■.'•AjjL-'i
Inspection and surveys, ...........................
State, insurance departments, taxes and fees, 
Other licenses, fees and taxes, ...........
Loss on sale or maturity of ledger assets,^-££'<«•■
Decrease in book value of -ledger assets, V.. .1
Remittanse to home office, ..........................'. .5.
Agents ’ balances charged off,

42.13
35.35

.... 2.237.95?.24
1.. ..... 1.444.20 
|...... 35.911.82 
p,.. 992.5^1.71 
L... 458.557.36 
L.A..' 26.042.38
1.. /... 86.247.77 
f...... 26.760.58

THE HALSTED FURNITURE CO
1936-1938 SOUTH HALSTED STREET, netoli 20tos gatves.

ypatingas Pardavimas RaKandu ir Pebziii
Jus užčedysit pinigus pirkdami pas mus

DYKAI gražiausias dovanos su pirkiniais Ateikit ir pamanykit V. Makavecką

Total Ledger Assets, 571.491.79 
NON LEDGER ASSETS.

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

, ■ Gross Assets,
. .. . . LIABILITIES.

Losses in process of adjustment or in suspense,

Interest 
Market

6.363.40
7.640.00

585.495.19

103.627.95

19.709.54 
6250 
25.00 

a. 699.194.92 
437-28

Total Disbursements, .4.813.464.52 
LEDGER ASSETS.

Book value of bonds and stocks,
Cach in office and bank,
Agents’ balances, .................... .
Bills receivable; ..'.77....... 
Other ledger assets, .

. 7.917.929.42 

.. 100.978.87 

.. 812.458.28 

........ 356.85 

.... 2.581.00
$3.739.75

■ Net amount of unpaid losses, 
Total unearned premiums, ..

. Taxes, etc., ............................... .
Commissions and brokerage,

Totai, 3.739.75
3.739.75

68.751.11
1.315.47

19.732.17

• -■ Total Ledger Assets,” 8.834.304.42
NON LEDGER ASSETS. $' 

Interest and rents due and accrued, 84.345.72

- 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,

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

Winfield J. Fuller, Notary Public. 
(Seal).

- . > .Gross Assets, 8.918.650.14
DEDUCT, ASSETS NOT ADMITTED. ’ '

Agents’ balances over three months' due, ........ -$14.466.96 
Bills receivable and loans, on personal security, t . . 356.85
Book'value real estate, bonds and stocks over market 5, ' ,

value, ............................................................ 589.763.42
604.587.23

Total Admitted Assets, 8.314.062.91 
'‘'"J LIABILITIES. 

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

Losses resisted, .................'...................................... ..

$79.011.11
334.651.37 
j 65.965.50

OFFICIAL PUBLICATION.
Annual Statement of tho 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.

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

479.627.98
.. 58.296.99

. 421230.99
4.144.436.14

.. 33.810.34
75.000.00
14.000.00

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

• - ' INCOME.
Premiums .received, during the year, .... 
Interest, and dividends.

Total Income, 
DISBURSEMENTS.

during the year, .....................................................
or brokerage, ......................................................... . ..

300.000.00

$1.668.902.27
.. 63.123.79

1.732.026.06

Losses paid
Commissions
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,' ..................................................................

806.152.39
481.788.50

Total Liabilities, 4.6SS.577.47
V BUSINESS IN ILLINOIS.

Total risks taken during the year, .......... .....................,..* 28^36.611.00
Total premiums received during the year, ............ ...... ......... .. 294.758.51
Total losees incurred during the year, ................. . . .................. 161.615.99

/ ■ E. G. Richards. U. S. Manager.
Subscribed and sworn to before me this 31st day ’of January. 1911.

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

(Seal). »

$29-48

Šitas didelis 
pečius ,su dide
le rpakura, vi
siškai atsakan
tis ir didelis
anglių užčedy- 

tojas, dabar 
parsiduoda po

Šitas aržuolitiis 
ištraukiamas sta
las, apvalūs ar 
ketvirtainis tvirta 
pastovą, -gražiai 
išmargintom ko
jom, 6 pėdų ilgio, 
dabar pa- JO.įg 
rduosim.. w

Šitas gražus kukninis pečius 
gvarantuotas už gerą atliki
mą užduotčs, apsčiai papuoš
tas nikeliavimais $fC| 48 
$25 vertes už....... . lU"

.. 500.00
.. 119.04

. 6.138.98
29.788.69

. 1.642.20
300.000.00

KNYGOS MOKYTIS ANGLIŠKA BLBį

Šitas trijų štokų viešruimio rinkinys, tvirto sudėjimo, oda apkaltas S&Q.50 
naujo išdirbinio, per šitą pardavimą tik.... ............. ............................... “U

Total Disbursements, 1.626.129.S0
LEDGER ASSETS.

Book value of bonds and stocks, 
Cash in ’
Agents’

bank, . 
balances.

1.835.643.46 
. 65.184.05 

. 57.809.08

Interest
t Total Le,1(?er Assets, 1.958.636.59 

NON LEDGER ASSETS, 
due and accrued. 10.818.32

Gross Assets, 1.969.454.91
_ , DEDUCT ASSETS . NOT ADMITTED.
Book value bonds over market value, 142.533.46

Total Admitted Assets, 1.826.92145
_ . . LIABILITIES. ‘1
Losses in process of adjustment or in suspense, .... $183.038.00

.---- :---- —--------- -.1 '«
Total, 183.038.00 'f

PiMdiškas Angliškos Kalbos Rankvedėlis pasimokitdxui skaityti, 
rašyti ir kalbėti angliškai. Šitas pradinis Rank^edėfis parengtus 
naudai tų, kurie nori trumpu laiku pramokti anglįgkį kalba, susi
kalbėti kasdieniniuose savo reikaluose. Pusi. 63. Kaina.......... .25c

Rankredis. “Vienatinis savo riįšįes Lietuviškai-Angliškos Kalbos 
Kankvedis” ir „“Kaip tapti Jungtinių Amerikos '^Valstybių Pilie
čiu”, Yra tai praktiškiausias Rankvedis lietuviškoje kalboje del 
išsimokinimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžids. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški go
džiai, paskui angliškas tekstas, o trečioje-eilėje teisingas ištarimas. 
Prie galo telpa pamokinimas tiems, kurie nori pasilikti Jungtinių 

1 Amerikos Valstybių piliečiais. Labai naudinga knyga. Pusi. 104. 
H Kaina..................................................................  ?..,AJ......$1.00

Apdaryta................. .....................................  į.......... $1.25
J Abidvi knygos sutaisytos S. P/TMWwyįčįa|ĮS; s.•.Aam.jss.n

Mes turim geriausius SIO siutus
n

ANT WEST SIDES

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

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

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

183.038.00
1.147.283.48
. 33.673.96

f „ Total Liabilities, 1.363.995.44 į
_ x , BUSINESS IN ILLINOIS. :
Total risks taken during the year, ..........    8.791.253.00
lotai premiums received during the year, ..................................... .. 113 42199
Total losses incurred during the year, ....................................  66.660.03

o , Paul E. Rasor U. S. Manager.
Subscribed and sworn to before me this 25 day of January 1911. 
(Seal) ' Chas. Morrow, Notary Public.

t KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS F
umntui-uiuUu *F 
iMuUaunvniui 04*

OFFICIAL PUBLICATION,
Annual Statement of the United States branch of the Munich Re

insurance Company of Munich, Germany, on the 31st day of December, 1910, 
made to the Insurance Superintendent of the State of Illinois, pursuant 
to law. ’ 1

CAPITAL.

