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® Politiškos Žinios. §

ITALIJOS SU TURKIJA1 
KARAS.

Pereitoj pėtnyčioj visai 
netikėtai užgimė karas Ita
lijos su Turkija už platoką 
kraštą Tripolis, atsirandan-

Afrikoj. Tripolis yra 
Platokas kraštas, turintis 
‘•augiau milijono gyvento- 
; ų. Tasai kraštas iš senų- 
•senovės prigulėjo ir priguli 
Turkijai. Kuomet Europos 
nekurtos viešpatystės ėmė 
earties už Morokko reika
lus, kuomet paskiau neku

rčios ten ir kitur sau pasi- 
pelnijo, Italija taippat su
manė tuo trukšmu pasinau
doti ir šį-tą iš svetimij ran
kų, iš silpnesnio ką nors 
atimti ir prisisavinti. Ka
dangi Turkijos viešpatystė 
nūdien finansiškai 
silpnai gyvuoja, 
pirm kelių savaičių ir nu
sprendė iš Turkijos atimti 
anos seną nuosavybę, kraš
tą Tripolis. Italijos vyriau
sybė išpradžių buvo manius, 
jog Turkija ant pareikala
vimo gražumu atiduos Tri
polį. Bet kas tau! Turki
ja netik kad pasipriešino, 
bet dar viešai apskelbė, jo
gei už tą kraštą ji pratie
sianti savo kraują, bet ne- 
atiduosianti. Mat, Turkija 
visai nemanė, kad Italija iš- 
tikrųjų taisosi karau, nes 
priešingai gal butų šiaip- 
taip sulygus. Ant Italijos 
reikalavimų atsakinėjo la
bai šaltai, arba visai»apie 
nekurtus daiktus nutylėda
vo. Pagaliau pereitoj sa
vaitėj Italija Turkijai pa
siuntė galutiną žodį arba 
ultimatumą ir pareikalavo 
ant to atsakyti į 24 valan
das. Praėjo tasai laikas, o 
Turkija nieko neatsako. 
Tada Italijos karalius su
šaukė posėdin savo minis
teriu kabinetą, kas atsitiko 
pėtnyčioj, ir po kelių va
landoj pasikalbėjimui ap
šaukė karą prieš Turkiją. 
Tas atsitiko 2:30 po pietų. 
Karo ministeris tuoj pra
nešė savo karo laivynui, 
kuris jau buvo surengtas, 
plaukti miesto Tripolis 
uostau ir pareikalauti pasi
davimo, priešuigai-gi su
bombarduoti. M. Tripolise 
turkai turinti 17.000 kariuo
menės ir šiokias-tokias 
tvirtoves, tatai pasiduoti 
atsisakė ir tas buvo svar
biausioji karo pradžia.

Čionai paduodame iš ka
ro lauko svarbiausius atsi
tikimus.

Pirmiausiai Italijos karo 
laivynas susirėmė netoli 
Epiro su Turkijos torped- 
valčiij naikintojais, kuriais 
lydėta transportiniai laivai 
su turkų kariuomene į Tri
polis pakraščius. Italų lai
vynas užpuolė ir du turkų 
laivu nugramzdino. Bet nebuvus pasirengus karan ir 
transportiniai laivai laimiu- visai netikėjus, jogei Itali
jai dasigavo prie krašto ir ja taip staiga išnetyčių už-

labai 
Italija

suspėjo kariuomenę išleisti 
ant sausžemio.,

Iš Rymo rašoma, jogei 
Italijos visą karo ekspedici
ją ant Tripolis ir prieš Tur
kiją vedąs generolas Cane- 
va su generolais Briola ir 
Garaldi. Į Tripolis Italija 
pasiunčia 40.000 kariuome
nės. Kariuomenė siunčiama 
dalimis. Iš visų mie«L^ 
kareiviai gabenama i arti
miausius uostus ir kuogrei- 
čiausia transportuojama i 
Tripolis pakraščius. Senai
siais laivais gabenama amu
nicija, kanuolės, orlaiviai, 
aeroplanai ir kitokie karui 
reikalingi daiktai.

Karo laivynas padalinta į 
keturias eskadras: vienai 
liepta plaukti į Turkijos 
uostus ir pastaruosius blo
kuoti, antroji nuplaukus į 
Raudonąsias juras, trečioji 
palikta rezervoje, Tarante, 
o ketvirtoji, kaip jau viršui 
sakyta, veikia Tripoliso pa
kraščiais. r . -

mus didžiausioji betvarkė. 
Turkija nekunmet nesitikė
jo, kad Italija bus tokia 
drąsi ir apskelbs karą. Lai
vyno kaipir nėra,- nėra nei 
pinigų. Kuomet Italija ap
skelbė oficijališkai karą, vi
sa ministerija rezignavo. 
Bet greitai sudaryta naujo
ji ministerija. Didžiuoju 
veziru paliko Said Paša, o 
karo ministeriu tas pat — 
Mahomet Šefket Paša. 
Konstantinopolyj apskelbta 
karo stovis, kadangi prisi- 
bijoma, idant muzulmanai 
neimtų skersti ten gyvenan
čių italų ir abelnai visų 
krikščionių.

Turkijos padėjimas labai 
prastas. . Dabar laukiama 
sukilimų Arabijoj, Albani
joj ir Makedonijoj. Ieško 
priekabią dabar ir Rusija, 
ir Graikija ir kitos Balka
nų pasiausalio viešpatystės. 
Turkija gali šiandie suplyš
ti į kelias dalis ir ant galo 
netekti nieko. O be to da
bartinis karas gali pagim
dyti visų Europos viešpa
tysčių karą, kuris labai se
nai pramatomas.

Iš Rymo rašoma, jogei 
Tripoliso nekurtuose mies
teliuose muzulmanai užpuo
lę ant ten gyvenančnj itahj 
ir visus išskerdę.

Italų kariuomenė miestą 
Tripolis jau užėmus, kadan
gi ėmus iš karo laivų mies
tas bomborduot, turkai ap
leidę miestą ir pasitraukę į 
apylinkes.

Turkijoj menkas.karo lai
vynas jau beveik visiškai 
sunaikintas. , ; . '

Turkijos • ■ sultanas sau 
plaukus raųjąs ir prašąs 
Europos viešpatysčių užsis
toti už Turkiją,-^kadangi ji

Perstatoma Turkijos karo ministeris, viršuje Turkijos artileristai, o apačioje • • T •

Vokiėtijos kaizeris rengia
si kariaujančias puses, su
taikinti, bet kitos viešpa
tystės sako, jogei sutaiky
mas esąs perdaug suvėluo
tas ir Italija neužsileis, ka
dangi turkai desėtkus metų 
prieš visus didžiavosi, savo 
krašte Italijos pavaldinius 
skriaudė, juos* tiesiog ignop 
ravo. Be to dar ant .TųrĮ^ 
kijos visi rūstauja, 'jogei 
ji .savo viešpatystėj; ĮigŠiol 
prilaikanti vergų pirklybą, 
kurisai amatas šiais laikais 
yra pasibiaurėtinaš ir he- 
žmoniškas; pagaliau tur
kams norima atkeršyti už 
krikščionių skerdynes ir 
įvairius anų persekiojimus: 
Tatai; regis, ir kaizerio pas-: 
tangos | nueis yejąįs. O ir 
labai butų? laikąs •; tasai/b^- 
barų ir fanatikų kraštąs.^i- 
sai panaikinti^ r’. ‘ -

■ ■ -- ■;

Iš karo laukp;tlĮ^W 
bai skupiąi gaųiiafe žiįįibs 
ir vis tai dar neoficį'ąl^feoš.

Sekančiame “Kataliko”* 
numery plačiau parašysime 
apie Tripolis ir paminėsime 
priežastis, už ką italai puo
lėsi ant turkų.

Sucumo, . Zakat^io, mieste 
Batume ir jo -paviete, — 
prailgintas iki 4 d. rugsėjo 
1912 metų.

Mat, vis dar ireramų!

sirodė jau Įja&uk'badmečio 
draugas — vidurių tifusą 
epidemija. Ėj^dfįmijos prie? 
žasfimi. yraj^l^įYprastas 
gyventojų jnfttfe-iajonuo- 
se visiško nefizdęrejimo ja
vų,, kur, Miiobeį maitinasi 
įvairiais šiįi^liąisif tai dar 
valgo kartą Vktfias dienas.

Gydytojas FUicWas iš 
Čeliabinsko pavieto guber
nijos sanitarinei valdy 
pranešė, ka(Uvi(|uriųTifuso 
epidemija nejraprastai pra 
dejo.§iaUs| 
pavieto_sod® 
ma po 3 ()()■• 
^iau. Į Ė|" 

f* vis Idbįaų

ministeriui liko uždengta 
didžiausia latvių apšvietos 
draugija su visais jos skait
lingais skyriais visoj Lat
vijoj. Uždengtoji draugija 
latviams turėjų. didžiausią 
kulturifię? svarbą,' neš buvo 
įsisteigus mokytojų' kursus, 
turėjo .^daugybę mokyklų ir 
abelriai labai plačiai sėjo 
tarpe žmoiiių apšvietę,.

Iš Rusijos.
Ministeriu taryba priėmė 

vidurinių reikalų ministerio 
įneštą sumanymą apie pail
ginimą įstatų -kelių admi
nistracijos įvestą didesni 
policijos skaitlių Ar jos už
laikymui iš valstybės įšdo

sį ir priimti svarbiausius 
Francijos reikalavimus. Vi
lius regis suprato, jogei 
šiandieninė Franci j a nėra 
jau toji pati, kuriai kitus 
kartus buvo uždavęs smū
gį. garsusis Bismarkas.

Dabar Morokko . priklau
sys Franci jai ir tai visai už 
mažas lėšas, apie ką Frąn- 
cija neboovo nei sapnavus. 
Pirmiau, kadangi „Francija 
Morokką norėjo laikyti tik 
savo globoje, o dabar tašai 
turtingas kraštas perėjo jai 
savastin, pavedus Vokieti
jai mažą Kongo dalį.

Aišku, jogei Vokietija vi
sai susmukus.

“Liberte” kilo gaisras ir 
netrukus laivas plyšęs nu
grimzdo. Su laivu pražu
vo 235 oficierai ir jūreiviai. 
Plyšimas ' atsitikęs parako 
sandely j.

Laivo plyšimo vietoj van
duo esąs negilus, tik 40 pė- 
dij, todėl nugrimzdusio lai
vo kaminai riogso iš po 
vandens ant paviršiaus. 
Greitai po’ tai nelaimei ap
linkui stovintieji karo lai
vai.'su savo ingulomis puo
lėsi pagalbon, bet jau buvo 
pervėlu.

Nakčia, po tam nelaimin
gam atsitikimui, pasklydęs 
visur gandas, jogei karo 
laivas “Liberte” Francijos 
priešais sunaikintas; šnipai 
ant laivo pagimdę gaisrą ir 
nuo kilusio gaisro parakas 
plyšęs. Tasai gandas pa
remiamas faktu, jogei tuo 
pačiu laiku užtikta gaisras 
ir ant karo laivo “Patrie”, 
tečiau laiku jis prigesinta. 
Jūrei vi jos ministeris tiems 
gandams nesipriešinąs, bet 
tuo pačiu žygiu tame reikale 
nenorįs duoti jokių išaiški
nimų, kol tardymai nebusią 
pabaigti.

Valdiški 'patvirtinta, jo
gei ant laivo žuvo 235 jūrei
viai ir oficierai; 88 jūrei
viai ir oficierai sužeista, o 
vieno jūreivio niekur nega
lima surasti.

Oficierai ir inžinieriai 
tvirtina, jogei tos nelaimės 
priežastimi esantis plyšimas 
naujai išrasto parako, vadi
namo paraku “B.” Tasai 
parakas turįs nepaprastą 
spėką ir lengvai užsidegan
tis.

Plyšusio “Liberte” ske- 
veldos ant pašalinių karo 
laivij daug jūreivių užmu- 
šusios ir sužeidžiusios.

Niekur tiek daug nelai- 
mingųjų atsitikimų su karo 
aivais nebūna, kai kad 

Francijoj; čionai pramato- 
ma kokios tai svetimos vieš
patystės veikimas.

Francijos prezidentas 
Fallieres apturėjęs daugel 
užuojautos telegramoj iš 
svetimų viešpatysčių, nuo 
karalių ir prezidentų. O 
pati Franci ja apsidengus 
gedimu netekus tiek daug 
savo narsuolių sūnų, tėvy
nės apgynėjų, juo daugiau, 
jog ir patsai plyšęs laivas 
prigulėjęs prie pirmosios 
rųšies laivų.

Į ■ —■■■ ■' -U

Nesutikimai už Morokko 
reikalus pasibaigę.

Francijos su Vokietija 
nesutikimai užu Morokko 
reikalus galima laikyti jau 
pabaigtais. Vokietija jau 
priėmus svarbesnes Franci
jos išlygos ir tik pareika- 
auta menkesnės vertės per

mainoj sutaisytoj sutarty.
Taigi Francijos politika 

žymiai gavo viršų ir Vokie
tija priversta Francijos no
rams pasiduoti/ . Vokietijos 
Vihus išsyk šokinėjo, laks
tė, bet kuomet pamatė, jo
gei jo grąsinįmų niekas ne- 
^įbįjoj privalėjo, nuleisti no

Vengrija priešai, žydus.
Budapešte andai užgimę 

smarkus judėjimai priešai 
žydus, ypač namų savinin
kus, kurie pastaraisiais lai
bais mėgino pakelti randas.

Budapešto bėdinieji gy
ventojai jau pakaktinai ant 
savo kailio atjaučia valgo- 
imj produktų brangumą, 
tad už namus randų pa
brangimas visus bėdininkus 
tiesink supykdino prieš žy
dus, kurie daugiausia darbi
ninkams namu.v palaiko.

Vieną dieną milžiniškos 
žrnonnj minios išsispietė ant 
gatvių ir pradėjo grasinti 
žydams. Kadangi minios 
buvo maniusios'naikinti žy
dų savastis ir juos mušti, 
vyriausybė įsakė policijai 
minias išvaikyti.

Policija vienok buvo per- 
silpna tokias žmonių minias 
suvaldyti, kadangi tuoj 
daugumas policijantų ir iš 
minios buvo sužeista.

Paskiau pakviesta . ka
riuomenė, kuri ir įvedus 
tvarką.

Tie judėjimai priešai žy
dus aiškiai liudija, jog žy
dai visur yra nepakenčiami 
ir persekiojami. Ir nors 
žydai tokioj Vengrijoj yra 
dideliais ponais, tečiau ir 
ten jiems tuoj pasidarys 
ankšta.

Peterburge augštesriiuose 
moterių istoriškai-filologiš- 
kuose ir juridiškuose Raje- 
vo kursuose studenčių pri
ėmimas. padidinta. Trum
pu laikų liko paduota .300 
m ų delęi priėmimo. 
Tarpe pastojančių į kursus 
daug yra miestų, pradinių 
ir sodžiaus mokyklų moky- 
tojų-moterių.

v Ęogrov pakartas.
Revoliucijonierius” Dimit

ri Bogrov, kuris rugsėjo 14 
d. pasikėsino ant premje
ro Stolypino m. Kievo te
atre ir karo teismupasmerk- 
tas pakarti, rugsėjo 25 d. 
Kievo kalėjimo kieme pa
kartas. .

Prieš mirsiant tasai jau
nas vyras prašęs jam leisti 
pasimatyti su rabinu; kalė
jimo vyresnybė jam leido, 
bet su ta j a išlyga,-idant jis 
su rabinu kalbėtųsi aky- 
veizdoj valdininko. Tuo
kart Bogrov atsisakė maty- 
ties su rabinu. Pasmerkta
sis drąsiai žengęs po kartu
vėmis ir paskutinis jo žo
dis’ buvęs: “Ką padariau, 
tas naudinga Rusijai”.

Be to dar pranešama, jo
gei žydai, pabėgusieji pir
miau iš Kievo, išnaujo bū
riais grįžtą miestan.

ominaus 
iko dya- 
uždraudS

suserga-;
dąų-

ja kasdiena

Netoli miešto 
dvarponio 
xp v adminisfracij 
Liachovcų sodžimis valstie
čiams ganyti savo gyvulius 
dvaro laukuose nuvalius ja
vus. Valstiečiai -atsisakė 
to įsakymo Jdaųsyti, skai
tydami dvaro laukus servi-

Chinų sukilėlių nelaimės.
Chinų sostainėn Pekinan 

nesenai aplaikyta iš Čeng- 
Tu suvėluotas raportas apie 
susirėmimą valdiškosios 
Chinų kariuomenės su suki
lėliais Švangliu apylinkėse. 
Kariuomenė nors turėjusi 
didelius nuostolius, bet su
kilėlius pergalėjusi ir pas
tarieji dar daugiau esą pra
laimėję.

Paskiau sukilėliai užėmę 
Mai-Čau ir tenai ant greitų
jų pasitaisę fortifikacijas. 
Gyventojų nepasikakinimai 
delei dabartinės valdžios 
politikos su kiekviena diena 
didinasi. Čeng-Tu, kurį bu
vę apgulę sukilėliai, visiš
kai paliuosuota iš užpuoli
kų rankų pribuvusia iš Ti
beto kariuomene.

Iš kitų provincijų Peki
nan pranešama, jog sukili
mai pasibaisėtinai platinasi.

Chimj vyriausybei bus la
bai sunku sukilusius gy
ventojus sukontroliuoti. J

sikvietė talkon policiją. Po
licijos ispraumrfkui palie
pus liauti^ ganyki dvaro 

valstie
čiai atsisakž j ov. Rausyti. 
Kuomet ponija paleido ke- 

itttę vais
ei j oSįUŽpuolė,

laukuose gyvuliui

pridėti 805.000 rublių. Jvė". Įį? šuvius etatų iš 
■ ■ ’tiečiai ant ■

apsigiųkla 
lais, o nek

dimas padaugintos policijos 
pailginta dar net iki 1 d. 
sausio 1913 metų. '

Sustiprintos apsaugos 
stovis,'įvestas gubernijo
se:. Baku, Černomorio, 
Elišavėtpblio, ErivaniauŠ, 
Kųtąiso ir daugumoje pa
vietų Tifliso gub', liapskri- 
čiuose ^ęrsko,' Kųbąmaus;

vertais. Yrą daug 
to a 
as.

užmušta 
cijos išdi 
tyrinejimi

eistų,

r arei
i

paliepus Wurinr

235 jūreiviai žuvo.
Nesenai Tulono karo uos-

tų te ant Frakcijos karo laivo.

1



SIS

| Žinios iš Lietuvos.

(“Viltis”).

lai-

DIENRAŠTIS
Amerikoje

»

«

bjaįniota|šuoja!.
K

daug kitų Čenstakavo vie
nuolių paulinų ir pati poli
cija turinti purvinas rankas. 
Tad kaipgi svietui skelbus 
visokias niekšystes?

Rusijos liglaikinis premieras, pimgyno ministeris 
Kokovcev, kuris užėmęs dabar nušauto Stolypino vietų.

. . ,TRAKALiV;y
Šiomis dienomis Trakų 

karaimai išsirinko sau dva-

VARNIAI, 
Telšių apskr.

“Viltyje” jaubųvorašy- 
ta, kad Varniuose žadama 
įsteigti naujų mokytojų se-

savo
išvažiavo šiomis

Tarp

• Kas nori dienraščio 
; tegu pritaria laišku.

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

APIE MACOCHĄ IR JO 
BENDRUS.

BEBRA, 
Kuršo gub.

Šio mėnesio 15 dienų Žo
linės šventėje, J. M. buvu- 
sis Vilniaus vyskupas ba
ronas Roppas laikė Mišias 
savo .25 m. kunigavimo su
kaktuvėms paminėti. Kiek 
žinoma, nušalinus iš vysku
pijos valdymo jam buvo už
drausta apsigyventi Lietu
vos ir Lenkijos gubernijo
se,: tai apsigyveno pas gi
miniečius Ziberg Flaterius, 
kur yra gimęs, augęs ir pir- 
mųsias Mišias laikė. Su
kaktuvių iškilmėn buvo su
važiavę iš apylinkių apie 13 
kunigų ir klierikų. Buvo 
surengta pilna asistencijal 
vyskupo Mišioms. Vysku
pas iškilmingai atlaikė su
mų su procesija, asistuojant 
kunigams ir klierikams. 
Laike sumos buvo pasakyta 
lenkiškas, o po sumos lat
viškas pamokslas. Mat, čia 
nors šiaip jau šventadie
niais pamokslų lenkiškai 
nesakoma, išskiriant evan
gelijų, bet per didžiuosius 
atlaidus, kada suvažiuoja 
daug iš Dūkštos, Dvetos ir 
vietinės parapijos lenkų, 
daugiausia sulenkėjusių lat
vių, sakoma pamokslai ir 
jiems. Pamokslininkas 
trumpai priminė gerbiamo
jo jubiliato sukaktuves ir 
linkėjo jubiliatui susilauk
ti 50 metų savo kunigavi
mo. A. V—no.

VABALNINKAS, 
Panevėžio apskr.

Praėjusio liepos mėnesio 
pabaigoje mirė Vabalninko 
dvaro nuomininkas — Jan
sonas. Sako, to dvaro sa
vininkas p. Fermeris žadųs 
parduoti. šį dvarų. Žemė 
gera, prie pat miestelio. 
Butų gerai, kad savi žmo
nės nupirktų.

Šių vasarų Vabalninko 
miestelio ūkininkai išsiskir
stė į vienasėdžius. Sody
bos paliko ant vietos. Prieš 
išsiskirstant vyriausybės 
atsiųstas hydrotechnikas 
parodė, kur kasti griovai, 
kad išdžiovinus balas. Svar
besni. grioviai bus iškasti 
vyriausybės lėšomis, o už 
'(mažesnius) kitur turės iš
mokėti per keletu metų pa
tįs ūkininkai. Kadangi Va- 
balninkėnų žemė ne vieno
da, tai ir viensėdijos išėjo 
nevienokio didumo. Pa
ėmę prastesnę žemę gavo 
keletu ir net keliolikų de
šimtinių daugiau, negu ge
resnę žemę apsirinkusieji.

Besiskirstant į vienasė- 
džius, tur-but, niekur tiek 
neišgerta alaus, kaip Va
balninke. Nei per vienų be
veik ūkininkų susirinkimų 
neapsieita be rudojo alučio. 
Net vaikščiojant po laukus 
nešiotasi alaus uzbonai. Iš 
to matyt, kad blaivybės da
lykuose miestelėnai, išsky
rus vienų-kitų, dideli atža
gareiviai. Kaip ir atmini
mui savo išsiskirstymo Va
balninko ūkininkai buvo su
manę pastatyti traktierių, 
žinoma, ne patįs vieni, bet 
padedami žydelio. Tam 
tikslui buvo užleidę jam 
rinkos sklypelį (Rinkos plo
tas yra miestelio ūkininkų 

(nuosavybė). Nuo liepos 1 
d. tikrai butų buvęs nau- 

1 jas traktierius su visokiais 
svaiginančiais gėralais, jei 
kun. P. nebūtų pasisekus 
(suardyti visų tų sumanymų.

Tuo tarpu Labdarių Drau
gijos Valdybai, prašiusiai 
parduoti prieinama kaina 
žemės sklypelį, esantį.’gale 
miestelio, naujam ubagynui 
pastatyti, Vabalninko ūki
ninkai jokiu budu nesutiko. 
Tokiu pasielgimu daug kas

KANDIDATAI Į VYS
KUPUS.

Svetimų tikėjimų departa
mentas, anot Peterburgo 
laikraščių, į Lucko-Žitomi- 
riaus vyskupus siūlo Rymui 
išskirti vienų iš šių trijų kan
didatų: Dvasiškosios Aka
demijos inspektorių prof, 
kun. Matulevičių, Magilevo 
dvas. seminarijos rektorių 
kun. Baltrušį, arba Peter
burgo dekanų kun. Dudke- 
vičių. Du pirmuoju kandi
datu yra, kaip žinome, mu
sų tautiečiu.

143 METŲ ŽYDAS- 
KAREIVIS.

“S.-Z. T.” (No. 194) ra
šo, kad šiomis dienomis bu
vo atvažiavęs iš Šiaulių 
Kaunan buvęs leib-gvardi- 
jos uzarų pulko kareivis 
(kanlunininkas), Dovidas- 
Abramas Nisolovič-Šmid- 
tas, kitaip vadinamas And
rius Mikola j e^ič, turįs 143 
metus amžiaus. Turėda
mas 15 metų (1784 m.) pa
imtas iš tėvų namų, iš Šiau
lių, kariuomenėn ir 17-kos 
metų apkrikštytas pravos- 
lavijon, 1786 m. tapo -ati
duotas karei vi j on ir išėjo iš 
kariuomenėsTtik Aleksan
dro II-rojo laikais. >Daly
vavo daugelyje karų, taip 
antai kare su prancūzais 
mūšyje ties Malojąroslavu, 
Borodinu ir Lipsku, 1831 
metais dalyvavo lenkų mal
šinime 
Pragų), 
Vengrų 
Šamiliu 
taip-pat 
kortoje
Napoleonų Elbos salon. Už 
savo drųsų senukas yra ga
vęs daugelį garbės ženklų, 
tarp kurių išsižymi Jurgis 
I-sios eilės gautas už daly
vavimų žygyje, kuriuo pa
imta buvęs nelaisvėn ir nu
gabentas Kalugon kauka
ziečių garsusai Šamil’is. 
Senelis kareivis keletu kar
tų buvęs perstatytas Alek
sandrui Il-ajam, o pasku
tinį kartų dar šių žiemų Jo 
Didenybei (per šv. Jurgio 
ordeno šventę). Kaunan 
atvažiavo prašytų guberna
toriaus globos ir pagalbos. 
Tikrai retas, o gal-but, ir 
vienintelis tai pasaulyje 
žmogus!

(ėmė Varšavų ir 
pagalios, dalyvavo 
kare ir kovoje su

Kaukaze. Buvo 
tarptautinėje es- 
palydovu vežant

REVIZIJOS PASEKMĖS.
Daręs Vilniaus vyskupijos 

įstaigų revizijų p. Lozino- 
Lozinskis, pabaigęs 
darbus,
dienomis užsienin.
kitko jisai, bedarydamas 
vyskupijos raštinės revizi
jų, užtiko daugelį prašymų 
neapmokėtų, kaip to įsta
tai reikalauja, gerbo markė
mis, tokių prašymų užtikta 
net 17.778. Už tai vyriau
sybė ketinanti reikalauti iš 
vyskupo Roppo pabaudos 
118.671 rub. 

minarijų, dabar gi turime 
pranešti, kad bent tuo tar
pu jos dar nebus. Šis klau
simas mano paties! buvo pa
keltas dar 1909 metais. Di
rekcija ir Mokslų apskri
čio globėjas jį palaikė, bet 
Ministerija vėl palaidojo 
bent keleriems metams. 
Manyta buvo įsteigti miš
riųjų vyrų ir moterių semi
narijų Kas bus su mū
rais ir kitais trobesiais — 
te virš pranešiu; indomubus 
ir šis tas iš šios-° istorijos” 
pasakyti, r--'::“--;..-.'

PoškiečiųAntanas.

RODINeų ■>— 
Lydos apskFi į

Dievas tik žino, ko gali 
susilaukti Rudinės lietu
viai. Negana to, kad lenki
ninkai patįs lenkina lietu
vius ir visaip juos persekio
ja, bet dar ir vaikėsus pa- 
siundo, kaip kad dabar at
sitiko. Sekmadienį rugpiu- 
čio 14 d. Rackunų sodžiuje 
mirė vienas lietuvis. So'- 
džius tai nedidelis, giedoti 
nebuvo kam, tai žmonės 
ėmė kviesti lietuvaites 
giesmininkes. • Joms beei
nant iš bažnyčios į Racku- 
nus, miestelio • vaikai-pieme- 
nįs J. K. 17 metų, J. R. 13 
m. ir A. M. 13 m. pastojo 
kelių ir ėmė visaip kolioti 
ir mušti. Keturioms mer
ginoms gerokai teko, o 
Viktorijų Bandarytę Stra- 
čiunų sodžiaus net baisiai 
sukruvino; tur-buti akme
nimis pataikė į dantis, per
kirto apatinę lupų, net mė
sos buvo matyti, o bėgantis 
kraujas apvarvino rubus ir 
skepetų. Kitų dienų, laike 
egzekvijų, laidojant mote- 
rę lietuvę, vienas miestelio 
berniokus pirštų rodė lietu
vius kitiems savo sėbrams 
ir paskui visi ’kumštimi 
jiems grasė.

Liūdnas.

SVARBUS RADINYS 
ŠVEDIJOJE. «

Sugrįžusi nesenai iš Šve
dijos, kur aplankė muzėjus 
ir archivus Štokholme, Up
saloje ir k., mokslo komisi
ja iš Krokuvo Mokslų Aka
demijos, surado tenai dau
gelį svarbių nežinomų len
kų raštų ir tarp" kitko — 
nežinomas lietuvių kalba 
Bretkūno maldaknyges. Bu
vusios jos išvestos Švedijon 
laike karų Švedų su Len
kais, kuomet tai švedai bas
tėsi ir po musų kraštų.

NOČIAI,
Lydos .apskr.

Atklydęs vaikas. Strie- 
žunuose pas vienų ūkinin
kų (lenkų, nuomininkų) yra 
užklydęs berniukas žemai
tis. Vardas jo . Antanas, 
pavardės nežino, metų 12, 
baltabruvis, akįs mėlynos, 
ūgio vidutinio. Motina jo 
Ona esanti Amerikoje; tė
vas gi miręs. Gimimo iš 
po Klaipėdos, netoli Tilžės 
palei Prusus. Tarnavęs 
Jodzeikiuose, Vienašėdyje, 
pas ūkininkų Šemetų. Pava
sarį kažkokie žmonės atsi
vežė jį iki LantvaravOS, ten 
jį atrado ir pas save atvežė 
moterė iš Striežunų, Nočios 
par. Ramus ir geras ber
niukas, juo nauji šeiminin
kai patenkinti, ir jam esu 
gerai. Išpažintin jau eina. 
Ar nežino kas iš žemaičių 
jo pavardės, arba kur jis 
krikštytas, ar neturį kas jo 
metrikos? Sužinoti pas No
čios klebonų, pačtąs Rodinė, 
Vilniaus gub. J. M. S.,

B 
mųjį. ^grat^anpu”, Tokių 
“gacham’ų”, išviso Rusijos 
karaimai turi du: vienų 
Eupatorijoje. (Krime), kitų 
Trakuose Lietuvos ir Balt- 
gudijosjįgu^prnijoms. Čia 
jie yraf sųsjį)itrę į penkias 
gminas: Trakų, Vilniaus, 
Panevėžio, Lucko ir Psko- 
vo-Ostrovo; visoms toms 
penkioms gminoms ir yra 
viršininku Trakų “gacha- 
mas”.

Naujai išrinktas karaimų 
dvasiškis vadinas Seroi 
Šapšal, turi jisai jau 40 me
tų, baigęs Peterburgo uni
versiteto rytų kalbų skyrių. 
Iki 1904 metų jisai mokė 
rusų kalbos Persų šacho 
dvare, Tęgerane, — paskui, 
patikęs Magametui-Ali-ša- 
chui buvo paskirtas jo mi- 
nisteriu ir net vyriausiuo
ju politikos patarėju. Nu
metus persams Magametų- 
Ali-šachų, ir šapšalas' aplei
do Persijų ir atvyko Rusi
jon, kur tapo paskirtas prie 
užsienių reikalų ministeri
jos.

Lietuvoje- karaimai, kaip 
žinoma, yra apgyvendinta 
dar Didžiojo Vytauto 
kais.

po prievarta sargybinių va
romi. Daugumas stovėjo 
ramiai sau šnekėdami, lyg 
kokių regyklų išvydę; apie 
važiuotus, tai jau nėra kų 
ir sakyti, nes tie skubinosi 
savo arklius iš miestelio pa
šalinti, padėti. Apskritai 
sakant, musų užkampio 
žmonės nenoriai linksta 
prie kultūros.

Mokykla pas mus viena. 
Vaikams joje taip ankšta, 
kąip ankšta yra suaugu
siems musų traktieriuje ir 
alinėse, kurių čia nemažas 
skaičius. Bet turi musų 
žmonės ir geras puses, nes 
jų solidariškumu gerai pa
situri vietinė Vartotojų 
Draugija, jų taippat trusu 
ir duosniomis aukomis pas
tatyta trumpu laiku puiki 
gotiškojo stiliaus bažnyčia.

58^^/

’O B

PUŠALOTAS, 
Panevėžin apskr.

Kaip skaitytojai žino, Pu
šaloto miestelis pavasary 
sudegė. •> Nemalonu yra 
žmogui Žiūrėti į tuos apsvi
lusius degėsius. Koksai tai 
nežinomas jausmas suspau
džia širdį. Žvalgais aplin
kui: visdr apsvilę, sugriuvę 
trobesiai, kyšo pliki kami
nai. Retai, kur ne-kur ma
tyti pradėtai pamatas nau
jiems nųmams. Tik vienas 
muro rųmeli^ jau visai at- 
statytasjid t$į... traktierius. 
Matyt įSf k$no delmonus 
plaukia, musų žmonelių ge
rybės. Varnėnas.

PUŠALOTAS, 
Panevėžio apskr.

Javai, taip žieminiai, taip 
vasariniai buvo šiemet pu
sėtini ir klojimai žmonių 
užkimšti jąvais. Tik kvie
čiai ir linai šiais metais 
menkai, tęužderėjo: pilni 
buvo , žolių. Ypač su linais 
žmonės daug rūpesčių turi: 
jau baigia rauti, bet neturi 
kur dėti, nes vasaros laiku 
nebuvb lięįaus ir visos mar
kos išdžiuvo. Taigi, kasė 
naujas gilesnes markas, kiti 
suradę samdėsi už pinigus 
pas kitus, treti laukia dar 
lietaus. r. Varnėnas.

Iš lenkų miesto Piotraka- 
vo rašoma į Varšavos laik
raščius: .

“Nors tardymai pasibai
gė, bet buvusio vienuolio 
Damazo Macocho kalėjime 
uždaryto gyvenime neatsi
tiko jokios atmainos. Kuo
met tas piktadaris uždary
ta kalėj irnan, ligšiol jo nie
kas neatlankė ir jam nete
ko nei su kitais kaliniais 
susieiti.

Kalėjime kamera, kurio
je Macoehas vienų-vienas 
uždarytas, randasi prie ka- 
ridoriaus, saugiausiai da
bojama. Kamera be jokių 
langų, tik lubose mažytis 
langutis spinksi. Ištisas 
dienas Macoehas meldžiasi; 
arba skaito religijinio turi
nio knygas, kurias jam sii* 
teikia kalėjimo vyriausybė. 
Kasdiena viena sykį jis vie
nų--vienas išleidžiamas pa
sivaikščioti; leidžiama vie
nas, kadangi prisibijoma, 
idant kiti kaliniai jo ne
skriaustų. Macoehas laiš
kus gauna labai tankiai ir 
tai vis įvairaus turinio: tai 
su pasigailėjimu, tai vėl su 
piktžodžiavimais. Daugiau
siai į jį rašo moterįs. Ma
cocho išlaukinė išroda ne- 
persikeičius: skuta barzdų 
ir usus ir išveizdi pakakti
nai sužiedėjęs. Savo piktus 
darbus suverčiųs ant meilės, 
kokia degęs prie Krzyža- 
naūskienės.