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

Prancuzįškos skurdės apdaruose. ..$1 
Audekliniuose apdaruose...-......... 75c
Užsisakydami kokią nors knygą visa

da adresuokite:

DIDESNES VERTES—dėlto kad jie turi reputaciją savo gerumo.
GERESNIO DARBO—dėlto kad jie rankom siūti perdėm.

Vyrų Siutai nuo $7-$$ iki $28-®®

MORRIS & GOLDSCHMIDT
CLOTHING. HATS FURNISHINGS & GLOVES

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

Amount of deposit capital,
INCOME.

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

305.000.00 JONAS M. TANANEVICZE, <2^As<?oMORGAN &

JUOZ. RICKIS
781 Cliffort Av.( Rochester, N, Y

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

Total Income, 5.056.106.91 i 
_ . . DISBURSEMENTS. .,
Losses paid during the year, .•..................... . .............................. .. 2.640.222.95
Commissions or brokerage, ................................................................ 1.302.275.38
Salaries, fees and all other charges of officers, clerks, agents 

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

Total Disbursements, 4.399.914.44
LEDGER ASSETS.

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

4.935.400.76
887.112.33
104.968.35

Total Ledger Assets, 5.927.481.44 
DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED.

Book value, bonds and stocks over market value, 161.124.76

Total Admitted Assets, 5.766.356.68 
LIABILITIES.

Losses, in process of adjustment or in suspenee, .... $864.320.00

Net amount of unpaid losses, 
Total 
Other

unearned Ke—Insurance premiums, . 
liabilities,.......................................................

Total, 864.320.00 
864.320.00 

3.094.888.78 
. 20.000.00

Telephone Yards 3547

. kontraktierius .
Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd Pl. Chicago, III

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

Home Phone 5672.

Telephone Yards 2750
FIRMOS KUASOS SALIUNAS

Total
Total
Total

Total Liabilities, 3.979.208.78 . 
BUSINESS IN ILLINOIS.

risks taken during the year, ............................................... $27.568.450.94 į
premiums received during the year, ..............    346.752.79 į
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. 8. Waddy.
Commissioner of Deeds New York City.

(Seal).

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

Mercantile Insurance Company of London and Edinburg, Great Britain, < 
on the 31st day of December, 1910, made to the Insurance Superintendent 
of the State of Illinois, pursuant to law. 

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

INCOME.
Premiums received during the year, ...........
Deposit premiums on 
Interest, rents p-d

perpetual risks, 
dividends. ..

. 320.000.00

4.793.661.57 
.. 1.015.00

297.804,24

Atsakančiausias
Lietuvis

Fofografistas.
ilujų ■■ ‘

, m a t
.1 L.l:; -_______ ■

—----------------------------------
-■

./ TJI S

T. RADAVICZE
Linksminkis brolau pas mane atėjęs 

nes aš užlaikau šaltą alų, geriausią 
viną ir ruginę DEGTD’ę, c cigarai 
tai net iš pat Turkijos, o prie to turiu 
didelę Hallę delei Mitingą, veseliją ir 
kitokią susirinkimą. Kuris pas mane 
atsilankys, tai bus širdingai priimtas 
ir suramintas. Lieku su godone,

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

Kartus Laszai Del Skilvio

. . "JT .Ū 1 •

DR. A. L.CiRAIČU^ĄS
LIETUVIS GYDYTOJAS

3312 South Halsted Street 
Telephone Yards 3162 

CHICAGO, ILL.

SVIETIŠKI PAVEIKS
LAI.

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

Gedeminas, Didi. Lietuvos Kuni
gaikštis, apima Kijavbs pili 1318 me
tais: maskoliai, puldami prieš jį ant 
kelią, paduoda jam duoną ir raktus. 
Miera 22x28. Uaina......................... 30c.

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

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

. D. L. K. Gedeminas, 22x28 .... 35c.
Siinanas Daukantas, 22x28 .... 35c.
Dabartinis Bopežius, Pijus X, ko- 

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

li būti gera atminimo dovana an\ 
švenčių arba ant varduvių. Siunčiant 
pinigus ir užsakym u uždėkite adresu:

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

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

gyduolė sergantiems nevirinimu vidurių, jakną liga, sunkumu krutinėję, 
vidurią liuosumu, chronišku užkietėjimu, visokiais diegliais, moteriškomis 
ligomis ir tt.

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

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

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

Telephone Yards 1454

WM. E. FURLONG
FIRE INSURANCE

3502 So. Halstod Street, Chicago, III.

10
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SAULEfiiau

ANT NEDĖLIOSKaz.

PRENUMERATA KAŠTUOJA:
SO. BOSTON, MASS. AMERIKOJ fmetams $2.50

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

520-522 W. South Ali

mai.

ANT PARDAVIMO.

Išgydo, totftiiifiin stoikas

FOX ši.

riai.

Btan.

20 metų senas laikraštis

LIETUVA
Išeina kas Pčtnyčia Chicago, Ill

patystčse

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

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

2 lubų 
Kaina .

2. lubų 
Kaina .

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

FOREST CITY, PA. 
J. Dzikas, Bo± 453.

P. Monkus, 
A. Gembutas, 
Kaz. Jamontas, 
M. Andruškeviče, 
P. Ląikar, 
V. Stulpinas, 
K. Steponis, 
Dom. Venckus,

KANSAS CITY, KANS.
Miklas, • 1114 N. (

W. LYNN, MASS.
Waicenavicze, 26 River

Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų.

ELIZABETH POST, N. 3.
D. Boczkus, . įll

VYRAI! =SS Dr. ZlNė

YOUNGSTOWN, OHIO.
Sabaliauskas, 28 Murduck

FISK ST.
medinis.namas, 4 gyvenimai. 
................................. 84500.00. 
mūrinis namas, 3 gyvenimai. 
........... ..................... 83200.00.

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

Kiekis, 781 Ciiford

ADMINISTRACIJA DR STĖS šV.
' STANISLOVO V. IB K.

Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 
4527 Marshfield Ave.

Mot. Randis Pagelbininkas,
4521 S. Marshfield Ave.

Paulius P. Baltutis, Prot. Bastin.,
3244 S. Morgan St.

Jurgis Brazauckas, Fin. Rast., 
4530 S. Wood St.

Kazimieras Stulga, Kasierius.
4513 S. Wood St.

Lietuviškas Kotelis 2468 Blue Island 
Ave. paieško atsakančios gąspadinės, 
kuri galėtų apžiūrėti visą gaspadorys- 
tę . Alga gera del atsakančios 
teries. ; "

Ant pardavimo bučernės iyį grosernčs 
rakandai (fikčoriąi) 
pigiai. Kas pirks

NEW HAVEN. CONN.
Kaz. Makarevlcze, 255 Wallace

TEMYKITE 
LIETU VIAI!

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ.
J. M. Tananeviče, Pirmininkas, 

3244 S. Morgan St.
J. Ridikas, Kasierius,

3200 Illinois Ct.
J. K. Chmieliauskas, Raštininkas,

3231 Auburn Ave.

SO. OMAHA, NEBR. '.
P. Versacki, “ :261 So. 33rd 8t.