Elenos Krzyžanauskienės 
kamera randasi vidurinia
me‘kalėjimo paviljone, taip- 
pat su mažu langeliu augš- 
tųį. Ji uždaryta ten su ki
ta moteriške, neprigulinčia 
prie jos reikalo, ir džiau
giasi sveikata bei linksmu
mu. Į kalėjimo sargus,ko
ketiškai žvalgosi. Pasi
vaikščioti taippat išleidžia
ma tik viena. Jų tankiai 
aplanko jos motina.

Vienuolio Baziliaus Star- 
čeyskio kamera randasi šo
niniame paviljone nuo seno
sios turgavietės ir turi ga
na didelį langų, išeinantį į 
kalėjimo kiemų. Jam prie 
šviesos ne tiek yra nuobo
du. Jis persimainęs, užlei
dęs barzdų. Jį, aplanko 
broliai. Pasivaikščioti iš
leidžiama vienas.

Visi tie trįs paminėti ka
liniai gauna geresnį kiek 
valgį už kitus paprastuosius 
kalinius.

Kuomet atsibus Macocho 
byla,' tikrai nėra žinoma, 
bet, regis, pirm Naujų Me
tų ; nebus nieko. Žinoma 
tik tiek, jog byla bus veda
ma prie užtarytų durų, ka-

ŠILELIS, 
Raseinių apskr.

Šio nlėnėšid 14 d. vidudie
nyj pas mus atsitiko gais
ras, kurs vienok, neveizint 
į vėjų, buvo'greitu laiku nu
malšintas/aciu tik darbštu
mui lioušaftorių ugniagesių 
būrelio, vos 1 prieš keletu 
metų susidariusio, o jau pa
sekmingai kovojančio su 
ugnimi. *' .Sudegė tik vieni 
namai, nors; ir keletas kitų 
jau buv& pradėję degti.

Ugniagesių būrelis susi
taisė iš vietinių inteligentų 
ir mies^elė^Į. Gaila tik, 
kad musų valstiečiai turė
dami čia- savo bažnyčių su 
priklausančiais jai trobe
siais, rųokykla ir raštine, 
nenori visai prisidėti prie 
ugniagesių draugijos. Pa- 
peiktinas taip-pat musų so
diečių elgimos ir gaisro lai
ku. Štai ir dabar, nors 
gaisras buvo? tuojau po pa
maldų, bažnyčioje, ir žmo
nių didelis būrys susirinkę 
stovėjo gaisro apsukai, vie
nok su pagalba maž kas iš 
jų te^kubinos, negut tik daugi tom

ISPANIJOJ REVOLIUCI
JA NENUSISEKUS.

Apskelbtas visuotinas 
darbininkų straikas Ispani
joj visai nenusisekęs.

Telegramai gauta, jogei 
Madride visai mažai darbi
ninkų straikavę, kadangi 
straikams vyriausybė išlai
ko užbėgus.

Premieras Canalejas už
gimusių revoliucijų geležine 
savo ranka iš pat padugnių 
sutramdęs ir beveik jau vi
suose miestuose įvesta pa
prastoji tvarka ir ramybė.

Nesenai Madride sustrai- 
kavo namų statymo darbi
ninkai, bet tasai straikas 
visai nėra atjaučiamas, ka
dangi kariuomenė patro- 
liuojanti gatvėmis.

Kituose visuose miestuo
se darbininkai sugrįžę dar
ban, tik viename Gi j on 
straikai nepasibaigę.

Taip tai pasibaigė garsio
ji Ispanijoje revoliucija, o 
karalius Alfonsas paliko 
ant toliau savo vietoje.

Gerai atkirto.
Vaistininkas (norėda

mas pasityčioti iš kunigo 
klausia): — Delko patriar- 
kai taip ilgai gyveno?

Kunigas: — Nes tuomet 
dar nebuvo vaistinyčių ir 
vaistų.

Kaip geriau.
— Pasakyk man, tėvel, 

kaip butų geriau, likties 
senu jaunikiu, ar apsivesti?

— Žinoma, geriau apsi
vesti. Matai, mano vaike
li, senam jaunikiui visur 
sviete blogai, o žmogus ve
dęs tik namuose negali iš
laikyti.

Teisingas ženklas.
—■ Pasižiūrėk... tai jauna 

moterystė.
— Iš kur gali žinoti?
— Nes jis jai nuolatos 

ant andaroko užmina.
— Juk tas gali atsitikti 

ir senesniems L.
— O ne! Nes vyresnis 

jau žino, kiek andarokas lė-

Gatvėje.
Ponas: — Jau sykį pasa

kiau, jogei sveikiems nieko 
neduodu...

Elgeta: — Tai gal delei 
pono poros centų turiu 
staiga susirgti cholera?

Prastas pasigyrimas.
— Tamstos šuo, be abe

jonės yra koksai nepapras
tas žvėris?

— Tasai? Sakau tams
tai, kad tai išmintingesnis 
už tamstų įr mane podraug. .

Pirmasis
Lietuvių

Dienraštis 
turės pasirodyt 

pirm
NAUJŲ MĖTŲ

kaip 
tik bus suspėta 

ineiti į 
naujus

“KATALIKO” NAMUS
Be skaitlingo 

visuomenes pri
tarimo nebus 
galima tas dar
bas pradėti. ’

Kas nori s 
Dienraščio 

tegu tuojaus 
atsiliepia 
laišku

Vertėtų tat visiems 
Amerikos lietuviams 

tas sumanymas remti
Lietuviams juk rei

kia turėti kasdien po 
ranka žinių skelbėjas 
ir kelrodis. Pirmiau 
dienraštį leisti neleido 
nekurios aplinkybės, o 
nūdien tas pergalėti ga
lima.
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200 žmonių pražuvo.
• 'Austin, Pa. — Pereitą su- 
batą čionai atsitiko baisi 
nelaimė, kuri pražudė regis 
daugiau 200 asmenų ir du
syk tiek sužeisti;. Nelaimė 
atsitiko trukus didelio tven
kinio pylimui; tvenkinio 
vanduo suardė cementinį 
pylimą ir pasileido visu sa
vo smarkumu tiesiog pakal
nėn ant miestelio Austin, ku
rio gyventojai sau ramiai 
rengėsi gultų. Miestelio 
policijos viršininkas išlikęs 
sveikas ir jis pirmiausiai 
padavė žinias, jogei gyven
tojų pražūta daugiau poros 
šimtų, daugybė sužeista, o 
nuostoliai apskaitoma ant 6 
milijonų dolerių. Ir neste
bėtina, kadangi viso mies
telio namai išvartyta, o ne- 
kurie sumalta net į šipulius. 
Vandeniui praūžus, imta 
gelbėti sužeistieji ir ieško
ta lavonų. Ir ligšiol ne vi
si lavonai surasta, kadangi 
reikia prašalinti daug griu
vėsių ir suneštoji nuo kal
no žemė.
. Valstijos policija, žino
mas dalykas, tuojaus apsu
po sunaikinto miestelio sie
nas ir pašalinių žmonių ne
įleidžia.

Išlikusieji gyvais kitur 
priglausta ir pavalgydinta; 
aplinkinių miestelių gyven
tojai nelaimingiems atėjo 
pagalbon.

Apart Austin vanduo su
naikino dar žemiau gulintį 
mažą kaimelį Costello.

Tvenkinys priklausė pd- 
peros dirbtuvei Bayless & 
Co. Cemento pylimas pa
dirbta tik pirm poros metų; 
buvo jis 530 pėdų ilgas, 49 
pėdas augštas ir 32 pėdas 
storas. Jis palaikė daugiau 
500.000.000 galiom; van
dens.

Pirmiau tvenkiny labai 
mažai vandens butą, bet pe
reitą savaitę vandens tven
kinys prisipildė ir poperos 
dirbtuvėse imta karščiau 
dirbti.

Viskas tas, rodos, negrė
sė pavojumi, bet subatos 
vakare staiga pylimas ply
šo, neišlaikydamas vandens 
spaudimo, ir šniokšdamas 
vanduo į pakalnę viską su
naikino.

Pradėta tame dalyke tar
dymai, ieškoma kaltininkų, 
kadangi pernai valstijos ko
misija pylimą buvo apžiu
rėjus ir šis-tas buvo patai
syta, sudrutinta.

I

Geležinkelio valdininkų 
straikas.

Memphis, Tenn. — Šiame 
mieste sustraikavo visi Illi
nois Central geležinkelio li
nijos valdininkai ir darbi
ninkai. Straikeriai tikisi 
laimėsią, o geležinkelio val
dyba tvirtina, kad į vietą 
streikuojančių gaus pakak
tinai žmonių ir geležinkelio 
fudėjimo sustojimas yra 
iktai laikinis. Miestuose 

...lounds ir Cairo, Ill. šio ge
ležinkelio valdininkai taip- 
pat apskelbia straiką. New 
Orleane sustraikavo netik 
šio geležinkelio valdininkai, 
bet ir visi geležinkelio 
dirbtuvių darbininkai. Mie
ste Jackson, Miss. į vietą 
straikuojančiųjų priimama 
streiklaužės-merginos. -

' Baisi nelaimė.
Neenah, Wis. — Čia ant 

geležinkelio Chicago and 
•Northwestern linijos bėgių 
.ištiko baisi nelaimė, kuo- 

met greitasis traukinis, ei
nantis 45 mylias į valandą, 
užvažiavo ant ilgo šieninio 
vežimo, kuriame važiavo 31 
žmogus iš farmerio P. Han- 
son’o puotos. Priežastimi 
buvo tas, kad tamsoje per 
geležinkelio bėgių užsisuki
mą ir per priešai stovinčią 
didelę apgarsinimo lentą 
negalima buvo matyti atei
nančio traukinio. Vežimas 
liko į šipulius sumaltas, o iš 
važiavusiųjų 13 žmonių ant 
vietos užmuštą ir 9 sunkiai 
sužeista, iš kurių 3 asmens 
savo žaizdų nepergyvens. 
Iš 31 žmogaus 23 liko trau
kinio smarkumu išmėtyta į 
visas šalis net per 200 pė
dų tolumo. Tie, kurie va
žiavo vežimo priešakyje, iš
liko sveiki.

Cigarninkų straikas.
Tampa, Fla. — 700 ciga

rus dirbančių darbininkų 
šiame mieste sustraikavo 
delei labai keistos priežas
ties. Ikišiol buvo papročiu, 
kad vyriausybė neimdavo 
mokesčii; iš darbininkų 
laike darbo išrūkomų ciga
rų, bet nesenai liko išleis
tas paliepimas, kad už tuos 
cigarus reikia mokėti mo
kestį. Fabrikantai tatai 
darbininkams ir toliau pa
velijo kiek tik norint rū
kyti prie darbo cigarus už- 
dyką, bet vyriausybės rei
kalaujamus mokesčius už 
tuos cigarus patįs darbinin
kai turį užsimokėt. Dar
bininkai tuomi nauju įve
dimu neužsiganėdino ir me
tė darbą. Kaip paskiausiai 
pranešama, darbininkai ir 
darbdaviai išsirinko trečių
jų tęismą ir manomą, kad 
tie nesusipratimai bus iš
rišta ramiu budu.

Plieno trustas iššaukia vy
riausybę į kovą.

Washington, D. C. — At
sibuvusiame čia plieno trus- 
to United States Steel Cor
poration direktorių suvažia
vime vienbalsiai nutarta to 
trusto neperorganizuoti, 
kaip to reikalauja generali
nis prokuratorius Wicker
sham ir teismai, bet kovoti 
per teismus kaipir prieš 
prezidentą Taftą ateinan- 
šiuose rinkimuose į prezi
dentus ir prieš visus trustų 
priešus, užimančius augš- 
tesnes valdvietes. — Indo- 
mus tai apsireiškimas, kad 
jau trustai su savo aukso 
maišais atvirai pasisako, 
nesiskaitysią su jokiais įsta
tymais ir vyriausybėmis!

Kasą išplėšė.
Bloomington, Ill. — Ne

susekti ikišiol plėšikai už
puolė ant krasos stoties 
miestelyje Rankin, dinami
tu išsprogino geležinę spin
tą ir išnešė iš jos $300 gry
nais pinigais ir krasos žen
klelius. Toji pati plėšikų 
banda, manoma, išplėšė ke
lios dienos atgal krasos sto
tį Roadhouse, Ilk, kur nusi
nešė su savim $100.

Tabako trusto augimas.
Washington, D. C. — Vy

riausybės krata, padaryta 
tabako trusto knygose, iš
vedė eikštėn, kad tasai 
trustas jau aštuonioliką me
tų yra sumonopolizavęs ta
bako pirklybą ir traukė iš 
to sau milžinišką pelną. 
Grynas trusto pelnąs sie
kė 50 nuošimčių. Išteisi

masis trusto kapitalas 1890 
metais siekė $25.000.000, 
šiandie gi tas kapitalas 
siekia $316.000.000. Trusto 
akcijonieriai už savo indė- 
tus pinigus imdavo didžiau
sius nuošimčius, vienok 
dauginamasis kapitalas vis- 
tiek nepaprastai augo.

Gubernatorius gavo pilti.
Denver, Colo. — Susi

ginčijęs su valstijos išdinin- 
ku, o kartu geležinkelio 
kompanijos agentu Kene- 
han’u, Colorado valstijos 
gubernatorius Schafroth 
pradėjo muštis valstijos 
kapitoliuje. Kenehamo vie
nok stipresnio ir smarkes
nio butą, nes taip supilė po
ną gubernatorių, kad pas
tarasis nuo smūgio į anta
kį kaip ilgas išsitiesė ant 
grindų. Įsismarkinęs Ke- 
nehan’as taippat gerai ap
kūlė ir valstijos sekretorių 
Pearceą, kuris norėjo gu
bernatorių apginti. Tiktai 
valstijos prokuratoriui 
Griffith’ui pagalios pasise
kė nuraminti mušeikas.

Kova su valgomų produktų 
trustu.

New York, N. Y. — De
šimts tūkstančių - šeimynų, 
500 detalinių pirklių iš New 
Yorko ir keli šimtai Penn- 
sylvanijos farmerių sutvėrė 
valgomų produktų vartoto
jų susivienijimą, idant pro
duktai eitų miestan ne per 
tarpininkus ir trusto agen
tus, bet tiesiog nuo farme
rių į detalines sankrovas, 
kuriose butų pardavinėja
mi numažintomis kainomis. 
Šeimynos prigulinčios į su
sivienijimą bus produktų 
vartotojais. Apskaitoma, 
kad tokioj pirklyboj pra
gyvenimas atpigtų viena 
trečia dalimi, o f armeriai ir 
detaliniai pirkliai daugiau 
uždirbtų. Trustas atsiras
tų labai sunkiame padėji
me; jaigu visur tokie var
totojų susivienijimai butų 
tveriami.

Pasikėsinimas ant Tafto?
Hutchinson, Kari. — Tik

tai per trisdešimts pėdų nuo 
tos vietos, iš kur atvažiavęs 
čia Taftas pradėjo maršuo- 
ti sutaisytoje parodoje, ras
ta dinamitu ir nitrogliceri
ną sutaisytą bombą. Bom
ba turėjo ilgą. knatą, bet 
matomai niekas jo nepade
gė. Policija tvirtina, buk 
tai buvo sumanytas pasikė
sinimas ant Tafto gyvasties 
(?), kuris vienok nežinia 
delko neišpildyta. Detek
tyvai uoliai ieško menamų 
suokalbininkų, bet ikišiol be
jokių pasekmių.

Boikotuoja valgomų pro
duktų krautuves.

Cleveland, O. — Šio mies
to gyventojai sumanė ko
voti su valgomų produktų 
brangumu ir nutarė boiko
tuoti krautuves. Daugu
mas tose krautuvėse perka 
tik tiek maisto, kiek reika
linga gyvasties palaikymui 
ir tai pigiausių produktų.
Iš priežasties to boikoto 
keliosdešimts mėsininkų 
ir valgomų produktų krau
tuvininkų turėjo uždengti 
savo krautuves, o trustas 
taippat turėjo daug nuosto
lių nuo savo supuvusių pro
duktų. Produktų pardavi
mas sumažėjo ten nuo 10 
iki 50 nuošimčių, nes žmo
nės negalėdami išgyventi 
nutarė verčiau badauti, ne
gu duotis lupti sau devynis 
kailius. i

Nevartos daugiattVp&kraus,
Houston, Tex^pa

brangus cukruif* moterįs 
šiame mieste nufai-tTboiko- 
tuoti tą produktą irf;abso
liutiškai neperka ’ ct&raus 
net į arbatą ir k^įvąp Pa
galios moterįs dar pasiun
tė kongresan policiją su 
tūkstančiais parašų, reika
laudamos numesti mokes
čius ir muitus nuo cukraus.

Valstijoj Kansas antras 
pavasaris.

Topeka,.Kan. — Šios val
stijos gyventojai turi labai 
indomų gamtos apsireiški
mą, būtent antrąjį pavasa
rį'šiais metais. Po kelioli
kai šalti; rudens dienų, už
stojo ten tokis šiltas oras, 
kad visa nykstanti, gamta 
atgijo, medžiai išnaųjo pra
dėjo sprogti ir žydėti, dar
žovės ir įvairios gėlės taip 
pradėjo augti ir puošti gam
tą, kad išrodo, tarsi tai bu
tų gegužis, o ne rugsėjo mė- 
nesis.