- *■ ’ *

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

V, J. Kizelis, ■ ,, ...401 Šo. Avė. 
DU Edis, PA,1

giduos labai 
indus, galės, 

kad norės gaut ir tą storą parandavot. 
Atsišaukit po num. 1701 So. Canal St., 
Chicago, Ill. (37—39)

SV. MYKOLO DR-STĖS WILKES- 
BABBE, PA. ADMINISTRACIJA.

Silvestras Pileckas, Prezidentas, 
462 E. South St.

Antanas šeškevišius, Vice-prezidęntas, 
501 New Grant St.

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

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

Jonas Riaukus, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 S. Grant .St . -■ 

Juozas šnipas, Kasierius, 
' 386 New Grove St.

DR-STĖ ŠV. KRYŽIAUS ANT 
TOWN OF LAKE.

A. Kasmauskis, Pirmsėdis, 
4559 Hermitage Ave.

J. Vasilkus, Pagelb., 
4508 S. Wood St.

Aug. Saldukas, Protokolų Rast., 
4738 S. Paulina St.

Jonas A. Kruša, Raštin. Fin., 
4642 S.- Marshfield Ave.

M. Ambrozaitis, Iždininkas, 
4447 S. Honore St.

WATERBURY, CONN.
Sab. Walentinas 370 Humbold st.
K, Ch. Kazemekas, ' 785-Bank'St

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

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

425 S. Grant St.
J. Ažis, Pagelbininkas, 

130 Stauton St.
K. Kučinskas, Fin. Rast., 

168 N. Washington St.
P. Aceviče, Raštin. Prot., 

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

138 S. Meade St.
J. Aušura, Glob. Kasos, 

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.

J. URBANCZYK,
1835 So. Halsted St., arti 18-tog gat, 

Chicago, XU*

WORCESTER,. M£SS.
J. Vieraltis, iof S. B&nĮiog St.
M. Paltanayiče, 15.. Millbury St

ADMINISTRACIJA L. L. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, WILKES-BARRE, PA. 
Adomas Cikanauskas, Pirmsėdis, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

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

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

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K.

WILKES-BARRE, PA.
J. Laukus, Prezidentas, 

425 S. Grant St.
V. Staneika, Vice-prezid., 

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

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

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

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

New Grove St.

KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIO.

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

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

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

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

lDMINISTRACUA liet. TEATBAL. 
>BAUGYSTĖB PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Nik. Overlingas, Pirmin., 

3245 S. Morgan St.
Stan. Stonevicze, Viee-prez., 

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

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

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

3244 S. Morgan St. 
REŽISIERIUS TEATRŲ, 
Martinas Z. Kadzievskis, 
' 3244 S. Mrgan St.

Paieškau dorą vaikiną ar merginą, 
kuris suprastų apie siuvimą.

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

(37—39) ~

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO LAIM. SM.

Juazapas Zalandauekas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

Jurgis Leščinskis, Vice- prezidentas, 
4535 S. Honore St.

Juozapas Palekas, Prot. Ražt.
£ . 4558 S. Madshfield Avė.

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

Stan. Anučauskas, Kasierius, 
4559 S. Hermitage Avė.

Parsiduoda pigiai saliunas apgyven
tas tarp lietuvių. Biznis eina gerai. 
Priežastis pardavimo — savininkas 
serga. Atsišaukit pas Justiną Staligą, 
1931 Canalport Ave., Chicago, I1L

(37—43) -

BROCKTI
Ch. Tamuleviče, Box 108, Montello Sts.
4. P. Miszklnls Do., 25 Arthur St
John J. Ramanosld, 135 Ames St

Paieškau moteriškes arba jaunos 
mergaitės ant tarnystės '.prie mažų 
vaikų, — priežastis -y- gaspądiiiė ser
ga. Atsišaukite šiuojadresu;j,;.

Jos. Kabelis, " >
843 W. 33rd St., J Chicago," Dl.

LOWELL, HASS.
Ii. Ętąkęlįjjnas, 09 Charles 8A

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

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

™wpeller:

Gvardija D. , L. K. Vytauto ant 
Town of Lake, turės savo iškilmin
gą pasilinksminimo vakarą, nedalioj, 
8 d. Spalio, 1911 m., A. Beržynskio 
svetainėje, 4600 Paulina gatvė. Pra
džia pasilinksminimo 5 vai. vakare. 
Užprašo visus atsilankyti,

(39—40) KOMITETAS.

Paieškau savo sesers' -; Marcijonos 
Raudonaitės ir- savo tetos ;.,Karuses. Vi- 
,Rusienės, taipgi paieškau savo švogerio 
Kaz. Kumskįo, paeina iš sodos langių, 
Kaltinėnų parap., Raseinių pavieto, 
Kauno gub. Pirmiau gyveno Hart
ford, Conn., dabar nežinia kur. Tu
riu svarbų reikalą, todėl meldžiu,<kad 
jis pats atsišauktų ’ arba kas kits 
duotų žinią po antrašų:

Jozefą Raudonaitė, 
3310 So. Hasted St., Chicago, Hl.

(39—41)

LAWRENCE, MASS.
A. F. Svirta, 81 Union
Ą, Btunanoski; Oak

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMIN ISTR ACIJ A. 

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.

PLYMOUTH,. PA.
Poteliunas, 345"E. River fit

Ant pardavimo šiaučystės Storas ir 
pora ruimų pagyvenimui, gerioje ap
linkinėje apgyventoje visokiom tau
tom. Biznis einą gerai. Todėl, ku
rie nenorit turėti bosą ant savo 
sprando, nusipirkit šitą biznį. Gera 
proga; parsiduoda visai pigiai nes sa
vininkas išvažiuoja į Lietuvą. Atsi
šaukit po antrašu: J. Y., 3343 So. 
Morgan St., Chicago, Ill. (38—40)

LOWE AVE.
1 lubų mūrinis namas su 6 kamba

riais. Namas įtaistas pagal naujau
sią būdą . Kaina ............. 83000.00.

Taupykite pinigus.
Keistuto Paskolinimo ir Budavojimo 

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

čio (August) 10 d., 1911, ant Dr-stęs 
susirinkimo, kuris atsibuna kas Ket
verges, 8 vai. vakare J. Ridiko sve
tainėje, 3251 Illinois Court, kampas 
33-eios gatvės, ši Dr-stė (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 
akeijų, nes tai yra gęriausis būdas, del 
suČėdijimo pinigų, mokant po kelis 
centus arba dolerius ant savaitės.

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

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

Su guodone,
B. Butkus, Prezidentas, 

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

3253 Illinois Court.

lubų medinis namas, 6 kamba- 
Kaina ......... .....   $1900.00,

AUBURN A V E.
2 lubų medinis namas, 3 storai ir 

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

2 lubų kampinis mūrinis namas, 1 
Storas ir 1 gyvenimas. Randės atne
ša ’$375.00 meams. Kaina .. $2200.00.

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

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

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

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

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

’ ARCH ST.
1 lubų medinis namas, 

neša
Paieškau savo pačios, kuri pabė

go su burdingierum' Jonu Dragūnų, 
vidutinio ūgio ąpvalaus veido,' balsvi 
nedideli ūsiukai ir balsvi plaukai. Ji- 
je biski pailgo veido ir ant dešinio 
veido turi mažą ženkliuką, o taippat 
ir dešinės rankos vieno piršto galas 
nutrauktas, nėščia apie 6 mėnesiu. 
Jaigu kas apie juos dežinotų, mel
džiu duoti žinią, už. ką busiu dėkin
gas. Antrašas:

Jos. SzŲtauškis,
10220 Commercial Av., S,? Chicago, DI. 

. (38—40)' ;;

WILKES-BARRE, PA.
Kučinskas, 18 Lehigh St.

A. šeškeriče, 501 New Grand St. 
W. Adominas, 34 Logan Street 
J. Kučinskas, 238 Slocum Street.

TĖMYKIT SANARIAI!
Dr-stė Lietuvių Jaunikaičių Dainos 

Mylėtojų turės savo čvertinį susirin
kimą nedėlioj, Spalio 1 dieną, 1911 
m., M. Meldažio svetainėje, 2065 W. 
25 St. Sanariai privalot visi su
sirinkti, nes daug yra svarbių rei
kalų ant apsvarstymo; taipogi nepa
mirškite ir savo draugus . atsivedus 
prirašyti. Taipgi nepamirškit, kad 
už nebuvimą busit kiekvienas nu
baustas . pagal konstitucijos įstatus. 
Su godone,

A. Mežlaiškis Pirmsėdis,
S. Pocius, Baštininkas, 

1723 S. Ruble St.

DR-STĖ LIETUVIŲ JAUNIKAIČIŲ 
DAINOS MYLĖTOJŲ.
A. Mieszlaikis, Pirm., 

2122 W. 23rd St.
S. Vasikauckas, Pagelb., 

2409 S. Hoyne Avė.
S. Pocius, Raštin. Prot., 

670 W. 18th St.
J. Neverauckas, Fin. Raštin., 

2154 W. 24th t.
M. Palionis, Išdininkas, 

2323 S. Leavitt St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

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

Antanas Mazelauskis, Pagebininkas,
3302 S. Morgan St.

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

Antanas Kasparavičia Rast. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

. ______ Bandos at-
$300.00- metams. Kaina $2000.00. 
lubų medina namas, 2 gyveni- 

Kaina ... .................   $1500.00.
lubų mūrinis namas. Kai- 

........ ..............   $2150.00.

BAYONNE, N. J.
J. Zujus, 506 Broadway

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

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

DIDELIS BALIUS.
Parengtas storone Dr-stės šv. Jono 

Krikštytojaus, nedelioj, 1 d. spalių 
(October), 1911, Freiheit Turner Hall, 
3417—21 So. Halsted St. Balius pra
sidės 5 vai. vakare. Inžanga 25c. 
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 visokių za- 
bovų. Užkviečia KOMITETAS.

(38—39)

JUBILĖJINIS VAKARAS!
Su programų Draugijos “Lietuvos 

Ūkininkas”, paminėjmui 5 metų jos 
gyvavimo, atsibus nedėlioj, 24 d. 
Rugsėjo, (Sept.), 1911 m. Pradžia 5 
vai. vakare, Klacel salėje, kampas 19 
ir So. Leavitt St.

Programas: 1. Kalba studento tech
niko, J. Bučinsko; 2. Dekliamaeija, 
Miss K. Kaupaitės; 3. Kalba studento 
B. C., St. Biežis; 4. Extra; 5. Persta
tymas 3 veiksmių komedijos “Netikė
tai”. Sulos sanariai Dr-jcs “Lietu
vos Ūkininko”; 6. Monologas “Ale- 
nytė neraštrninke”, V. Brusokaš. 
Lietuviški ir amerikoniški šokiai.

Tikintų kainos: 50c., 35c. ir 25c. 
ypatai.

Viskas surengta rūpestingai, per tai 
užtikriname pilną užsiganėdinimą, 
kiekvieno atsilankiusio ant šio vaka
ro. Su godone,

DR. L. TT. VALDYBA.
BROOKLYN, N. Y.

A Plaehocky, 87 Grand
RUMFOBD, MAINE.

Jonas Kalvelis, 222 Piųe

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
LIETUVOS SUNŲ NO. 1. 
ANT TOWN OF LAKE. 
Tam. Petrokas, Pirmsėdis, 

4614 S. Wood St.
K. Jovaiszas ,Viee-prez., 

4600 S. Paulina St.
Juoz. Zaląndauskaš, Prot. Rast., 

451.3 Hermitage Ave.
S. Vaitekaitis, Fin. Rašt., 
4549 S.. Hermitage Ave.

Antanas B. žemaitis, Kasierius, 
4737. So. Wood St.

. P. Andrius Jvrevičo musų keliau
jantis agentas po Visą Chichgą. Pas ji 
galite drąsiai užsirašyti laikraštį “Ka
taliką”, priduoti apskelbimus ir kito
kius drukeriškus darbus.

“Kataliko” IšleistuvS.

Lietuviškas Hotelis 2468 Blue Island 
Ave.^ kuriame Jankosi kasdiepą pilna 
eypčr^ iš kitų miestų atvažiavę. P^- 
ėmimas ir patarnavimas ’ labai geras 
ir -mandagus. Ką beėję pas visokius 

‘svetimtaučius, asilaakykite pas savąjį.

Ant pardavimo mūrinis namas ant 
'4 familijų, 18 ruimų, randos atneša 
42 dol. ant mėnesio. Gera proga 
lietuviui, nes lietuviais apgyventoje 
aplinkinėje. Atsišaukit ant šio ant
rašo: Jos. Dainelis, 922 — 35th Place, 
Chicago, DI. '(38—40)

KEELRY ST.
I lubų medinis namas, 6 kamba

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

Kaina ..................   $1600.00.

27 PASILINKSMINIMO VAKARAS.
Parengtas Jaunų Amer. Liet. Pasi

linksminimo Kliubo, nedėlioj 8 Spalio, 
1911 m., South Side Turner svetainė
je, 3143 So. State St. Muzika prof. 
Kifferio. (39—40)

Paieškau Jokimą Zemeliuną, paei
nantį iš Kauno rčdybos, miest. Pane
vėžio. Pirmiaus gyveno Roseland, Ill., 
bet dabar kaip girdėjau, kad yra 
Pennsylvąnįjos valstijoj. Gal _ kas 
žinote, arba jisai pats tegul atsišau
kia po antrašu:

.. . Jonas Zemeliunas, ' _
3332 So. Morgan St., Chicago, Hl.

(39—41)

Dr.ZINS, 183sį=£&;CHICAG0
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak. NedSiloms nuo 8 ryto iki 4 po p.

NOBWOOD, MASS.
J.Pakąrklis, 1032 N. Washington s t

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

SO. BOSTON, MASS.
P, Mlkalauckas, 248 4 St

NEW HAVEN, CONN.
Kak Makarevlcze, 255 Wallace St

tai del drabužinio storo arba “nickel 
shoe“ teatro. Kaina už abudu lo
tu - $4000.00.

3. šimtas lotų ant 46 gatvės tarp 
Westen* avė, Rockwell avė., Talman 
avė., Washtenaw avė-, Fairfield ąve., 
j? California avė. Lotai randasi la
bai puikioj vietoj. Vanduo randasi 
ant visų lotų- Suras taipgi pradeda 
įvesti ant Western avė. šituos lotus 
daugiausia perka lietuviai, slavokai, 
čekai ir lenkai. Pasinaudokite iš ge
ros progos. Tie lotai parsiduoda ui 
$225.00 ir aukščiau.