Geras ūkininkas.
Cleveland, O. — Netoli 

šio miesto kokis-tai farme- 
ris M. L. Rutenik turi 12 
akrų žemės, ant kurios au
gina įvairias daržoves. Ji
sai taip moka išdirbti dir
vą ir auginti daržoves, kad 
iš tos 12 akrų žemės į me
tus turėjo $30.000, pelno. 
Apmokėjus darbininkus ir 
visokius iškaščius/ jam pa
liko dar $12.000, arba $1.000 
gryno pelno iš kiekvieno že
mės akro į metus*;į—-sKiek 
tai žemė gali duoti pelno 
prie sumanaus jog( Išnaudo
jimo! . . .. L ' =

n l ; •£»■

Boikotuoja “boy scoutfl’us”
St. Louis, Mo. —'Diarbi- 

ninku organizacija u Cent
ral Trades- ariu ' Labor 
Union” priėmūrdžoliuciją, 
uždraudžiančią 3 ihužikari- 
tams, prie jos prigulintiems, 
imti kokį-nors dalyvumą 
prezidentui Taftui Čia ren
giamose iškilmėse, kuriose 
dalyvauja ir vaikai-karei- 
viai taip vadinamieji “boy 
scouts”. Organizuoti darbi
ninkai išvedžioja, kad toji 
vaiki;-kareivių organizacija 
yra pradiniu organizavimu 
milicijos, kuri su laiku gali 
su ginklu kovoti prieš dar
bininkus, reikalaujančius 
savo teisių, nes tai ateityje 
bus tiktai kapitalistų įran
kis kovoje su organizuotu 
darbu. > •

' - T;

Narsus nigėris.
Cincinnati, O. — Nigeris 

Edward Frazier, kuris su
siginčijęs nušovė W. Wor- 
sham’ą ir H. Jackson’ą, iš
bėgo į kalnus, ten ant vie
no kalno viršūnės įsitaisė 
sau tvirtovę, o turėdamas

pasiduoti.

šautuvą, revolverį^ ir kelis 
šimtus šovinių, nutarė gin
tis prieš gaudančius jį kon- 
stabelius ir policistus. Di
džiuodamasis iššaukė ji^ po
licistus su juom į Kovą, 
pranešdamas, kad. jis nuta
ręs verčiau numirti, negu

V "M .
Indijonų virši^inka^ 

numirė.
St. Ignace, Mielu i—rčio- 

nai numirė indijonas Sata- 
go, viršininkas rindijonų 
gentės Chippewa/ išgyvenęs 
108 metus. Kuomet tai tas 
viršininkas tarpe, savųjų 
turėjo didelę galybę ir pd- 
puliariškumą, valdė milži
niškus žemės plotus, bet 
numirė labai vargingai, nes 
baltieji savo godumu viską 
riuQ jo išplėšė ir paliko jį

Erancijos karo laivas Liberte”, kuris nesenai plyšo ,ir su savimi paskan-' 
dino. kelis, šimtus jūreivių. • _ . .

visai grynu. Poetas Long
fellow savo laiku surinko 
nuo garsaus Satago daug 
medžiagos- parašymui savo 
“Hiawathos”.

Kampanija jau prasidėjo.
Hutchinson, Kan. — Val

stija Kansas' apvaikščiojo 
50 meti; sukaktuves nuo jos. 
egzistavimo kaipo valstijos. 
Sukaktuvių iškilmybėje da
lyvavo taippat prezidentas 
Taftas ir vidurinių reikalų 
ministerijos sėkretorius 
Walter R. Fischer. Fi
scher savo kalboje išgyrė, į 
padanges iškeldamas Taftą, 
o republikonų partijos in
surgentus visokiais budais 
peikė,_ vadindamas juos de
magogais, hipokritais, ku
rie viską ir visur kritikuo
ja, o net ir patįs savimi nė
ra užganėdinti, kad gyvena 
šiame sviete. — Tai jau pa- 
prastospolitikierių peštynės, 
besivaržančių už šiitas vie- 
teles.™ ’ , *’

VISOKIOS ŽINIOS.

Pereito j nedėlioj Meksi
ke atsibuvo prezidento rin
kimai ir didele dauguma 
balsų išrinkta Francisco 
Madero, žinomas revoliuci- 
jonierių vadas. 95 nuo
šimčius balsų jis gavęs. 
Dabar Meksika susilaukus 
naujo sau prezidento ir re
gis ten viskas turės nusira
minti.

Garsus Amerikos milijo
nierius Carnegie andai pa
aukojęs ir Italijos vyriau
sybei taip vadinamą karžy
giams fondą — viso $750- 
000. Vyriausybė tą Carne
gie’s fondą priėmus ir ka
ralius milijonieriui specija- 
liniu laišku padėkojęs.

Toms dienomis Paryžiuje 
atsitikus baisiausioji nelai
mė. Autom obilius-omni- 
busas nuo tilto Archeveque 
inkritęs upėn Sekvana. 11 
asmenų nuskendo, o 10 sun
kiai sužeista. Kaltinama 
mašinistas, kuris važiuoda
mas staiga automobilių pa
sukęs šonan; automobilius 
sulaužęs pertvarą ir nusi- 
vertęs upėn. Vienas kata
likiškas kunigas Richards 
išgelbėjęs 6 asmenis, už ką 
jam padaryta didi ovacija.
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Guadajala (Meksike) ka
talikiškoj koplyčioj tomis 
dienomis buvo sukrauta 
daug bengališkų ugnių, ku
rias norėta sudeginti iškil- jie pas vyriausybę pareika- 
mingoj procesijoj, kokią lavą senai1 prašomų dides

kas metai tenai rengiama 
su Dievo Motinos paveiks
lu. Ten turėjęs’ pribūti ir 
patsai kandidatas į prezi
dentus Madero. Kuomet 
koplyčia prisipildė žmonė
mis, ugnis ekspliodavo ir 4 
žmonės ant vietos užmušta, 
o 15 sužeista.

•
Meksiko sostainėn tomis 

dienomis sugrįžęs iš savo 
kelionės kandidatas į pre
zidentus Madero. Jam su
grįžus sostainėje kilę smar
kus sumišimai, kurie pasi
baigę kraujo praliejimu. 
Minia buvo sukėlus demon
straciją prieš valstybės 
Chiapas sekretorių River- 
gov, kaipo kaltininką už 
tenaitinius judėjimus. De
monstrantus užpuolus poli
cija ir anų daugybę kalavi
jais sužeidžius. Valstybėj 
Chiapas sukilę indi jonai, 
kurie tenaitinius gyvento
jus smaugianti, i o nekuriuos 
net nukryžiavę.

Iš Havana rašoma, jogei 
nugrimzdusiame karo laive 
“Maine” susekta esą dar 
kelių jūreivių lavonai, ku
rių pažinti, žinomas daly
kas, negalima. Dar daug 
darbo bus padėta aplink lai
vą “Maine”, kol jis bus iš
tisai visas perkrėstas.

•
Iš Dublino pranešama, 

jog geležinkeliečių straikas 
Irlandijoje baigiasįs, ka
dangi straikeriai netekę 
tam tikslui energijos. Dau
gumas straikerių grįštą 
darban.

•
Chinų vyriausybė buvo 

sumanius Holandijoje nusi
samdyti sau holandą finan- 
sistą, kuris galėtų tvarkyti 
Chinų finansus; bet kad ho- 
landas pareikalavo $50.000 
metams algos, tatai Chinai 
kreipėsi Amerikon, norėda
mi sau gauti pigesnį finan
sų tvarkyme patarėją.

•
Austrijos gyventojai jau 

ir taip perdaug nualinti, 
skurdan vis labiau kas me-' 
tai grudžiami. Kad štai 
karo ministeris Aufenberg 
sumanęs dar vėl karo biu
džetą padidinti 20 milijo
nais kronų. Ir regis tasai 
sumanymas parlamente 
gaus sankciją. Kari; biu
džetai gyventojus stumia 
skurdan.

«
Austrijoj laukiama gele

žinkeliečių streiko, jei vy
riausybė neišpildysianti 
darbininkų reikalavimų. O 

nių'sau algų, kurios dabar 
esančios visai menkos.

• i
Iš Ispanijos negaunama 

dabar jokių žinių. Vyriau
sybė sugniaužus revoliuciją 
dabar užimta revoliucijo- 
nierių šaudymais ir kori
mais. O kadangi tas vei
kiama slapta, tatai ir žinių 
iš ten negaunama.

*
Nekurtuose Anglijos mie

stuose streikuojanti moky
klų vaikai, kurie reikalau
janti panaikinti kūno baus
mes mokyklose, daugiau 
laisvesnio laiko ir kitokių 
palengvinimi;. Vaikai se
ka savo tėvų pėdomis...

Iš Persijos pranešama, 
jogei konstitucijinė kariuo
menė andai užpuolusi ex- 
šaeho Mohamedo-Ali apgy
nėjų būrį, kurį išdaužius, o 
patį ex-šachą paėmusi ne-. 
laisvėn. Iš kitų šaltinių ra
šoma, jogei ex-šachas už
muštas. .

Francijos oficijaliniuose 
rateliuose tvirtinama, jogei 
ant karo laivo “Liberte” 
plyšimas atsitikęs per ingu- 
los kriminalinį pasielgimą, 
kadangi tarp jūreivių buvę 
privisę daug anarchistų, 
kurie savo pažiūras viešai 
skelbę, o laivo komendan
tas, socijalistas Jaures, to 
pasielgimo visai nepaisęs... 
Tokias paskalas skleidžia 
respublikos priešai.

Iš Peterburgo rašoma, 
jog Rusijos karo laivyno 
biudžetas 1912 m., koks bu
siąs paduotas durnai patvir
tinti, išnešąs $82.108.078, 
ty. 28 milijonais daugiau už 
šiuos metus.

•
Chinų ministerių pirmi

ninkas, kunig. Čing, pasi
traukęs iš užimamos vietos 
ir savo inpėdiniu perstatęs 
gabų diplomatą Yuan-Ši- 
Kaja. Vyriausybė labai 
susirupinusi visokiais gy
ventojų judėjimais ir revo
liucijomis. Provincijoj Su- 
Čen revoliucijonierių su
skaitoma ant 10.000, kurie 
pasirengę prieš vyriausybę 
laikyties.

Meksiko gen. Reyes, ku
ris buvo kandidatavęs į 
prezidentus, bet paskui at
sisakęs, nematydamas sau 
jokio pasisekimo — iškelia
vęs atgal į Kubos miestą 
Havaną.

Kas paiką moko, tasai 
aplaiko piktumą užuot pa
dėkos.
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~ Aniolas—Rafaelius. šia ranką prie revolverio. atvažiavimas suardė visus Jonukas v su džiaugsmu mudvi visada draugavova — 0 ateis?... kas ją su-■ gys, pasisveikinęs su savo
PASIŠVENTIMAS TAISO

Aniolas Sargas nuliūdęs jauno pamišėlio pienus. pasi<^įfeins įspūdžiams; apturėdavova vienokias do- pras?... Ištaręs silpnu bai-- senovės draugu, su džiaugs-
meldžiasi už tą paklydusią Valandą prieš tai tiesė ramybe ir saldus užsiganė- 

dininiąs pripildė jo širdį;
vanas. 0! kaip malonus tas su tuos žodžius, ligonis su- mu suspaudė jam ranką;

PAKLYDĖLIUS. dūšią, pikta dvasia džiau- ranką atimti sau gyvastį, atminimas! drebėjo ir užsimerkė.. Klementina, atsiklaupus prie
giasi ir ragina jaunikaitį dabar del meilės sesers ran- rodėsi jo neramus būdas at- — Sakai, ponas Sukis skausmas su išgąsčiu pasi-

(Pabaiga).
lovos, karštai dėkojo Die-

skubinties... Bet štai bars- da reikalingu daiktu da gy- siinailiė. V Bet nuobodumas ieško kito aplikanto?—štai- rodė ant jo veido: Išgąstis, vui, jogei toje valandoje

4. Nerimastis.
kiną kas į duris. Jonukas venti. Laikė save už visą ir nesmagumas, tie tinginio 

draugai, pradėjo vėl jį lan
kyti. 3 Pd ilgam pasivaikš-

ga prabilo Jonas. prie kurio nenorėjo prisi- dviem suklydusiom dūšiomkrūptelėjo, tyli, nesijudina, apleistą, paniekintą, nerei- — Taigi, mielas brolau.— pažinti, skausmas, nuo ku- padarė mielaširdvstę.
Įspūdis, kurį išsivežė nuo nekantri ranka pastumia kalingą, o štai ta jauna Užstojo ilgas tylėjimas... rio nedrįso ieškoti susirami- Ant galo daktaras Vai-

sesers Jonukas, neilgai pas smarkiai duris, jos atsida- mergelė reikalauja jo prie- čiojinkui ‘miesto gatvėmis Ant galo Jonas nedrąsiai nimo. —y kys silpnu balsu sako Jo-
ji užsiliko. Jo vietą tuo- ro, ir Jonukas pasijunta globos. jis siigrįždavo namon pik- prasitarė: Jonukas paėmė jį už ran- nukui:
jaus užėmė visokios links- Klementinos glėbyje. Tąsomas tūkstančio viso- tas, ■ paniuręs, susierzinęs, —0 kaži, kad aš pasisiu- kos. — Ačiū tau, mano vai-
mybės, smagumai ir džiaug- kią abejojimą, nežinojo, ar piktumą savo stengdavosi lyčiau p. Šukiui, kaip ma- — Mano brangus globė- keli, Dievas paskutinėje va-
smai, kurią taip daug gali- 5. Sesuo. jam dabar džiaugties, ar nuvaryti ant sesers, ją nie- nai, ar jis nepriimtą? jau, mano geriausis drauge! landoje duoda man ramy-
ma surasti dideliuose mies- Seserį netikėtai išvydęs, nuliąsti... Delko jam vėl kindamas ir šiurkščiai jai Po tą žodžią Klementina — sušuko — meldžiu tavęs, bę ir laimę. Daug aš tau
tuose. Jonukas labai nustebo ir liepia nešti gyvenimo suū- atsakinėdamas. Klementi- padayė broliui ranką: priimk kunigą! nieko per prasikaltau... dovanok man,

Jonukas neturėjo da už-. užuot džiaugties jis gana kenybę, kuri taip nesenai na, atsidavus Dievui, rami — Eik, mielas brolau, sa- tai nenustosi! Juk katuli- norėčiau gyventi, kad vis-
tektinai jėgą susilaikyti šiurkščiai prakalbėjo: jam išrodė nepakeliama? ir kantri, visą ką nukęsda- ko ji —Dievas bus 'su ta- kas!... turi tikėjimą! ka pataisyti... kad tau duo-
nuo pikto, dėlto geiduliai — Ko tu čia atvažiavai? Kam jis turi gyventi del yo su neapsakomu gerumu. vim, melskis ir dirbk — pa- —■ Mano vaikeli! ar aš ti...
išvedė jį vėl iš tiesaus ke- — Kas tave čia partrau- sesers ? Juk j i neprigul- Broliui, visa atsidavė. Už- sitaisysi! žinau?... apie tai jau nuo se- Negalėjo pribaigti... lu-
lio... Leido pinigus pasi- kė? minga, turi savo turtą, yra miršus apie save, nuo sa- Ryto sulaukęs, J onas nai nieko negalvojau... ne- pos jo susičiaupė; mirties
linksminimams, gerdamas — Parvažiavau pas tave išmintinga, tvirta, gali pati vęs traukė, kad tik broliui Daugėla nuėjo pas p. Šukį žinau net, į ką tikėti! ženklai ant jo veido jau ro-
pilna burna visokias nedo- prašyti patarimo, atsakė apie save rupintieS ir jo- butą gerai ir ramu. Niė- ir tapo priimtas. — Na, tik tiki į Dievą? — dėsi. Jonukas ir Klemen-
rybes. Taip praslinko ke- Klementina, spausdama jo kios mano pagalbos ir glo- kada iieparugojo, niekada Nuo tos dienos prasidėjo — 0 kas į Jį gal netikėti? tina neapleido savo globėjo;
lėtas jo amžiaus metą. ranką ir žiūrėdama į jį pil- bos nereikalauti. neparodė mažiausio liekant- naujas jo gyvenimas. Dar- —Esi Bažnyčios šventos kaip tikri vaikai jam tai’—.