4. Du lotai ant Western avė., ir 44 
gatvės. Kiekvienas lotas $225.00 fa 
aukščiau.
JONAS M. TANANEVIČE,

3244 So. Morgan St, 
t Chicago, Uh

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU

KR AU JO • 
UŽNUODIdIMJį 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
vOtes. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

J. UBBANCZYK,
Pataiso ir užlaiko visas dalis siuva

mų mašinų. Taipgi priima mainom 
mašinas.

BROOKLYN, N. Y.
Babast. Valantinas, 370 Humbold 8t.
J. V. Lutkauckas, 120 Grand St.

CHICAGO, ILL.
~ ** ' 2345 W. 20 St.

3036 Union St.
3952 W. Lake St.

1521 N. Ashland Av.
710 W. 14 Place.
921 — 33rd PI. 

3241 Illinois Ct. 
3222 Auburn Av. 

“Aušros” Draugijos Skaitykla
3149 So. Halsted St.

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

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

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

Senu patyrusiu ir pasekmingiausiu specijaiistu Chicagoje, kuris 
aplanko savo ligonius ypatiškai.

. Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicoceles. Strikturos, Užkrečiamų 
Kraują Nuodų, Nerviškos Negalčs, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.

Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų ant daktarų ir 
gyduolių be jokios naudos, ir mano noru yra parodyti visiems tiems žmonims, kurie gy
dėsi pas tuziną ar daugiau daktarų be jokios naudos, kad ąš vartoju vienintelį būdą, ku- 
riuomi tikrai ir ant visada išgydau.

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ 
atsilankykite į mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kal
bomis. Tamista gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, jgytu per 14 metų 
eSant specialistų vyrų ligų. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai as tamstai parody
siu kaip išsigydyti ir

Išgydau visiškai Ilgas skilvio, plaučių, kepenų ir inkstų. 
Nemokėk už nepasekmingą gydymą—KEI8ŽCYDO, NEMOKĖK.

Ant pardavimo Restaurantas ir Roo-. 
ming House “Steam Heated!’ šiltas 
vanduo viskas naujai intaisyta. 16 
ruimit, Storas ir beizmentas. Anglių 
užtektinai ant visos žiemos. Randa 
$60, o ruimai viršuje, atneša $120 ant 
mėnesio. Priežastis pardavimo,’ kad 
vienas dviejų ’biznių negali apeiti. 
Gera proga lietuviui. Atsišaukite po 
num.: 2474 Blue Island Ave., Chica
go, HI. (38—39)

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir 

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

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą. Szir- 
dies ligos.

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

Gerai dėl bile skausmo, kaip tai: re- 
umatizmo, nikstelejimo, neuralgijos, 
nudegimo, bei skaudanči vietų ant 
kūno. Gali gaut visose aptiekose ,
po 25c. ir 50c. Dabok kad but inkaras ant 
bonkos, tai tas yra tikras.

F. AD. RICHTER & CO., f
215 Pearl Str., HEW YORK, '

TEATRAS IE BALIUS. '
šv. Jurgio parapijos svetainėje 32 

Place ir Auburn Ave. S. L. A. 183 
kuopa loš penkių veiksmų dramatiš: 
ką veikalą “Lietuvaite’’, nedčlįoj, 1 
d. Sjialib (October), 1911 m. Svetaine 
atsidarys 5:30 vai.-, -yak. . Perstatys 
mas prasidės lygiai 7 vai. Tikietai 
25c. ir augščiau. ' .

Daug gerbiami lietuviai ' ir lietu
vaitės. Labai retai mes gauname 
progą pamatyti puikų teatrą, puikią 
dramiy ant scenos, taigi 'pasinaudoki
te šitą kartą. “Lietuvaitė” yra vie« 
nas iš puikiausių ir tcisingiausiij per
statymų iš Lietuvos istorijos. Taip
gi reikia priminti, kad šitą veikalą 
loš L. J. Ratelio aktoriai, kurių ga
bumas jau chicagiečiams gerai ži
nomas. šitie aktoriai nesigailėjo sa
vo spčkii atlošti “Orleano Mergelę’!; 
tos pačios spėkos loš ir šitą “Lie
tuvaitę”. Todėl, atsilankę nesigai
lėsite. Po teatrui tautiški šokiai. 
Kviečia KOMITETAS.

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

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

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

Rossijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinese vieš- 
Metams $3.00, pusei metų $1.50.

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

paSto Money Orderį arba pinigais registruotame laiške ant išleisto
jo rankų, adresuojant šiteip:

- A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

RAŠYK taojans, o (ausi vieną “Ltetovoi" numerj ant pažiūros dykai.

HALSTED ST.
1 lubų medinis nanias sn štoru. 

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

bu maudyklė,. Kaina- ...... $2300.00,
2 lubų medinis namas ir Storas su

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

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

SWOEBS,PA.
G. K. Antanaitis, Box

BROCKTON, 'MASS.
R. P. Meškinis, 35 Arthur
John Bamanauckas, 135 James

(Ištyrimas Dovanai)
VISISZKO ISZCIJIMO kiekvienas jiežko. Ai tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at
sakančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kentė
jimų. (RODĄ DOVANAI.; Kalbamo Lietuviszkai.

MORGAN ST.
3 lubų bizniavai mūrinis namas, sto

ras ir 8 gyvenimai. Bandos atneša 
$1680.00 mėams. 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 fa' 2 lubų'medinis namas. Kai
na J■ $4800:00.

1 lubų mūrinis narnąs. Raudos at-' 
neša $6QO.OO metams. Kaina $4900.00,.

1 lubų mūrinis namas su visais įfai- 
smais. > Randos ’ atneša $230.00 me
tams. Kaina ....-7........ $2500.00.

1 lubų mūrinis namas, Kai
na $2500.00.

LEWISTON, ME.
Kazys Vilniškis, .. Box

CICERO, ILL.
F. A. Golubicki, 1412 — 49fh
•M. Szarka, Y410 — 49

Reikalaujame žmonių už agentus, 
pardavinėjimui žemės, kurie yra 
gerai žinomi ir gerbiami; tuo- 
mi interesu galima . užsiimti nuo
latos arba pp darb.o valandų. Į sa
vaitę galima užsidirbti iki 40 ‘ dol. 
Atsišaukite: Boom 405, Stock Ex
change Bldg., korn. La Salle and 
Washington St., Kozlowski (35—40)

JUOZAS SZXJKAS
.“KATALIKO” GEN ER ALISKAS 

AGENTAS.
•- Turi tiesą užrašinėti laikraštį “Ka
taliką” fa priiminėti už jį prenume
ratą, rinkti drukus ir apskelbimus 

Katalikui ” ir kolektuoti už juos 
pinigus, taipgi pardavinėti namus fa 
lotus.

Jonas M. Tananeviče,
“Kataliko” leidėjas.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS
JAUTIŠKOS DR-STĖS “VIENYBĖ”.

S. Pocius, Pirmsėdis, 
670 W. 18th St. 

Radaviče, Protokolų Raštin., 
J. Tananeviče, Kasierius,

670 W. 18th St.
Girgždas, Pirm. Padėjėjas,

913 — 19th Place.
Jonas Simanas, Finansų ' Rast.,

2037 Canal port Ave.

— y-T" 1,1 '"*y? . " 1 1

Paieškau savo draugo Ajįtaho Aud- 
zevičiaus, paeina iš Kaline? gub.,’ Sau
lių ’apskričio, Triškių miestelio; gir
dėjau, kad jis gyvęna Waukegan, Ill. 
Prašau apie jį žinančius pranešti 
šiuomi adresu: - .

Kazimieras Labunskis
P. O. Box 38. Enumelow, Wash.

CLEVELAND, OHIO.
P. Szukys, 1408 B; 25th St.

CAMBRIDGE. MASS.’
P. Bartkeviče, į §77 Cambridge St.
Kur galima gauti ‘’Katali
ką” pavieniais numeriais.

CHICAGOJE, ILL.
M. J. A’aimnevicze,— B70 W. 18 St
M. J. Yalaskas, JU& .Ksusingtou
p, M. Kalifa, 1607 N. Ashland

ARCHER AVĖ.
2 ' lubų medinis namas. Kai

na ............ $3000.00.
EMERALD AVE.

2 lubų medinis namas. Randos at
neša $540.00 metams. Kaina $3000.00;

1 lubų mūrinis namas, 1 didelis pa- 
gvęnimas ir maudyklė.. , Randos at
neša $204.00 metams. Kaina $2000.00.
1 lubų , medinis, namas. Randos 

atneša ; ■$420.00 ’ - metams. Kai
na. ... $3000.00.

2 lubų. murfafas-Btfapas, Randos at
neša $30(L'metįi^^'Kaina $4000.00.

2 lubų, medinis mįinas. Parsiduoda 
labai pigiai, tiktai „$2800.00.

2 lubų medinis raunąs, 4 gyvenimai. 
Kaina ....................................  $4000.00.

Ant pardavimo namąi su lotais 52 
pėdos į Halsted St., priešakiu į 38. 
Lietuviškoje aplinkinėj. Mūrinis na
mas tinkantis (ant krautuvės arba pa- 
brikelio, taipgi 6 ruimų mūrinis na
mas su mediniu tvartu užpaalkyje. 
Nori parduoti greitai už $4.200. At
sišaukit pas M. Ruhman, 4733 Rice St., 
Chicago, DI. (39—41)

PARNELL AVE.
2 lubų medinis namas. Randos at

neša $300.00 metams-. Kainą $2057.00.
LOTAI.

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

2. Du lotai labai geroj vietoj tarp 
lietuvių apgyventa ant Morgan ir 33 
place. įjotas 50x130 pėdų. Labai

11
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Jubilėjinis vakaras.
Pereitoj nedėlioj “Lietu

vos Ūkininko” draugija 
Klacel svetainėje, kampas 
19-tos ir So. Leavitt gatvių, 
turėjo 5-kių metų savo gy
vavimo sukaktuvių jubileji- 
nį vakarą. Nors oras tą 
dieną buvo lietingas, vienok 
publikos susirinko pilna 
svetainė. Matyti, kad lie
tuviai vis daugiau pradeda 
suprasti tokių vakarų nau
dą ir vis skaitlingiau juos 
lanko.

Vakaro programas buvo 
labui įvairus. Pirmiausiai 
buvo p. J. Bučinsko prakal
ba. Kalbėtojas kaipo “Lie
tuvos Ūkininko” draugijos 
narys laipsniškai nurodė 
penkių metų draugijos gy
vavimo darbą, joS prisidė
jimą prie tautiško judėjimo 
ir apšvietos platinimo tarpe 
jaunuomenės. Visa kalba 
buvo turtinga ir rimtai pa
sakyta. Toliau deklamavo 
p-lė K. Kaupaitė, labai na- 
turališkai nupiešdama kai
mo ūkininką. Triukšmingu 
rankų plojimu deklamatorė 
buvo iššaukta ant scenos 
antru kartu. Antruoju kal
bėto jum buvo p. S. Biežis, 
Valparaiso universiteto stu
dentas ir tenaitinių studen
tų lietuviškos kalbos moky
tojas. Kalbėtojas gražioj 
lietuviškoj kalboj aiškino: 
kas tai yra mokslas, kokia 
iš jo nauda ir kaip reikia 
kuodaugiau to mokslo 
griebtis. Daugiaus reikia 
mums tokių kalbėtojų, ku
rie, nęužgaudami asmeniškų 
kiekvieno t žmogaus įsitikį- 

—■jjįhr.ų, .. savo fitriiiingomįs 
kalbomis atneša daug nau
dos ir visą margą publiką 
užganėdina.

Toliaųs buvo perstatyta 
triyii' veiksmų komedija 
“Įsitikėtai”. Kaip jau iš 
vardo galima spręsti, šita 
komedija yra labai juokin
ga, paimta iš kaimo žmonių 
gyvenimo. Turinis jos maž
daug toks:
tė įsimyli į savo tarną ir 
abidvi meldžia jo rankos. 
Duktė, jausdama tokį širdies 
patraukimą, kreipiasi į kai
myną, dėdę Juozą, idant šis 
pagelbėtų įšsipildymui jos 
svajonių. Dėdė Juozas pa
ima jaunuosius, nuveda pas 
tėvą Motiejų, kur jiedu gau
na moterystės palaiminimą. 
Motina namie j e laukia su 
vaišėmis tarno atsilankymo, 
o čia tarnas sugrįžta jau ap
sivedęs su jos dukrele, taip 
kad iškarto supykusi, paga
lios atsileidžia ir duoda savo 
vaikams motinišką palaimi
nimą. Visi aktoriai savo ro
les atliko atsakančiai. Čia 
prie progos reiktų paminėti, 
kad pastaruoju laiku musų 
teatrališkos draugijos įga
vo kokią — tai maniją loš
ti tokius dar nepakeliamus 
musų scenos mylėtojams 
veikalus, kaip Keistutį, 
Mindaugį, Orleano mergelę 
ir t. p., kame tų veikalų per
statymas atliekama jau per
daug karikatūriškai. Taigi, 
ar nebūtų geriau, kad mu
sų dramatiškos draugijos 
statytų lengvesnius veikalė
lius ir laipsniškai lavinda
miesi, turėdami geresnias 
spėkas, galėtų mėginti jau 
ir sunkesnius veikalus. Pa
vyzdį to apsireiškimo gali
ma nurodyti, kad ir “Lietu
vos Ūkininko” draugijos 
pastatytą šią lengvą kome
diją, kame visas lošimas la
bai gerai nus>°-»^ ir žiūrė

Motina ir dūk

tojai buvo užganėdinti. Be- 
abejonės, atsiradus ir išsi
lavinus šios draugijos sce
nos mylėtoją spėkoms, lin
kėtina jai statyti scenoje ir 
augštesnius musų dramatiš
kus veikalus.

Po perstatymui dar buvo 
dialogas (ne deologas kaip 
programe pasakyta) “Ale- 
nytė ne raštininkė”, kurį su 
dideliu visos publikos pri
jautimu ir labai pasekmin
gai pasisekė išpildyti p-lei 
S. Kaupaitei ir p. V. Bru- 
sokui.

Programui išsibaigus dar 
buvo šokiai ir lekiojanti 
krasa. * Reikia patėmyti, 
kad publika visą vakarą la
bai gražiai užsilaikė ir pa
silinksminę iki vėlam laikui 
išsiskirstė kas sau.