— Jonukas palaidūnas — nomis meilės ir prisirišimo Taip kalbėjo' jame pikta rūmo. 111 baS, mokymasis tiesą, Į suims, tiki juk į Jėzaus navo. Vidurnaktyje, mei-
kalbėjo Savo sėbrams dak- akimis. Mano globėja, po- dvasia, bet dabar Jonuko Vieną kartą, kada Jonu- draugystė su p. Šukiu, geru į Kristaus nuopelnus? — liai bučiuodamas krvžią,
taras Vaikys, —.jis žus! ni Senkienė, išvažiavo ap- širdyje jau atsirado kitas kas buyo labiausiai nesma- ir išmintingu vyru, paleng- — Be abejo!... Jaigu užgeso ant judvieją rail-
Gaila, kad taip nenutiko, lankyti savo giminią, aš pa- šventas balsas. gus ir nekantrus, jam išei- va išvedė jį iš apsileidimo, Sokratas mirė,’ kaip galvo- ką..., ; .“."..r
bet ką padarysi? Rūpinau- silikau viena be savo namą, — Tavo sesuo reikalauja nąnt pasirodė, kad sesuo bet nelengvai tai visa pada- čius, tai Kristus mirė, kaip Jonukas užmerkė jam
si apie gerą jo išauklėjimą, be giminią, rašiau pas tave, tavo draugysješ...’ argi at- apsiliejo ašaromis... sujudo rė. Ilgai, be perstojimo tu- Dievas. — akis; būdamas prie jo gra-
daviau gerus patarimus, ra- bet tu man nieko neatsakei. štumsi našlaitę, kuri tavęs jo širdis, pagailo jam... nė- rejo kovoti su blogais savo — Ar nori eiti į dangą ir bo, svarstė daug reiškian-‘f ...
ginau apsižiūrėti, siisilaiky- Nežinodama, kas su tavim už jokį brangiausią daiktą rėjo sugrįžęs atsiprašyti,' palinkimais,' kol galutinai ar tikiesi tos malonės del čius mirties pamokymus. 0
ti — ką daugiau da bėga- darosi, pati atvažiavau. Ne- neišsižadėtą ? Ji nieko nuo bet tuščiąpuikybė sulaikė save palenkė prie gero. Jėzaus kančios, kurs kentė- mirtie! kaip išmintingi yra
Įėjau daryti? Dėlto už jo geras esi! nepadavei man tavęs nereikalauja; nors tu jį, Ilgai po to savo kani ’̂ Nekartą darbas jam rodėsi jo ir mirė už mus ant kry- tavo patarimai, kaip nau-
pasielgimą pasekmes netu- savo naujo adreso... labai savo turto, netekai dėlei sa- baryje, kaip vilkas užtvare'/ nepakeliamas, mokslas be- žiaus. Tokios yra tikėji- dingi perspėjimai. Ant ry-
riu atsakymo. — daug pritriusiau, kolei čia vo ištvirkimo, ji vienok su daužėsi, iš kampo kampan. galinis; taisyklės p. Šukio mo teisės! tojaus po palaidojimo, Jo-

Jonukui, suėjus į metus, tave atradau. —- Ir vėl šir- atvira širdžia neša, tau pa- Nakties, ramumas ir viė- aštrios ii* sunkios. Pripra- — Jaigu tiek išmintingą nukas prie koją savo drau-
globėjas pavedė jam visą dingai pabučiavo. galbą iš savo turtą...' Argi nystė gaįop nuramino ir ji. tęs per ilgus metus dykinė- žmonią į tai tiki, ir aš ti- go, kunigo Juozo, sukrovė
jo turtą geriausiame pade- — Ir tu vieną viena at- už tą jos meilę mesi jai po — Ji tokia gera, kantri, ti, jis piudėsi atsiminęs apie kiu, — atsakė ligonis. visą savo nusidėjimą naštą;
jime, sakydamas: “Mano važiavai? — užklausė vis koją tiktai sukruvintą savo pasišventus... kas ją tokią dafbą, bet Klemeiitina mo- Mano brangus globė- o kada Išganytojo kraujas
mielas! buk taupus, atsar- da šiurkščiai Jonukas. kūną? Sergėkis! neats- dora padarė ir kas tokia ją' kejo jį suraminti ir para- jau! ar galiu paprašyti ku- apiplovė nusidėjėlio dūšią,
•gus išlaidose; paskutiniais — 0! ne! su savo sena tumk jos, kad neatstumtum užlaiko? paklausė savęs Jo- giiiti prie savo pareigą pil- nigą? ... . džiaugsmo ašaros pasipylė
metais daug praleidai; leng- Katarina; ji čia už Jurą, la- aniuolo, kurį tau Dievas at- nųkas, jąu nusiraminęs? dytno. ‘ — Paprašyk, jei nori, gal. iš kunigo akią, kad taip
va prašvilpti visą turtą.;. bai džiaugsis tave pama- siunčia. Du keliu prieš ta- Neilgą! įpškojo atsakymo: Vienas daiktas da jai vis man palengvės? brangią jam dusią sūgrąži-
o šioje gadynėje be ište- čiusi. ve: vienas — nusižudymo ir — KJpmęntina yra mąldinT nesisekė, tai patraukti Jo- Jonukas tuo jaus pasiun- no į Kristaus avi ją.
kliaus laimės nerasi. Ne
būk mulkis; kas per išma-

— Tegu nesiskubina. —
— Bet kas tau, mielas

amžinos prapulties, kitas — 
išganymo ir gyvenimo pa-

ga irjįai ją daro, dora.— 
į; Ir s Jonukas matė savo

nuką prie Dievo. Ir nors 
jau," gali sakyti, privedė jį

tė paprašyti kunigo; bijo
josi susivėlinti.

Atidarė daktaro Vaikio 
testamentą; didžiuma jo

nymas pinigus į balą mesti? brolau? - ■ ■ . taisymo. Tverkiš Klemen- jaunystėj}/ daug .smąionią, prie bažnyčios slenksčio, Mintis apie mirtį atgai- turtą prigulėjo giminėms.
Jonukas nusišypsojo, pa

dėkojo globėjui už visą ge
rą ir išreiškė norą pavaži-

Rodosi, mano apsilanky
mas tau suvis nemielas. 0 
taip senai matėvOs! Į tave 
žiūrėdama, rodos, tėvą, mo-

tinos rankos, ji tave nuves.
Taip bekovodamas su sa

vim, Jonukas užmigd ir po 
daugeliui metą pirmą kar
tą paragavo ypatingai- sal-

kūriau Dįpvas. rodė per sa
vo išlenktuosius.

Klėmėniiiia ’gyveno šyen-

bot toliaiis' da .negalėjo in- 
traukti. =

Vieną rytą p. Šukys sako

vino Jonuko tikėjimą; uo
lumas užsidegė jo širdyje... 
iš tikėjimo, kaip iš vienatį-

Jonukui ii1 Klementinai 
Daugėlams užrašė visus pa
judinamus daiktus ir nedi-

nėti po svetimas šalis, pa- tai: kasdidn klausė šv.. Mi- jam: nio šaltinio, sėmė visus su- delį dvarelį ant Nėries
matyti , platesnio svieto. tina ’’ matau. " Tu mano šią,. j d k kąbdien „stiprinosi — Tavo globėjas daktaras. 

Vaikys ’ sugrįžo’ iš- vandeįią; 
jis dabar labai serga—mir.

raminimo žodžius, kurie ga-. kranto. ■ Našlaičiai su pa-
Na, ir išvažiavo. Kelionė
je žėrė pinigus į visas pu-

brangiausias brolis, o taip 
šaltai, 'be jokios meilės ma-

daus atsilšio. ‘ Ta naktis tu
rėjo būti paskutinė jo gy- 
•venime, o iš Dievo Apveiz-,

Aniubliška^Dunnaj; iš tą Iš-, 
gaiiytojausr,. (malonią sėmė

lėj& !;pąąia?inti -draugo; so
pulius. . .

dėka priėmė' tą globėjo’ pa-, 
likimą. Nors verkė, jo ne-

sės ir tokiuo budu smarkiai ne patinki. Nieko nesakai, 
kas tau darosi?

sau jėgas/ drąsą, kantrybę. nnamas. Jaigu da nori pa- -. Negalvodamas apie tą sa- tekę, vienok tą smagumą
sunaikino savo turtą. Su- dos ji pasidarė pirmutine jo iškęsti • kjasdiemnibms kar- matyti gyvą, skubinkiės, vo širdiės atmainą, sugrįžo turėjo, kad jo dūšią Dievui
grįžęs į tėvynę, pradėjo ru- 
pinties, kaip pataisius savo 
reikalus. Draugai jam pa-

— Ką aš tau galiu sakyti, 
Klementina, žiūrėk, ką ma
tai aplinkui?

— Ką' matysi! matau, at
sakė ji linksmai, nekokius 
turi namus, gyveni kaip fi
losofas, kuone statinėje.

ramybės ir tvirtybes.
Ant rytojaus Klementina 

anksti atsikėlė; skaisti ir

tumams. Ten — prie alto
riaus laiptu ji meldėsi už 
savo brolį, kad Dievo malo-

6. Mirtis Suteikia išmintį.
Jonukas vos pažino savo

pas ligonį bet nedrįso dau- 
giaus kalbėti, kad jį nenu
alsinus. Ligonis taipgi ty-

sugrąžino. . - ■
Klementina savo padarė: 

jau mato brolį prie Dievo
tarė griebties kortą. Jis pa- graži, lyg rytmetinis saulė

tekis, inėjo į Jonuko kam
barį. Jis išvydęs seserį,

nes spindulys apšviestą jo globėją, taip jis buvo atsi- įėjo; vieną kartą tiktai, pa- pagrįžusį ir jos . širdis ra-'
klausė. Kartą pabandė — 
prakišo, norėdamas atsi-

paklydusį protą, kad suge
dus jo širdis rastą ramybę

mainęs, išbalęs, karščio pa
baigtas. Priėmė jį šū šir-

ėmęs. Jonuko ranką, tarė: 
' — 0! kad bučiau paklau-

mi. Jonukas džiaugės/ ra
dęs ramybę susivienijime

griebti pastatė naujas su- vos ją pažino: buvo ji jau saldžiausioje Jėzaus — šir- dingu užjautimu ir, pąduo- sęs tavo motinos patarimo... su Dievu; atsinaujino jo
mas. Jonukas Daugėla, tas ne ta jauna, maža mergai- dyje. damas ranką, tarė silpnu Tarnas sugrįžęs pasakė^ jaunystė, augšti prakilnąs
garsus turtingas jaunikai- — Ar nematai — nelai- tė, kokią jis mate seniau, Prisižiūrėdamas i sesers balsu: kad kunigas ateis su Šv. siekiai, troškimai, kuriais
tis, dabar papuolęs į skolas, 
turėjo parduoti visus savo 
gražumynus, kokiais buvo

minga — kad as sunaikin
tas, pavargęs be jokio tur
to!... be pinigo!!

bet suaugus mergina, skais
ti, graži, nekalta, dora, kaip 
balta lelija, išduodanti ma
loniausią kvapą. Jonukas

gyvenimą, matė, jogei ji 
nors jąu baigus augšteshį 
mokslą, vienok kiekvienoje

— Ačiū tau, mano vaike
li/kad aplankei; man links
ma, kad atsiminei apie ma-

Sakramentu.
Tuojaus suskambėjo var

pelio balsas.

jo po širdį lekoti. Po 
dėjo po širdį lekioti. Po 
tiek metą, praleistą nusidė-

papuošęs savo kambarius. — Tu pavargęs! tai Die- valandoje yra užsiėmus ne, mano brangusis, -matai, Jonukas išėjęs į priėmė- jimuose, pajuto, kaip yra
Visi jo draugai dabar jį 
apleido; ir taip po kelią me-

vas davė, Dievas atėmė, te
gu būva Jo valia. Imk ma-

noroms nenoroms pasiduo
da jos intekmei ir klauso darbu, malda, gerą knygą 

skaitymu, $ visada susivieni-
mano, jau viena koja gra
be;..

nę, susitiko su jaunu kuni
gu, kurį iškarto pažino, ir,

saldu mylėti Dievą, tikėti, 
melsties, nekaltai gyventi

tą šėlimo ir linksmybią pa
siliko elgeta, visą apleistas.

Nerimastis apėmė jį, o 
nebuvo kam suraminti. Jis, 
neapkęsdamas dabar sa
vęs, savo draugą ir viso 
svieto, neturėdamas, kur 
gyventi ir kuo maityties,

no turtą, mielas brolau, ne
didelis jisai, bet aš tave vi
sada laikiau da už labai tur
tingą, mudviem užteks. —

— Tau taip išrodo! Tu 
buvai turtinga mažam mies
telyje, mažame p. Senkie- 
nės namelyje, bet čia Vii-

užmanymą apie naujo bu- 
vio sutaisymą. Jam, pri
pratusiam tinginiauti ir dy
kinėti, nelabai patiko kalba 
apie darbą, susitvarkymą, 
apie taupumą: ii- prisilaiky
mą, bet ką daryti? Argi 
sesuo nęišįupo jo iš prapul
ties ir nerimasties nagą? 
Arai aali ia anleisti^ Ne’

jus suĮpievu, del meilės Iš
ganytojo, tapo rami, nusi
žeminusį, : maloni, visiems 
pagodžiąnfi, tik sau aštri \

— T’ąi ’ tas maldingumas 
daro ją taip tobula, taip ge
ra! — tarė jis sau — ji ma
ne mylj ,ir Kenčia, nes Diė-

Jonukas norėjo dar jį ra
minti, bet dr. Vaikys, kra
tydamas - galvą, atsakė:

Nenori* prigaudinėti 
savęs, maiio. ligai nėra gy
dykite..;

Reikia mirti! —Numirti! 
— viską palikti... 6 kad ži-

viską užmiršęs, nubėgo prie 
jo Šaukdamas:

— Juozuli!... :
Bet kunigas, rodos, . to 

žodžio nei negirdėjo; neat
sikreipė į jį',' nepakėlė akią... 
Jonukas -susiprato, pamatęs 
ant jo krutinės gražią šil-

ant žemės ir tikėties amži
nos laimės mirus. Doras 
gyvenimas, tankąs priėmi
mai Šv. Sakramento, miela- 
širdingi darbai, atliekami 
sulyg sesers, kunigo Juoza
po ir p. Šukio patarimą, 
suvis jį sustiprino naujoje

sumanė sau gyvastį atimti. niuje? vą myli..'. Iv aš kitados no turn, mano Joneli, kiek kihę bursą, kur nešamas dvasioje. Jonukas tapo
Parašė kelis atsisveikini- — Dieve mano! ar tai — geriausia laikyties jos Dievą "mylėjau... 0! lai- kenčiu.;, kaip man liūdna ir Šv. Sakramentas ligoniams. laimingas, jam mielas pasi-

mo žodžius daktarui Vai- Vilniuje negali žmogus gy- mingos; mano nekaltybės’ ilgu ant ligos patalo?... Es- Jonukas nesijausdamas darė dabar gyvenimas.
kiui, buvusiam savo globė- venti, kaip nori ir gali? Aš Klementina pagal savo dienos, argi amžinai jau jąš mi vienas, be draugą, be puolė ant kelią, atiduoda- Klementina nieko ■; ne-
jui, indėjo į dėžutę laikro
dėlį, vienatinį brangą daik
tą, kuris da jam liko, ir 
paskyrė jį seserei, saulei gi

girdėjau, kad dideliame 
mieste gali gyventi kaip ty
ruose. Galime pabandyti, 
nieko nekenks. Pragyven-

norą rado mažą, bet smagą 
gyvenimėlį su langais į gra
žu sodną; įsitaisė- naujus 
paprastus rakandus ir visus

man pražūVote? Klemen
tina laiminga, nes žino, kam 
švietėįgyvena... o aš,... aš 
nežindAi... ^ Vienok, kad ga-

suraminimo...
Nekadoš neaplanko... ir 

nestebėtina... ligonio kam
barys, tai ne linksmybių

mas garbę V. Jėzui Šv. Sa
kramente. Tikėjimo karš
ti jausmai, kaip saulės šilti 
spinduliai, sutirpino jo už-

troško; jauna, graži, pilna 
dorybią, ji ant svieto gyve
no tiktai del brolio. Vieną 
dieną Jonukas paklausė jos,

nusileidus mane nusišauti. sime iš mažos mano dalies kambarėlius aptaisė labai lėčiau ■ da‘ ką gero padaryti, vieta../' šalusią širdį. ką ji mano su savim daryti.
Revolveris užtaisytas gu- nuošimčio; Katarina patar

naus. Tu-gi turi kokį nors 
^užsiėmimą... Netikęs bro
lau! rašei man trumpus 
laiškus: sveikas, sveikinu...

švariai. Jonukui pasidarė su didfeliūmoru daryčiau. — 0 kas kitas, mielas Laimingas jaupikaitis — Priguliu Viešpačiui 
Jėzui, — atsakė — Jis 
mane atsiims pas save. —

Tie žodžiai išspaudė aša
ras iš Jonuko akią; ji pri-

Įėjo jau ant stalo... Jonu- labai smagu, kada įėjęs į Taip galvodamas Jonu- globėjau, ar tave neaplan- vienoje valandoje atrado
kas, ' pilnas 'nerimasties, savo kambarį, patėmijo ant kas liŽmigo; o Klementina ko? — paklausė nedrąsiai Dievą ir draugą. Už ilgos
smarkiai vaikščiodamas po 
savo kambarėlį, laukė savo

sienos savo tėvo ir motinos 
portretus, kuriuos Klemen-

ilgai dar ^budėjo ir sii aša- 
romis’imėldėsi už savo brolį.