Alyva.

Prakalbos be kalbėtojo. ■
18 dieną rugsėjo miestelio 

Indiana Harbor, Ind. Lietu
vių Pasilinksminimo Drau
giškas Kliubas buvo paren
gęs iškilmingą vakarą pri
ėmimui svečio iš Prusą Lie
tuvos p. J. Vanagaičio. 
Žmonių į vakarų pasiklau
syti prakalbą prisirinko 
daugybė netik vietinių, bet 
daug buvo atvažiavusių iš 
East Chicago, Gary ir iš 
kitur. Prisikimšusi svetai
nė nekantriai laukė pasiro
dant p. J. Vanagaičio, bet 
jau net 9-tą vai. vakare su
grįžo pasiųstas į Ghicagą 
rengėjų komiteto narys ir 
susirinkusiems apskelbė, 
kad p. J. Vanagaitis nei sa
vo namuose nępasirodęnu-į 
rod ytoj Valandoj. Publiko
je iškilo trukšmas. Buvo 
norėta be svečio kas nors 
pakalbėti ir paagituoti jo 
naudon, bet susirinkusieji 
taip buvo neužganėdinti 
svečio suviliojimu, kad ne
davė kitiems kalbėtojams 
nei išsižioti.

Ištikro, labai reikia ste
bėtis ir apgailauti tokius 
apsireiškimus. Viskas pa
rengta, iškaščiai padėti, 
žmonėms apskelbta ir čia 
kaip syk laukiamojo svečio 
nėra. Jog taip suviliotus 
žmones kitą sykį netik ap
skelbimu, bet ir ragaišiais 
nesukviesi svetainėn. Vis
ką surengus, davus pasiža
dėjimą ir paskui nei žinios 
apie save neduoti, tai jau 
buvo nelaukta nuo p. J. Va
nagaičio!

Užtai Lietuvių Jaunimo 
Ratelis nuo Town of Lake 
iš Chicagos savo žodį išpildė 
ir atvažiavo su dainomis. 
Padainuotos kvarteto ir du
eto dainelės pralinksmino su
sirinkusiųjų širdis ir praša
lino iš jų didėlį neužsiganė- 
dinimą. P.V.Daminskas dar 
pasakė porą ■ deklemacijų, 
kurios žmonėms labai pati
ko. “Lietuvių Jaunimo 
Ratelio” nariams ir V. Da- 
minskui ištariama ačiū už 
susirinkusiųjų palinksmini
mą. B. R. Yasulis.

Policijos darbeliai.
Pastaruoju laiku, betyri

nėjant Chicagos policijos 
įvairius tamsius darbelius, 
pasirodė, kad kuo-ne visa 
tvarkos dabotoją armija yra 
taip ištvirkusi ir sudemora- 
lizuota,. jog jau net dabarti
nių dolerinių politikierių 
eilėse gimdo didelį neužsi- 
ganėdinimą.

Civilinės tarnybos komi
sija, tyrinėdama visus tuos 
policijos skandalus, sumanė 

su pagalba pačių- policijos 
agentų ištirti kaip policija 
apgina ir globoja įvairius 
šulerius, apgavikus, pinigų 
klastuotojus ir įvairias iš
tvirkimo vietas. Tuos agen
tus nusamdė civilines tar
nybos prokuratorius, advo- 
katas W. W. Wheelock, ku
ris veda visus tyrinėjimus, 
tatai dabar policija, vieton 
persekioti prasikaltėlius, 
stropiai daboja » advokatą 
Wheelock’ą.

Kokis-tai eks-šuleris
M į « :

Murphy tyrinėjantiems su
teikė svarbius nurodymus, 
kurie į tą visą aferą intrau- 
kia kelis policijos viršinin
kus ir politikierių eilėse ži
nomą žmogų, systenaatiškai 
rinkusį nuo įvairių šulerių 
ir ištvirkimo vietų kyšius, 
kaipo nuolatinius mokesčius 
policijai. Toliaus tais tyri
nėjimais surasta, kad neku- 
rie policijos valdininkai 
gaudami $1.500 algos į me
tus, trumpu sulyginant lai
ku susikrovė sau didelius 
turtus, eidami labai tamsiais 
keliais.

Dabar iš miesto išdo 
tiems policijos ištvirkimams 
tyrinėti asignuota $10.000. 
Policija tatai, pajutusi pa
vojų, visokiais budais gi
nasi ir stengiasi tiems tyri
nėjimams kenkti. Taip po- 
licistų susivienijimas uždė
jo ant kiekvieno savo na
rio po vieną dolerį mokes- 
ties ir surinktus pinigus 
paskiria vedimui bylos savo 
apgynime. Policistąi, ži
nantieji visas šulerių machi
nacijas, nenori jų išduoti ir 
tokiuo budu apsunkina vi
sus civilinės.; tarnybos ko
misijos tyrinėjimus.

^atrakusiaįūnes-aukos.
Aplinkinėse prie North 

Halsted gatvės šiomis die
nomis patrakęs šuva sukan
džiojo net dvyliką žmonių. 
Viename atsitikime šuva in- 
bėgo virtuvėn, kur užpuolė 
ant sėdinčio kikio-tąi Ko- 
vens ir nežiūrint, kad už
pultasis gynėsi mostyguo- 
damas krėslu, šuva pašoko 
ir inkando jam į kaklą ir į 
ranką. Tuom tarpu pa
šaukta policija patrakusį 
šunį geniojo gatvėmis ir 
nuolatos šaudė, vienok šu
va įstengė nuo poliėistų pa
sislėpti. Po tam atsitiki
mui policija dabar stropiau 
gaudo besivalkiojančius ga
tvėse šunis.

- Suklastuoti pinigai.
Federaliino išdo užveizda 

T. S. Porter prasergsti vi
suomenę ir finansistus nuo 
apgavikų, kurie šiomis die
nomis išleido apyvarton ke
lis šimtus suklastuotų de- 
šimtdolerinių poperinių pi
nigų. Tie pinigai taip tai
kiai suklastuota, kad net 
bankų valdininkams sunku 
juos atskirti nuo tikrųjų. 
Ant kiekvieno tokio bank
noto išspaudinta paveikslas 
buvusiojo prezidento Mc
Kinley, o spalva jų yra kiek 
šviesesnė už ' tikruosius. 
Ikišiol tų suklastuotų de- 
šimtdolerinių jau apie 50 
yra konfiskuota.

Milijonierius užsimušė.
Pereitoj pėtnyčioj iš ko

telio Palmer House per lan
gą nuo 75 pėdą augštumo 
išpuolė Ch. W. Allen; mili
jonierius iš Kenosha, Wis. 
ir ant vietos užsimušė. Ne
galima buvo ištirti, ar tai 
buvo nelaimingas atitiki
mas, ar saužudystė. Nelai
mingasis buvo didejįi da-

KATtoEKASL 
■ ■■■ - Ml M —-

lininku pJieno trusto akciją, 
nes ją tarėjo daugiau 20 
tūkstančių ir tas greičiau
siai buvo> kokia-nors prie
žastimi joctokio likimo. Tos 
akcijos labai nupuolė kai
noje ir per tai Allen’o tur
tas staiga turėjo sumažėti 
puse milijono dolerių. Vi-. 
sas Allen’o turtas siekia 
daugiau 10 milijoną dolerių.