Jonukas. —
— Nori kalbėti apie kuni-

valandos daktaro Vaikio 
kambario durįs atsidarė; Ii-

valandos. Tuo tarpu ėmė aš nieko apie tave nežino- tinai užlaikė p. Senkienė, Ant? rytdjaus valgant pie- gą kleboną? gonis atrodė ramus ir net jautė, jogei seserį turės
jį klibinti sąžinė, jis prade- jau... taipgi mažmožius, kaip ra- tus, taip J ji prakalbėjo į Buvo čia du kartu, bet aš laimingas; šypsojosi, žiūrė- prie savęs tik trumpai, jo-
jo svarstyti savo gyvenimą. 
Tikėjimo da pilnai neužge-

— Neturėjau ko tau ra
šyti; neturiu jokio užsiėmi- šalinę, gurbutį poperiams 

sumesti, sidabrinius daik-
brolį K ‘ J J

— Atlankiau šiandien sa-
jo nepriėmiau, nenoriu ant 
to smageną džiovinti....

damas į Jonuką ir Klemen- 
tiną, kurią brolis atsišau-

gei ji, išpildžius savo pa
siuntinystę, atsisveikins su

sęs balsas, Dievo teismas, mo... tus, tėvą vardu pažymėtus vo mokslo draugę, Oną Šu- —- Jis neatėjo su tavim kė... ir ją akyse su tikėji- juo. Vienok matydamas
anižinastis ėmė jį.gązdinti, — Bet gi, mano brolau, ir tt. kytęftū žinai, jos tėvas ad- ginčytieš, bet suraminti mu, vilčia ir meile, pasku- jos džiaugsmą, linsmumą
bet jaunikaitis nesusiprato, mokinaisi! Visi tie daikčiukai jam vokatasį' ji man pasakojo, kaip ligonį — tarė Jonukas, tinęs valandos darbininkas, išvažiuojant į miestą, nieko
susiramino save' bedievią — Bet aš nei kursą ne- buvo labai meili, nes jiepri- kad jis ieško kito aplikan- kaip inkvėptas. priėmė šventus Sakramen- negalėjo nuspręsti.
privadžięjimais, kuriuos ki- pabaigiau, kur aš galiu tik- minė jam jo jaunas dienas; to... Kaip mudvi džiaugė- —Mane suraminti!... 0! tus, kaipo ženklą amžino Tiktai, kada galutinai rei-
tą kart girdėjo.” ti? gal į kokiuos sekreto- jam dabar išrodė, jogei ji- vos iš to pasimatymo; iki aš labai reikalauju, aš gyvenimo. kėjo atsisveikinti, Klemen-

Saulės paskutiniai spindu- j 
aai jau gęsta, Jonukas tie-*

rius. sai po ilgai kelionei namon sočiai prisikalbėjova apie 
mokymosi dieiįas. Su Ona

trokštu suraminimo... bai- Kolei ligonis dėkojo Die
vui, kunigas Juozas Stąl-

tina nuliūdo. Jonukas, tai
Netikėtas Klementinos sugrįžo. šus daiktas žiūrėti į grabą. (Tąsa ant 7-to pusIX
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Iš Lietuviškų Dirvų. |

fc'v Bayonne, N. J.
20 dieną rugsėjo š._ m. 

ir pas mus atsilankė sve
čiai - nebuvėliai, Kauno 
draugijos “Saulės” delega
tai, kun. K. Olšauskas ir 
kun. J. Tumas. Svečių pri
ėmimui buvo parengtas va
karėlis p. Zebrovskio sve
tainėje. Žmonelių prisirin
ko apie 250—300, tarpe ku
rių nemažai moterių ir mer
ginų. Visi nekantriai lau
kė, ką svečiai papasakos 
apie tėvynę-Lietuvą.

Prasidėjus vakarėliui, 
vietinis klebonas kun. M. 
Šedvydis prabilo į susirin
kusius, paaiškindamas to 
vakaro tikslą; ragino susi
rinkusius nesigailėti aukų 
pakėlimui apšvietos Lietu
voje ir perstatė “Saulės” 
draugijos pirmininką kun. 
K. Olšauską. Kun. Olšaus- 
kiš kalbėjo gerą valandėlę. 
Paaiškino “Saulės” drau
gijos siekius, jos stovį ir 
nurodė jau daug jos nu
veiktų gerų darbų. Pri
minė taippat, kaip kitos 
kultūringesnės tautos moka 
šelpti ir šelpia savo tėvynę. 
Kaipo pavyzdį nurodė ai
rius, grekus, lenkus ir ki
tus, kurie nepamiršta pa
laikyti savo gimtinio kraš
to. Airiai būdami Ameri
koje beveik išliuosavo iš' 
vergijos savo tėvynę-Irlan- 
diją, rinkdami ir siųsdami 
ten aukas. Toliau paaiš
kino, kokią naudą Lietuvos 
jaunuomenei atneš naujai 
pastatytas namas ir tt. 
Kalbėjo gana aiškiai; pu
blikai jo kalba patiko.

Po šitai kalbai vietinis 
bažnytinis choras sudaina
vo tautišką hymną 
va, tėvyne musų”.

Toliau kalbėjo 
svečias, kun. J.

“Lietu-

antrasis 
Tumas.

Jis kalbėjo daug ilgiau ne
gu kun. Olšauskas. Apra
šyti jo visų kalba butų per- 
ilga, tatai paminėsiu tiktai 
svarbesnius kalbos punk
tus. — Pirmiausia kalbėto
jas priminė publikai, kad 
mos, girdi, čia neatvažiavo
me pas jus tiktai pinigų 
rinkt, mes atvažiavome pa
sikalbėt su jumis apie vi
sokius reikalus, -apie padė
jimą jūsų čia ir Lietuvoje. 
Norime palikti jums nors po 
dalį musų širdies, idant jus 
turėtumėt daugiau meilės 
ir prisirišimo prie savo 
tėvynės-Lietuvos. — To- 
liaus kalbėtojas nurodė, 
kaip vedusieji vyrai išva
žiuoja iš Lietuvos Ameri
kon, palieka pačias, vaikus 
ir pabuvę kiek čionai, visai 
užmiršta savuosius, net nei 
laiško neparašo; pati nu
stojusi vilties, kad kuomet- 
nors sulauksianti savo vyrą 
pamatyt, imasi kitaip gy
vent ir tankiai išeina net iš 
doro gyvenimo. Vis tai, 
sako, baisiai didelė kaltė, tų 
vyrų, kurie čia atvažiavę 
visą savo uždarbį prageria, 
kortomis pralošia, o apie 

. savo pačias ir vaikelius 
Lietuvoje visai pamiršta. 
Daug jaunuomenės išva
žiuoja Amerikon, kuriems 
visai nėra reikalo važiuoti. 
Priežastis gi’yra tame, kad 
78—19 metų vaikinas išva
žiuoja Amerikon, pabuvęs 
kelis metus parvažiuoja 
Lietuvon, parsiveža apie 
porą šimtų rublių, na ir 
“ponas”! Išmokęs “pun- 
dyt”, tad visi tokie jau 
kaimo vaikinai ir vaikščio
ja paskui jį, kaip paskui

kokį didelį “poną”. Net 
lenkia galvas prieš jį... 
Kaip jau pabaigia pinigė
lius, tai susigraibęs kiek 
kelionei ir vėl dumia atgal 
į Ameriką. Tie gi Lietu
voje pasilikę jo draugai 
pradeda sau mąstyti: “mat, 
koks jis “ponas”! parva
žiavo, pilni kišeniai pini
gų, pasirėdęs geriau kaip 
“ponas”... O ką aš čia tu
riu?” — Tuojaus viską pa
meta, kad ir nuo geriausio 
gyvenimo atsisako ir keliau
ja sau Amerikon rojaus 
ieškoti... “Taip tai, sako 
kalbėtojas, daug musų jau
nimo iškeliauja iš Lietuvos 
be jokio reikalo, kad ir ge
riausiai gyvendami savo tė
vynėje”. — Daug dar viso
kių indomių dalykų kalbė
tojas papasakojo. Kalba 
visiems labai patiko.

Kun. Tumui kalbant, rin
ko aukas kun. Olšauskis su 
pagalba kitų kunigų, kurie 
užrašinėjo aukotojų vardus. 
Išviso aukų surinkta $88.00 
su centais, kun. M. Šedvy- 
dis aukojo $100.00, tad viso 
labo išeina $188.00 
tais.

Pabaigus kun. 
kalbėti, bažnytinis 
dar padainavo porą
kų dainelių. Pagalios vie
tinis klebonas padėkojo au
kotojams ir šiuomi vakarė
lis pasibaigė.

Bayonne’jietis.

Jinga, tad,’ jei kur randasi 
lietuvis geras vertelga, te
gul čion atvažiuoja, nes 
padarytų sau gerą gyveni
mą. Arčiau susipažinti su 
musų miesteliu galima per 
laišką šiuomi antrašu: P. 
Vaicekauskis, 19 Elizabeth 
st., Athol, Mass. P. V.

-.(J
gub. geležinkelio kelias 
antra klase atsiejo 6 rub.
15 kap: -s*

Žąsliai Vilmaus gub. la
bai linksmas |r dailus mies- 
telis. Bažny 
rinė, stovi ai

su cen-

Tumui 
choras 
tautiš-

Worcester, Mass.
Rugsėjo 11—12 ir 13 die

ną lietuviškoj šv. Kazimie
ro bažnyčibj atsibuvo 40 
valandų atlaidai. Vieti- 
niems kunigams į pagalbą 
atvyko šie kunigai: kun. 
Krasnickas iš Cambridge, 
Mass., kun. Urbanavičius iš 
Lowell, Mass., Kun. Ži
linskas iš So. Boston, Mass., 
kun. Jasaitis iš Lawrence, 
Mass., penktas man nežino
mas. Panedėlio vakare 
kun. Krasnickas sakė pa
mokslą apie meilę Dievo. 
Utarninko vakare kun. Ži
linskas papasakojo apie al
koholinių gėrimų kenksmin
gumą. Seredos vakare kun. 
Urbanavičius sakė pamoks
lą apie užlaikymą Dievo 
prisakymų. Oras tomis die
nomis buvo gana gražus, 
užtai žmonių kasdiena pri
sirinkdavo pilna bažnyčia. 
Bet ne visi lietuviai lanko
si katalikų bažnyčion, vieni 
laikosi prie neprigulmingų- 
jų ‘kunigo’ Mickevičiaus, o 
kitiems visai niekas nerupi, 
nes smuklės ir sviediniai — 
tai jų dievai.

Reporteris.

Kingston, Pa.
Oras pas mus labai gra

žus. Darbai Kingston Coal 
kompanijos 4-se kasyklose 
visai prastai eina, vos už
dirbama 2 dol. į savaitę. 
Žmonės labai : nusiminę. 
Kitose kasyklose, kaip gir
dėti, darbai gerai eina. 
Šiuomi laiku musų mieste 
labai gražiai grendžia visas 
miesto gatves. Trečios 
ward’os viešoji mokykla 
jau užbaigta statyti ir mok
slas joj jau prasidėjo 20 d. 
rugsėjo.

3 dieną rugsėjo pas mus 
atsilankė kun. Olšauskis ir 
kun. Tumas iš Lietuvos. 
Buvo parengtas priėmimo 
vakaras ir prakalbos. Sve- 
čiai-kunigai aiškino apie 
lietuvių padėjimą ir ragi
no lietuvius gvįšti tėvynėn. 
Tarpe prakalbų buvo <le- 
klemacijos ir dainos. De- 
klemacijos nekaip nusise
kė, nes deklemuotojai ne
turėjo laiko pasirengti. 
Vyrų choro dainos po va
dovyste vietinio vargoni
ninko nusisekė gana gerai, 
nes choras jau pirmiau bu
vo gerai išlavintas. Per 
prakalbas liko surinkta 
$119.00 aukų ir kun. Ku
dirka pasižadėjo paaukoti 
$100. Girdėjau, kad aukos 
buvo renkamos ir nuo sa- 
liuninkų, bet kiek surinkta, 
neteko patirti.

15 dieną rugsėjo, čia su
sirgo galvos skaudėjimu 
Cecilija Ražanskiūtė, 12 
.metų amžiaus ir ant ryto
jaus pasimirė. Liko palai
dota su pamaldomis ant 
lietuviškų Kingston’© kapi
nių. Velionė paliko dide
liam nuliudime abudu tė
vus, jaunelę sesutę ir 
broliuką.

Kingstonietis.

iįa daili, mu- 
; ankšto kal

no. Bažnyčioj# 'yra du ku
nigai lietuvaii.* Pamokslai 
sakomi vieną nedėldienį lie
tuviškai, kitą lenkiškai. 
Žinoma, lenkų čia tiktai 
septinta dalis, vienok jie 
turi lygias su lietuviais tei
ses. Tie Lietuvos “pone
liai” čia labai keisti, nes 
kuris tik užsivelka juodą 
švarką ir užsimauna baltą 
apikaklę, tai jau lietuviškai 
nenori kalbėti, nors lenkiš
kai ir nelabai moka. Lie
tuviai su lenkais už pamal
das tankiai barasi, nes po 
teisybei, tai pamaldos čia 6 
nedėldienius turėtų būti lie
tuviškai, o lenkiškai tik kas 
septintas nedėldienis. Šie
met javų derlius nelabai 
geras, nes vasara buvo la
bai sausa. Kaip seni žmo
nės pasakoja, tai jau senai 
buvo tokie sausi metai, kaip 
šiemet. Dabar jau po bis- 
kį palįją, bet vėl bėda, 
žmonės bijo rugius sėti, nes 
čia apylinkėse bus kariuo
menės manebrai. Šį mėne
sį išvagino apie 700 sodie
čių vežimų, kurie turės ka
reivius arba ju- daiktus ga
benti. Žmonės perdaug jau 
suvarginti: tai plentus ver
čia kasti, tai lieliūs taisyti, 
tai kareivius [:vežti. Pasi
žiurėjus tarpėižmbnių, liūd
na darosi, neš čia pasilikę 
tik seni ir mažų o drūčiau
si vyraiišvažinėję į svetimus 
kraštus laimėk Ieškoti. Nors 
pats Žąslių miestelis yra 
nemažas,' bet) r Svisas žydų 
rankose. Žydų aludės, žy
dų krautuvė spžjldai'; viską 
apėmę, o musų žmonės var
gą kenčia. : Jau: Lik laikas 
butų kiek susiprasti ir apie 
save daugiau rūpintis.

Kaz. Pupolaigis.

EED. ATSAKYMAI.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.

Athol, Mass, 
mus darbai neblo-Pas 

giausiai eina. Lietuvių čia 
gyvena nemažai, apie 150 
šeimynų ir kita tiek pavie
nių. Moterių Šv. 'Onos 
draugija naujai uždėta ge
rai tarpsta, turi suviršum 
40 narių. Vyri; Aušros 
Vartų draugija turi 120 na
rių, savą svetainę ii’ 1.580 
dol. grynų pinigų. Vargas 
žmoneliams, kad apšvietus 
tarpe jų mažai randasi. 
Pereitų gegužio mėnesį pra
sidėjo rinkimas pinigų ant 
lietuviškos bažnyčios, bet 
vos trečia dalis moka mėne
sinės po 50 centų. Apart 
vienos drabužių krautuvės 
čia daugiau nėra jokio lie
tuviško vertelgos. - Valgo
mų daiktų ir mėsos krau
tuvė čia būtinai via reiku-

Kelionė iš Amerikos į 
Liepojų tęsėsi 15 dienų. 
Ant laivo buvo gana smagu 
važiuoti, nes daugumas jū
reivių buvo lietuviai, su ku
riais gali kalbėti prigimta 
kalba ir kurie su keliaunin
kais mandagiai apsieina. 
Musų laivas važiavo pro 
Anglijos, Ilolandijos, Švedi
jos, Norvegijos, Danijos ir 
Vokietijos krantus. Vie
nų dienų stovėjome Rotter- 
dame, kur pirmos ir antros 
klasės keliauninkus leido 
pasivaikščioti po miestą. 
Kas Amerikoje negalėjo 
gauti pasporto, tai Rotter- 
dame galėjo jį išsiimti, nes 
konsulis ateina ant laivo ir 
reikalaujantiems išduoda 
pašportą už 1 rublį 60 ka
peikų. Pinigus čia-pat ga
lima išmainyti; už vieną do
lerį išmainoma vienas rub
lis 90 kapeikų, taip kaip ir 
Amerikoj. Reikalingus ke
lionėje daiktus, drabužius 
ir skalbinius galima liuosai 
vežtis. Liepojuj išėjus iš 
laivo visi daiktai yra kra
tomi ir reikia mokėti už 
rubežių: vyrui 3 rubliai, 
moteriai -50 kap. Laivas 
“Birma”, kūriūomi važia
vau, plaukia 308 mylias į 
parų; išviso gi nuo New 
Yorko į Liepojų perplaukė
me 4.23G mylias. Nuo Lie- 
noiaus iki Žaslių. Vilniaus

K. Vargdieniui. — Tams
tos žinutė apie orlaivinin- 
ko lakstymų laikraštin ne
tilps, nes tai jaU labai pa
prastas atsitikimas. Para
šykite ką apie jūsų kam
pelio lietuvius.

Lietuvos Kareiviui. — 
Tamstos žinutėje paduoda
mi privatiški dalykai, ku
rie į laikraštį negali tilpti. 
Laikraštis negali maišyties 
į policijos ir teismo reika
lu*.

CHINAI IR OPIUM’AS.

Pradžioje 1839 metų 
skaitlinga Anglijos laivų 
flotilė, prikrauta opium’o, 
inplaukė Kantono uostau. 
Anais kadangi, laikais An
glija Chinams pardavinėda
vo kas metai jpo 120 milijo
nų frankų veriest opium’o, 
išdirbamo Intjijų^kolionijo
se. Chinų vyriapsybė te- 
čiau patėmijųs, .jogei tie 
baisus nuodaį .sisjematiškai 
naikina taųtąri prįsakė tai 
flotilei tuojau (sių opium’u 
apleisti Chinų pakraščius ir 
keliauti ten, iš kųy buvo at
keliavus. Bet kuomet lai
vų kapitonai nežiūrint pri
sakymo nesijudino iš vietos 
ir dar ėmė opium’ą išlio- 
duoti ant kranto, vice-kara- 
lius Lin-Tse-Yu liepė visą 
opium’ą sukonfiskuoti ir su
versti į juras. Tokiuo budu 
nugramzdyta 20.294 opiu
m’om’o pokų, vertės 50 milijo 
nų frankų. >

i Tas pagimdė karą, vadi- 
. namą “opium’o” karu. An

glija ant Chinų krantų iš
sodino 15.000 kariuomenės, 
kuri po vadovyste sir Eliot 
užėmė Ting-Has, Hing-Po 
ir Tchang-Hai. Anglijos 
laivynas inplaukė į Yang- 
tsekiang, užėmė Tching-Ka- 
in-Tu ir sustojo ties Nanki- 
nu. Persigandę Chinai pa
reikalavo sandoros, pasiū
lydami Anglijai 105 milijo
nus frankų. Anglija suti
ko, bet apart to pareikala
vo Salos Hong-Kong ir eu- 
ropėnams inėjimo į Kanto
no, Tu-Tsezu, Ning-Po ir 
Shahghajaūs uostus. Susi
taikymo traktatas parašais 
patvirtinta rugpiučio 16 d. 
1842 metais.

Dviemi metais paskiau, 
ty. 1844 m, franeuzai 
Whampoa traktatu apturė
jo analogiškas prerogaty
vas, apart to išgavo krikš
čionių tikybos laisvę Chi
nuose.' Bet del Chinų toji 
anglų pergalė buvo liūdna 
savo pasekmėmis, kadangi 
baisiai praplatino opium’o 
rūkymą, su tmuni tik'skir
tumu, kad Chinai, norėda
mi .sumažinti anglams už 
atgabenamą opium’ų in- 
plaukas, ėmė patįs savo ša
ly auginti aguonas. Į kelis 
metus tasai auginimas taip 
prasiplatino, kad iš Indiją 
gabenta opium’o vostik 
penktoji dalis to, kiek Chi
nuose būdavo suvartojama.

Bet tuokart Anglijoj stai
ga iš visų pusių pasipylė 
protestai prieš tų nuodų 
vartojimo baisias pasekmes. 
1893 metais Anglijos par
lamento žemesniajame bute 
balsuota priešai ' opium, 
1894: m. paskirta komisija 
tą klausimą išstudijuoti nu
sprendė, kad opium’o pre
kyba, kaipo nemorališka, 
turėtų but panaikinta, bet 
kad toji prekyba reikalinga 
kraštui, atnešanti didelį pel
ną.

Triešai opium’ą propa
ganda bet nepertraukta ir 
vis aršiau opium’u prekyba 
imta pasmerkti, pagaliau 
1906 metais Anglijos parla
mentas nusprendė galutinai 
visiškai opium’o prekybą 
panaikinti ir vyriausybė su 
tuo sutiko. Toksai parla
mento indomus nusprendi
mas Chinuose pagimdė ne
paprastų įspūdį ir Chinų 
ciesorius iš to džiaugsmo iš
leido savo ediktą, kuriuo- 
mi ir Chinuose panaikino 
opium’o prekybą. Tas at
sitiko tais pačiais metais ir 
opium’as gavo mirtiną smū
gį.

Chinų ciesoriaus edikto 
riekurie paragrafai sekan
čiai skamba:

“Draudžiama panaudoti 
naujus, dirvos plotus aguo
nų auginimui, o gyvuojanti 
aguonų laukai kas metai tu
ri but mažinami, dešimta 
dalimi vis mažiau.

“Į 10 metų auginimas 
aguonų ir opium’o išdirbi- 
mas Chinuose turi but pa
naikintas.

“Kiekvienas opium’o rū
kytojas turi but užrašomas 
specijalinėj valdiškoj kny
goj ir tik tiems leista opin
iu’ą paskirtomis dalimis 
pirkties, bet tos dalįs kas 
metai tūri but mažinamos 
20 nuošimčiais.

“Draudžiama pardavinėti 
opium’ą visiems tiems, ku
rie ano nesą dar naudoję.

“Viešpatystės valdinin
kai, rūkanti opium’ą, bėgyj 
6 mėnesių privalo tą papro-

Perstatoma Italija, Tur
kija ir Tripolis, už kurį da
bar vedama kruvinas karas. 
Apačioje — Italijos kara- 
ralius.

“Opium’o krautuvės ir 
rūkyklos per 6 mėnesius tu
ri but uždarytos.

“Kitoms viešpatystėms, 
prisiunčiančioms į Chinus 
opium’ų, kaipo prekę, turi 
but pranešta, jogei į 10 me
tų visokia opium’o impor- 
tacija turi but pertraukta.

Tasai Chinų civilizacijos 
historijos persilaužimo de
kretas šaly pagimdė neišpa
sakytą džiaugsmą, kadangi 
gyventojai gerai suprato 
savo tautos puolimą nuo tų 
nuodų varioj imo. Visuo
se Chinuose ciesoriaus de
kretas mielai imta pildyti, 
augštesni valdininkai su di
deliu uolumu ėmė uždarinė
ti krautuves su opiom’u. 
Užgimė paskui chinų abs
tinentų draugijos, kurių na
riai visur ėmė platinti tų 
nuodų didelį tautai kenk
smingumų. Bet kad apsau
gojus šalį nuo žemdirbys
tės krizio, kurį pagimdė už
draudimas auginti aguonas, 
valdžia ėmė importuoti iš 
Amerikos medvilnės sėklas 
ir dalinti veltui visiems tuo 
budu nuskriaustiems; užsi
imta visur medvilnės išdir
binė j imu.

Tokiuo tai budu Chinuor 
se tie nuodai ant visados 
panaikinta.

E. STEPONAIČIO SU
RINKTIEJI RAŠTAI.

Gerbiamasai Redaktoriau!
Teikitės išspauzdinti Jū

sų laikraštyje šį pranešimų:
Ateinančių metų pradžio

je išeis iš spaudos musų 
brolio Edmundo pilnas raš
tų rinkinys, išskiriant L. 
Tolstojaus vertimą “Kaip 
darbo žmonėms išsiliuosuo- 
ti”. Raštus sutvarkė ir 
biografiją parašė L. Gira. 
Raštų bus apie 10 spausdin
tų lankų (160 puslapių), 
formato maž-daug panašaus 
į V. Kudirkos raštus.

Nebesant užtektinai 
spausdinimui lėšų, raštai iš
eis prenumeratos keliu. 
Prenumeratoriams apsieis 
75c. Išėjus iš spaudos kai
na bus apie $1. — Užsaky
mus ir pinigus meldžiame 
siųsti šiuo adresu: Al. Ste
ponaitis, 745 Glenmore Av., 
Brooklyn, N. Y.

Su pagarba,
Apolionija, Aleksandras 
ir Vvtautas Steponaičiai.

Nesmagi kuracija.
— Abromke, kam tu lai

kai pirštų vandeny?
— Daktaras liepė man

KING VICW EMMANUEL

mintis ir sakf

Kuo medis.be gilesnių ša
knų, tuo tautos dvasia be 
praeities liudijimų.

Puikybė ir godumas — 
tai du šaltiniai, iš kurių 
upeliais liejasi po visų svie
tų įvairios piktadarybės.

Katras kelias moteris my
li, aišku, jogei tikrai nei 
vienos nemyli.

Per šliubą moteris ver
kia, vyriškas yra linksmas; 
bet po šliubui viskas eina 
atbulai. — -

Doras žmogus toliausiai 
nueis, nes dora yra kaipo 
grynas pinigas, visuomet 
turintis savo vertę.

Malones užrašinėti ant 
ledo, skriaudas ant mar
muro.

Tu šiandie paremi "bėdi
nų, o rytoj gal jis tave 
rems.

Meilė su baime neben
drauja; nemyli tasai, kuris 
bijosi.

Vieniems reikia daugiau 
iroto nei turtų, kiti proto 
;uri pakaktinai, bet turtų 
mažai.

Visi sviete kenčia: pai
kiai delei locnų, o išmintin
gieji delei svetimų klaidų.

Jei esi sergantis, nekal
bėk daug apie savo ligų, nes 
;uomi kitiems nedarysi 
nuobodumo ir pats savo li
gų greičiau pamirši.

tį mesti, priešingai gi pasi 
duoti dimisijai.

tankiai maudyties, todėl aš 
palengva turiu priprasti 
prie vandens.

Meksi-Naujai išrinktas 
ko prezidentas, Fr. I. Ma
dero.
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Bogrov buvo 
žydas, persi-

Kruvinoji Rusijos prem. 
Stolypino tragedija mieste 
Kieve- pereitoj savaitėj su
tiko savo epilogą. Anksti 
ryte, rugsėjo 25 dieną, mies
to Kievo kalėjimo kieme 
pakartas kruvinojo Rusi
jos premiero užmušėjas Di
mitri Bogrov. Teisme byla 
tęsėsi labai trumpai. Pel
nyčio j karo teismas Bogro- 
vą pasmerkė pakarti, o pa- 
nedėlyj ryte jis pakarta, iš
pildyta “teisybės aktas”. 
Pakarta patylomis, žinant 
tik keliems viršesniems val
dininkams, 
advokatas,
krikštijęs į stačiatikius ir 
netiesa, kad. jis tik pasiva
dinęs advokatu, kaip neku- 
rie laikraščiai buvo prane
šę.

Taigi dabar jau išnyko 
apie tai balsas ir visoks gir
das. Ant revoliucijonie- 
riaus kruvinojo teroro akto 
vyriausybė atsakė brutali-; 
niu bausmės aktu; abidvi 
žvėriškos ir išsigimusios 
spėkos susirėmė Kievo te
atre, atloše caro akyveizdoj 
kruviną dramą, labai trum
pą dramą, bet, tikima, dar 
nepaskutinę. Toje dviejų 
sau priešingų partijų trage
dijoj krito du lavonai sau 
skirtingomis nuomonėmis. 
Pirmutinis lavonas, tai ar
šiausias caro valdžios paka
likas, Stolypinas, iš kraujo 
ir kaulų vergas, kuris mir
damas juk prisipažino, jo- 
gei noriai mirštąs už carą; 
antrasis lavonas — tai tero
ras, siaurai žinomas provo-_ 
katorius-kankinys, budelis- 
teisėjas, stačiatikis-žydas 
Bogrov.

Jiedu abudu jau nusi
kraustė į anapus grabo. 
Vertėtų išgirsti jų tenai su
sitikimas... Tik labai gai
la, jogei negalima išgirsti ir 
tas svietui :
*inga..

kratizmO pilna; labinusiai1 
metasi į akis štai kas: nau- 
jaijprisirašęs Susivienijimam 
narįs negalįs gauti pilnos^ 
pomirtinės kaip tik praėjus
24 menesiams (dviem me-' 
tam) nuo prisirašymo! Ki
taip sakant, naujai prisira
šęs narys pilnu nariu lieka 
tiik praėjus dviem metam!

Kur jus, vyručiai, matėte 
tokias komedijas'!

*
* «•

! Mahanojiškis p. Urbonas, 
kuris pasivadinęs kunigu, 
naudodamasis iš lietuvių ne
sutikimo jau ir Shenan
doah, Pa. laikęs į lietuvius 
prakalbas ir nusamdęs vie
ną salę, kurioje kas nedelią 
žadąs atlaikyti “mišias”... 
Lietuviai, argi nebūtų jau 
laikas mums tuos šašus nuo 
savęs nusikratyti ?

Mirus Stolypinui ir Bo- 
grovui, Rusijoj prasidėjo to
ji pati amžina hist ori j a vėl 
išnaujo. Žuvo žmonės, ku
riuos netikėtas gyvenime 
atsitikimas išstūmė priekyn 
dviejų sau priešingų pro
gramų, ir abudu tų progra
mų systemai tęsis toliau, 
kausis senobiniu budu. Ru
sija lavonais žengia nežino
mais sau keliais, kurių pa-: 
baiga yra visiems tuo tar
pu svetima. Rusija nūdien 
pati nežino, kurlink keliau
ja ir koksai jos laukia ga
las. Jai pažįstama tik 
anarchija ir su ana kaip 
galint dar kaunasi. L’ ji 
ilgai dar bus valdoma caro, 
valdžios ir terorizmo syste- 
mais, kol visuomenė bus 
tamsi kaip naktis, kol ji ės 
savo locnus vaikus, begar
bindama Romanovų idiotiz
mą. Abu systemai, patval
dystė ir terorizmas, turi vie
nu žygiu sugriūti, arba sy
kiu ilgiau gyvuoti, kadan
gi jei nors vienas anų gy
vuoja, tad ir kitam leista 
gyventi.

O ir Lietuva delei to turi 
didžius vargus, ir persekio
jimus vilkti...

P. J. A. Giegžnas “Tėvy
nės” No. 39 rašo apie Pary
žiaus parodos liekąnąs, ku
rių niekas nežino, kame jos 
randasi. Tų “liekanų” his
toid ja sekanti: Pasibaigus 
Paryžiaus parodai, S. L. A. 
sumanė tas liekanas par
traukti Amerikon, bet ka
dangi čionai nebuvo kur 
anų sudėti, p. Gabrys, bū
damas tuomet Paryžiuje, 
atsiliepė, jogei tas liekanas 
galima lig laikui pavesti 
p-lei Zauniutei, Prusnose. 
Regis, taip ir padarytą. Ir. 
kuomet Vilniuje pastarai
siais metais įsikūrė Lietu
vių mokslo’ Dr-ja ir ji už
siėmė taisyti lietuvišką mu- 
zejų, atsiminta ir tos Pary
žiaus parodos liekanos, mat, 
norėta tas liekanas per
kraustyti i Vilnių. Imta 
rašinėti laiškus p.. Zauniu
tei į Prusus, bet p. Zauniti- 
tės niekur nesurandama; ji 
neatsako ant laiškų nei S. 
L. A. nei Vilniaus Mokslo 
Dr-jai. P. Giegžnas tad 
sprendžia, jogei tas lieka
nas p. Gabrys turėjęs arba 
kam dovanoti, arba ir par
duoti ir pakelia klausimą, 
idant Susivienijimas Lietu
vių Amerikoj tų liekanų pa
reikalautų teisiog pas p. 
Gabrį, kadangi jo globai 
anos buvo pavestos.. Tas 
klausimas svarbus tuo, kad 
jis padės išrišti p. Gabrio 
pasielgimus viešuose tautos 
darbuose, nes tasai ponas 
nekaip persistato.

“TAUTIŠKO FONDO 
PROJEKTAS.

Su S. L. A. prastai eina
si. Organe “Tėvynėj” ran
dame narių skaitlių lig ge
gužio 1 dienos 1911 m. Iš 
suvedimų matoma, jogei 
Susiv. narių skaitlius se
kančiai persistato: pilnų — 
5.294, suspenduotų — 1.164 
ir išbrauktų — 3.779; vai
kų skyriaus: pilnų — 195, 
suspenduotų — 43 ir iš
brauktų — 133.

Ir kas kaltas tam lietuvių 
atšalimui prie S. iL. A.? 
Kalta konstitucija ir viso
kios rųšies slapti agitato
riai, kuriems skaudėjo šir
dis matant Susivienijimo 
smarkų augimą.

Leiskite mums paklausti, 
jei prieš naują konstituciją 
buvo kilus taip sakant “re
voliucija”, tai kodėl pasta
rasis seimas jos visai neat
metė. arba kodėl seime iš-

Juo toliau mes žengiame 
savo tautinės būtybės ke
liu. tuo labiau pradedame 
gilintis į musij. tautinio ir 
kultūrinio darbo pasekmin- 
gumą, tuo daugiau gyveni
mo bėgis iškelia eikštėn 
musų nenuoseklumų, spra
gų ir netiesių kelių, kokiais 
mes einame, norėdami jau 
pagalios pasijusti savimi 
esą. Savo sunkiose egzis
tavimo aplinkybėse mes tu
rime taip susistematizuoti 
savo veikimo spėkas, kad 
jas daugiausiai galėtumėm 
pakreipti ton pusėn, kame 
musų gyvenimo spragos 
perdaug jau yra didelės, 
perdaug jau metasi į akis, 
reikalaudamos, idant mes 
jas taisytumėmė, prašalin
tumėme, nejučiomis palai
kydami ir suteikdami gy
vastį musų tautiniam kū
nui. Vienu iš tokių palai
kytojų ir gaivintojų musų 
tautinio ir kultūrinio dar-

rinktoji komisija ligšiol tos 
konstitucijos nepataisė? O 
juk toji konstitucija auto-

bo yra sumanymas materi- 
jalįską palaikymą, musų gy
venimo kulturiškij ąpsįreiš-

kimų, kitriš^užvadinamf/ 
p‘TattfiškuVFan6u”. Mūšų 
laikais ti®( tokie -stanany*' 
anai pasekmingiausiai vyk- 
dinami gyvenimai], kurk 
turi po savimi- stiprią ink’ 
terijališkąs. paramą, tatai 
nestebėtina; kad šiandie 
daugumas v atgyjančių ir i’ 
savistovumą žengiančių tau-! 
tų pasistatė sau tikslu or
ganizuoti į “tautiškus fon
dus” visai savo gyvybės 
palaikymui skiriamas ma- 
terijališkas spėkas. Tokio 
“tautiško fondo” sumany
mą mes su džiaugsmu turi
me sveikinti ir jo tinka
mam įsteigimui bei gyvavi
mui uždėti tokius tvirtus 
pamatus, idant jis ištikro 
paliktų musų tautinės ir 
kultūrinės gyvybės palaiky
toju. Tą sumanymą, kaip ir 
visuomet, iššaukė pats gy
venimas, parodęs mums be
tvarkę, blėdį, o gal kartais 
ir piktą pasinaudojimą iš 
žmonių duosnumo, neorga
nizuotame rinkime aukų ir 
duoklių įvairiems musų vi
suomeninio gyvenimo rei
kalams. Jau ir pirmiau 
vienur-kitur buvo girdėti 
balsai apie tokio fondo 
įsteigimo reikalingumą, bet, 
matomai, tas klausimas ne
buvo dar ganėtinai pribren
dęs, nebuvo dar matomas 
neišvengiamas tokio fondo 
būtinumas. Paskiausiai tas 
klausimas buvo pakeltas 
Antrame . Laikraštininkų 
Suvažiavime Scrantone, kur 
išėjo eikštęn, jog Brookly- 
no lietuvių ^kuopelė jau net 
pernai išdirbus., to “tautiš
ko fondo” projęktą. Tą vi
są projektą, pąėmę iš “V. 
Lietuvninkų” ųium. 38, iš
tisai žemiąų/talpiname, no
rėdami su ,-pačips visuomet 
-ųės pagalbą ■ tą; plausimą gi
liau apsvarstyti ir, išdirbus 
tinkamiausius pąmatus, tą
jį “tautišką; fondą” paga
lios įsteigti. Kaip mes pa
tįs žiūrime į patį projektą 
ir atskirus jo punktus, pa
sistengsime pakalbėti apie 
tai skyrium sekančiuose 
la ik ra ščio numeriuose.