Kiek Sveri?
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 -

Aplietose Bonkute 
Vienas Doleris.

Severos Skilvinis Kartumas.
Tramvajus suvažinėjo.

Aną dieną ant 62-ros gat
vės Wentworth avė. linijos 
tramvajus suvažinėjo 30 
metų amžiaus lietuvę Karo
liną Dakas, gyvenusią p. n. 
4508 S. Paulina gat. Ne
laimė atsitiko tuomet, ka
da moteris išlipus iš vieno 
tramvajaus norėjo pereiti 
kiton gatvės pusėn ir ne? 
patėmijo iš kitos pusės atei
nančio tramvajaus. Nelai
mingoji nuvežta šv. Ber
nardo ligonbutin tuojaus 
numirė. Motormanas M. 
Connolly ir konduktorius J. 
M. McMorrow liko suareš
tuoti Ir pasodinti Engle
wood policijos nuovados 
areštan.

Ar tavo nervai silpni?
, 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 ir jė
gas tavo nervų systemai. Kaina vienas doleris.

Trys “burtininkės” nu- 
- * baustos.

Teisėjas Newcomber pe
reitoj pėtnyčioj nuteisė tris 
“burtininkes” užsimokėti 
po $25 baudos. Užmokėji
mą vienok baudos teisėjas 
atidėjo iki 20 spalio, kuo. 
met paliepę toms “burti
ninkėms ’ ’ j atvykti teisman 
ir prirodyti, kad jos savo 
nelemtą amatą jau paliovė 
variusios, už ką bauda joms, 
bus dovanota; Patraukto
mis teisman; yra: H. Hali, 
3405 S. Halsted gat.; M. 
Seed, 3223 Halsted gat. ir 
S. Seed, 3447 Wentworth 
avė. ' ■ į L

Kaina: 25c ir 50c 
Aplietose.

Kol insigaus giliau
Kol paprastas nušalimas, tas lengvas kosulis ar
ba tas užkimimas išsiplėtos j 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 kitokių. Patarimai — lietuvių kalboje.
“ X. ;

Musu Gydymo Skyrius suteikia per laišką Patarimus dovanai.

W. F. Severą Co, Pi

Pati skundžia savo vyrą.
Byloje apie atskirą jos 

užlaikymą pati M. R. Ma
dden’o, vandens ir šviesos 
pravedėję unijos agento, 
teisėjui suteikė parodymus, 
jogei Madden’o namuose su
sirinkdavo aršiausieji uni
jos mušeikos-sluggeriai ir 
pas jį buvo dirbamos bom
bos. Kaipo unijos agentas 
Madden’as gaudavo į savai
tę $26 algos, o turtas jo 
pereina $125.000. Tuos pi
nigus Madden’as surinko 
tiktai pastaraisiais keliais 
metais. Pašalinis Mad
den’o pelnas kus-kas perei
na jo algą, o tas pelnas, 
kaip jo pati nurodė, paeina 
iš labai tamsią šaltinių.

cm

Bankinis Kantaras

iu Kraju

Dabar kitoniška.
Seni žmonės pasakoja, 

kokie jie kitąkart buvę svei
ki, kokie stiprus ir gyvy
bės pilni, ir kaip jie nepai
sę ant menkų susirgimų. 
Ju užsilaikymas mat buvo 
kitoniškas, jie kitaip ir gy
veno, būtent, gyveno dau
giausia šviežiame ore ir ne
turėjo didelių rūpesčių. 
Dabar visai kas kita. Gy
vename amžiuje sujudimų, 
nervų intempimo, geriame 
ir valgome, > ko musų vidu
riai nesuvirškina ir tokiuo 
budu prieš laiką suardome 
savo sveikatą. Reikia visa
da rupintiefe švariai savo 
organizmą; užlaikyti, ir tam 
tikslui geriausia vartoti 
Trinerio American Elixir 
of Bitter Wine. Tas vynas 
ne tik išvalo kūną, bet su
stiprina jį, reguliuoja vi
durius, valo kraują, gydo 
vidurių užkietėjimą ir visas 
jų pasekmes. 'Gaunamas 
visose aptiekose. Jos. Tri- 
ner, 1333 — 1339 So. Ash- 
Wd/ave, Chicago, Hl

’ I

— =Pirkimui Laivakorčių. =====
Žemiaus suteikiame kainas ant nekuriu linijų išvažiuojantiems ir atvažiuo

jantiems Amerikon. Mes turime visas laivų kompanijas, ant kurių parduo
dame šipkortes į Europą, iš Europos ir į visas dalis svieto. Su kiekviena šip- 
korte nusiunčiame lietuviškus laiškus su pamokinimu, kaip kelionėje užsilaikyti, 
kad nepatekti į rankas apgavikų, kurie nuo keliaujančių pinigus išvilioja. Per 
mūšų bankinį kantorą tūkstančiai žmonių atvažiuoja ir išvažiuoja ir kiekvienas 
džiaugiasi gavę gerą laivą ir teisingiausias informacijas.

Čionai paduodame laivų surašą:
Iš Krajaus 
$ c KOKIA LINIJA.
38.00 Hamburg American Linija tarp Hamburgo ir New Yorko eina 9 d. 36.00 
45.00 North German Lloyd tarp Bremen ir N. Y., Ex., eina 6 dienas .. 40.00
40.00 North German Lloyd tarp Bremen ir New York, Reg., eina 9 d. 35.00
38.00 North German Lloyd tarp Bremen ir Baltimore, eina 12 dienų .. 33.00
35.50 Red Star Linija tarp Antverpen ir New York, perplaukia jūres į 8 d.33.00
35.50 Holland American Linija tarp Rotterdam ir New York, eina 9 d. 33.00 
36.00 Russian American Linija tarp Libava ir New York, eina 10 dienų 30.00 
40.00 Canadian Pac. R. tarp Antverpen ir Quebec, eina 10 dienų 30.00 ir 31.00
2.50 Vaikai mažiau vienų metų............... . ...................    2.50

- Vaikai nuo vienų metų iki 12 metų, moka pusę kainos........... .........
- Pasarga: Kiekvienas atvažiuojnatis iš Krajaus ar didelis ar mažas, 

turi mokėti pagalves taxų $4.00, todėl tie turi būti pridėti apart šip-
kortės kainos.

EUROPOS GELŽKELIŲ KAINOS: t
Tarp Tilžės 
.......... 4.85 
.......... 5.20 
.......... 6.95 
.......... 6.90

.

Tarp Eytkunų ir
5.00 ....... .:,-.=*xx«...».. Hamburg . . .
5.25 Bremen- r.—.
7.10 Antverpen ...
7.05  .................................. Rotterdam ..

Vaikai: 4 metų lig 10 metų pusę, nuo 10 metų pilną kainą, mažiau 4 
metu dykai.

Jei reikalaujate šipkortes, rašykite pas mumis, o mes suteiksime visas reika
lingiausias informacijas. >

Visiems lietuviams žinoma, kad musų bankinis kontoras yra didelis ir at
sakantis, gerai ir saugiai nusiunčiame laivakortes ir pinigus Lietuvon ir į kitas 
dalis svieto.
į. Visuose reikaluose kreipkitės į musų Bankinį Kontorą adresuodami šiteip:

J. M. Tananevicze
3244 So. Morgan St Chicago, Ill

■
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