Red.

Dr-jos “Lietuvių 
Įstatai.

Draugijos

Tauta”

vardas.
“Lictu-

I.
Draugija vadinasi 
vių Tauta” ir veikia Ameri
kos Suvienytose Valstijose 
ir Lietuvoje.

II. Tikslas. 1) Šelpti 
materiališkai lietuvių kul
tūriškąjį darbą, 2) padėti 
(materiališkai) šviesties ir 
šviesti kitus, 3) šelpti lie
tuvius emigrantus iš Lietu
vos, ar į Lietuvą keliaujan
čius, 4) šelpti pasenusius

sveikatos nustojusius 
našlaičius.

Draugijos

ar 
darbininkus ir

III. Nariai, 
nariu gali būti kiekvienas 
lietuvis, užsimokėjęs 5 cen
tus metinių mokesčių.

Pastaba 1.- Kas užsimo
kėtų $3 ant sykųo, butų pa- 
liuosuotas nuo : metinių .mo
kesčių visam amžiui. Pas
taba 2. Ypatus.užsimokėju
sios $25 gąuną. garbės na
rio vardą. . .Ta mokestis ga
li būti sumokama dalimis.

2. “Lietuvių Tautos” 
draugija kreipiasi į visas 
kitas lietuvių t draugijas, 
kuopas, organizacijas, kliu- 
bus, ar susivienijimus, 
kviesdama . prisidėti prie 
‘ ‘ Lietuvių Tautos ’ ’ draugi- 
jos. Tam tikslui kiekviena 
draugija, kliubas, susivieni
jimas, ar kuopa kviečiami 
įvesti į savo įstatymų ru-

i
. ___ -į

tašais, kuriuos paivirtįf: 
Centro Valdyba. 'Blankų1 
turi būti trįs kopijos- vie 
na pasilieka pas Kasierių 

tame skyriuj, kurie 
parašais, — jei draugija in- ■*' 1 ’ 11 ikorporuota ir su visų narių 
parašais, — jei neinkorpo
ruota. Pastaba 2. Kiekvie
na prisidėjusi draugija pri
siunčia metinius narių mo
kesčius '(po 5c. nuo nario) 
kiekvienų metų pradžioje, 
ne vėliaus sausio 31 d. Cent
ro Valdybai, ar Kasieriui. 
Pasiuntus pinigus tiesiog 
Kasieriui turi būti prista
tytas Centro Valdybai Ka- 
sieriaus pakvitavimas apie 
pinigų gavimą.

IV. Valdyba. Draugijos 
valdyba susideda iš: 1) 
Centro Valdybos, būtent: 
Pirmininko, jo Pagelbinin- 
ko, Sekretoriaus ir Sekreto
riaus Pagelbininko; 2) Lab- 
dariškosios Komisijos iš 3 
ypatų ir 3) Emigracijos 
Inspektoriaus.

Pirmininkas ir Sekreto
rius su jų Pagelbininkais, 
o taip pat Labdariškoji Ko
misija renkami visuotinu 
balsavimu pusket virtiems 
metams. Išrinkus naują 
valdybą — senoji tarnauja 
da pusei metų, idant supa
žindinti naująją su dalykų 
stoviu. Į Labdariškąją Ko
misiją renkami vienas na
rys iš rytinės Amerikos Su
vienytų Valstijų dalies, 
antras iš vidurinės, trečias 
iš vakarinės.

Emigracijos Inspektorius 
samdomas už algą; jis turi 
prižiūrėti lietuvius emi
grantus Emigracijos Stoty
je ir suteikti žinią. Valdy
bai apie tuos, kurie reika
laują šiokios ar tokios pa
galbos. -

Už Kąsięrių ‘‘Lietuviu. 
Tautos” darugija pasirenka 
Susivienijimo Lietuvių 
Amerikos kasierių, už ku
rio darbus atsako augščiau 
minėtoji draugiją.

V. Turtas. Draugijos tur
tas susideda iš narių mo
kesčių, aukų ir pelno nuo 
vakarų, balių ai* prelekcijų, 
jei draugija paruoštų.

VI. Turto eikvojimas. Vi
są turtą “Lctiivių Tautos” 
draugija skirsto į sekančias 
septynias dalis:

1) Vieną penktąją dalį — 
einančios aukštesnius moks
lus jaunuomenes sušelpi- 
mui;

2) Vieną dešimtąją dalį— 
mokslo reikalams ir pave
dama į pilną savastį Lietu
vių Mokslo Draugijos Vil
niuje;

3) Vieną dešimtąją dalį— 
dailės rėmimui. Ta dalis 
pavedama Lietuvių Dailės 
Draugijai Vilniuje.

4) Vieną penktąją dalį— 
praplatinimui lietuvių tar
pe amatininkystės. Pas
taba. Tam tikslui draugija 
sušelpia besimokinančią ją 
amatų jaunuomenę, o mate
riališkai sustiprėjus draugi
ja stengsis inkurti amatų 
mokyklą.

5) Vieną penktąją dalį — 
emigrantų šelpimui ir Emi
gracijos Inspektoriaus už
laikymui;

6) Vieną dešimtąją dalį 
— našlaičių, senelių ar svei
katos nustojusių darbinin
kų šelpimui. -

7) Vieną dešimtąją da
lį — valdybos užlaikymui 
ir kitiems draugijos reika
lams. Pastaba. Šio. sky
riaus likučiai gali būti pa
vesti kitam skyriui, pagal

išduoda pinigus, o trečioji 
Centro Valdyboje.

KELIOS SKAITLINĖS Iš 
RUSIJOS STATISTIKOS.

briką “tautos reikalams” 
po 5 centus ant metų nuo 
kiekvieno nario.

Pastaba 1. Draugijos pri-

draugijos nutarimą.
Kasierius išmoka pinigus 

tiktai pagal tam tikrai iš
dirbtu blankų su skyrių pir
mininko įr sekretoriaus pa-

Šiandieninės Rusijos gy
venimas mus turi labai in
teresuoti jau vien dėlto, kad. 
su tos valstybės likimu yra 
ankštai surištas musų gim
tinio krašto gyventojų liki
mas.
' Susipažinimas su Rusija, 
jos įstatymais, tvarka ar
ba teisingiau betvarke, su 
jos finansais ir visu jos gy
venimu yra jaigu ne būti
nas, tai tiesiog jau neišven
giamas daiktas mums, lie
tuviams. Savo priešą rei
kia pažinti taip jau giliai, 
kaip ir geriausią savo drau
gą, o net dar giliau.

Jau rodos visi labai gerai 
žinome, kas tai yra politiš
kas despotizmas atviras, ar
ba paslėptas po ličina nu
duotos konstitucijos. Pri
pratome jau tąjį despotiz
mą vadinti įvairiais garsiau 
ar silpniau skambančiais 
vardais, kurie gana taikiai, 
jį charakterizuoja. Ne
daug tiesa jis ir boja apie 
žmonijos nuomonę, kol sa
vo rankose turi galybę. 
Prisižiūrėkime dabar, kaip 
išrodo Rusijos despotizmas 
skaitlinėse sulyginus su 
: aisviausiu politišku surė
dymu, kokis yra Europoje, 
pavyzdžiui su Anglija.

Pirmas didelis skirtumas, 
kuris puola į akis kiek vie
naip, .šįęk-tiek įndomąujan- 
čiam ekonomijos klausi
mais, yra tas, kad Rusijoj 
■abelnoj mokesčių sumoj 
persveria valstybės išdo in- 
plaukos iš tarpinių mokes
čių, kuomet Anglijoj atbu
lai, betarpiniai mokesčiai 
persveria tarpinius.

Tatai visose Rusijos išdo 
inplaukose išpuola tiktai 26 
nuošimčiai iš betarpinių 
mokesčių, o 74 nuošimčiai 
iš tarpinių, kuomet Angli
joj tame atvčjyj skaitlinės 
persistato kaipo 65 ir 35 
nuošimčiai. Tas reiškia, 
kad Rusijoj trys ketvirtda- 
liai viso mokesčių jungo už
krauta ant mažaturčių ir 
leturčių gyventojų, o tik
tai vienas ketvirtdalis ant 
didelių žemės valdytojų, na
mų, fabrikų ir kapitalo, 
kuomet Anglijoj pastarieji 
moka beveik du kartu tiek, 
ką pirmieji. Tarpiniai mo
kesčiai, tai yra čyžės ant 
mėsos, cukraus, žibalo, deg
tukų, tabako, degtines, 
alaus ir tt., vienodai apsun
kina beturtį ir turčių, nes 
juk milijonierius negali su
valgyti ir išgerti dešimts 
kartų daugiau už darbinin
ką; betarpiniai gi mokes
čiai, tai yra apmokėjimas 
nuo žemės, namų ir tt., ap
sunkina tiktai tuos, kurie 
tais turtais valdo.

Kitu žymiu skirtumu yra 
tas, kiek valstybė iš visos 
mokesčių sumos skiria savo 
reikalams. Anglijoj vie
nam gyventojui atsieina 
mokėti 70 markių, ir iš tų 
valstybė skiria savo reika
lams, ty. armijai, laivynui, 
valdininkams ir tt., 40 mar
kių, o likusioji suma eina 
vietinėms institucijoms, tai 
yra valsčiams, miestams, 

reika- 
kultu-

-
■ibclnai 20 markių mokes
čių, bet iš tos sumos valsty
be pasiima sau 16, o vieta-* 
hienas reikalams palieka 
tiktai 4 markes.

Rusijoj tatai gyventojai 
beveik išimtinai gyvena 
Valstybės gerovei, o ne 
Valstybė gyventojų gerbū
viui, kaip turėtų būti. Dau
giausiai iš to atžvilgio nu
kenčia apšvieta; nestebėti
na tatai, kad Rusijoj yra 77 
nuošimčiai bemokslių.

Anglijoj liaudies apšvie- 
tai kiekvienas gyventojas 
vidutiniškai moka 8,50 mar
kes, o Rusijoj 40 fenigių į 
metus. Daktarų pagalbai 
beturčiams žmonėms, pri- 
skaitant prie to ir neapmo-

joj išeina 5.50 markių kiek
vienam gyventojui, o Rusi
joj — 51 fėnigis. Rusijoj 
tatai ant 100 tūkstančių gy
ventojų į metus numiršta 
450 žmonių užsikrečiamo
mis ligomis, kuomet Angli
joj tiktai 57. Rusijoj puse 
bepročių vaikščioja gatvė
mis liuesai, o Anglijoj iš 
100 bepročių 95 užlaikomi 
igonbučiuose.

Gerų kelių Rusija beveik 
neturi. Idant nugabenti 
savo javus geležinkelio sto- 
in, Rusi jos, gyvento j as tu
ri bereikalingai gaišuoti, su
gadinti vežimus, naikinti 
arklių spėkas biauriausiais 
negrįstais vieškeliais, kuo
met Anglijoj į kiekvieną 
geležinkelio stotį nuvesta 
datųs, išgrįsti ir lygus kaip 

stalas keliai, kuriais vienas 
arklys trumpesniu laiku nu
veš 4 kartus didesnį sunku
mą, negu Rusijoj 2 arkliai. 
Nuostoliai laiką gaišuojant, 
padargus ir gyvulius naiki- 
lant del ei biaurių kelių 
Rusijoj siekia 200 milijonų 

markių į metus, arba tokios 
pinigų sumos kasmet nus
toja gyventojai delei ne- 
ėmtos valstybės tvarkos, 
kuri beveik visus gyvento
jų sumokamus mokesčius 
suvartoja valstybės, bet ne 
gyventojų reikalams.

Rusijos miestai yra ap
leisti ir įsiskolinę iš tos 
pačios priežasties. Net Pe
terburge nėra pakaktino 
skaitliaus nei liaudies mo
kyklų, nei ligonbučių ir 
pats miestas yra nuolatiniu 
choleros ir tifuso lizdu, ne
kalbant jau apie kitas, sun
kiau išvengtinas ligas. Iš 
to lengva sau persistatyti,. 
kas gali veiktis gubernijų 
ir pavietų miestuose, nekal
bant jau apie sodžius ir 
miestelius. Brangiai gi at
sieina gyventojams tas des
potizmas. Jaigu jau jis ir 
neturėtų tokių biaurių žy
mių, kaip korimas be teis
mo ir ištrėmimas Siberi- 
jon be teismo, administrati- 
viniu budu, tai jau pats ne
išpasakytas jos užlaikymo 
brangumas ilgainiui apšvie
stiems gyventojams pakak
tų, idant griebus kas ką tū
ri po ranka ir išvijus jį ke
turiais vėjais. Bet tame 
tai ir yra visa jo užsilaiky
mo priežastis, kad žmonės 
yra neapšviesti, o vyriausy
bė jų neapšviečia, nes ją 
kaip syk ir palaiko žmonių 
tamsumas, pagalios gi ap
švieta perbrangiai ir atsiei
tų, kas atimtų didelę sumą 
iš pačios vyriausybės ir jos 
palaikytojų užlaikymo.

Tinginystė yra kūno nie
kybė, o niekybė — dūšios 
tinginystė.

pavietams, apšvietos reika
lams, labdaringiems, kultu- 
riniems ir tt. Rusijoj kiek- 
yįenas gyventojas moka

Iš vilnių toji labiausiai 
ošia, kuri turi susidaužyti |
smiltis
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PILNŲJŲ BLAIVININ
KŲ REIKALAI.

Lietuvių R. Katalikų Pil
nųjų Blaivininkų Ameriko
je Susivienijimo Seimo Te

legramas Šv. Tėvui.
Beatissime Pater: —
Nos Lituani Americac 

Septentrionalis, in conveh- 
tione Totalis Abstinentiae, 
Waterbury, Connecticut, 
diocoesis Hartfordiensis, 
cum permissu ac aproba- 
tione localis Ordinarii pro- 
valuti ad pedes Suae Sancti- 
tatis, filialem affectionem 
ac submissionem exprimcn- 
tes, rogamus humillime 
Apostolicam Benedictio- 
nem.

Lietuviškai:
Mes, Lietuviai, Šiaurinės 

Amerikos, Pilnosios Blai
vybės seime, Waterbury, 
Conn., leidimu ir užtvirtini
mu vietinio vyskupo pas 
kojas parpuolę išreiškiame 
Jusi; Šventybei sūnišką 
meilę ir paklusnumą, mel
džiame Apaštališko Palai
minimo.

Sekantis švento Tėvo atsa
kymas per Hartfordo Vys

kupą:
Jo Malonybei Dr. Nilan, 

Hartfordo Vyskupui, Conn. 
U. S. A.

Lituani Americae Septen
trionalis, Waterbury coa- 
dunati, ut ipsi aiunt cum 
permissu et approbatione 
tua, filiae devotionis obse- 
quium Beatissimo Patri ex- 
primunt postuliantque Apo
stolicam Benedictionem.

Velit Amplitude Tua gra- 
tias agere Sanctitatis Su
ae nomine omnibusque pe
titam benedictionem com- 
municare.

’ Cardinalis Del Vai.
Lietuviškai:
Lietuviai Šiaurinės Ame

rikos, Waterbury suvienyti, 
kaip patįs sako leidimu ir 
patvirtinimu Tavo, išreikš
dami Šventajam Tėvui sū
nišką maldumo paklusnybę 
maldauja Apaštališko Pa- 
laimo.

Teiksis Tavo Malonybė 
visiems Musų Šventybės var
du padėkoti ir maldauja
mąjį palaiminimą suteikti.

Kardinolas Del Vai.

II Pagelbininkas:
P. Lapelis,

St. Ciril and Metodi 
Polish Seminary, 
Orchard Lake, Mich.

Dvasiškas vadovas:
Rev. P. Saurusaitis,

46 Congress Ave., 
Waterbury, Conn.

Sekretorius:
Juozas Kovas,

17 Congress Ave., 
Waterbury, Conn.

Iždininkas:
S. Bandzevičia,

17 Congress Ave., 
Waterbury, Conn.

Iždo globėjai:
Juozas Antanavičia,

20 Eduard Str., 
Waterbury, Coiln.

Anelė Malinauskiutė,
682 N. River Side Str., 

Waterbury, Conn.

mandrumo. Štai, aš ir iš
sigert galiu... Aš visuo
met Onutei geidžiau gero 
jaunikio. Dabartiniam lai
ke sunku rasti gerą jauni
kį, dabar kiekvienas sten
giasi apsivesi iš aprokavi- 
mo, del pinigų...

— Tai šmeižimas manęs!
— sako jaunavedis, raudo
nuodamas ir mirkčiodamas 
akimis.

— Jokio čia šmeižimo nė
ra,
truputį išsigandęs. =— Aš 
nekalbu apie čia esančius. 
Aš tik taip... abelnai... Su
simildamas!
jus iš meilės... 
menkniekis...

— Ne, ne menkniekis! — 
apsimaudžia Onutės moti
na. —- Tu, šnekėt šnekėk, 
bet žinok apie ką! Apart 
to ką mes namus aprašome, 
mes dar ir drabužiais ir ra
kandais! Rast tu kitoj vie
toj tokį kraitį!.

— Aš nieko* 
kandai 
bet aš 
pyksta, 
žiu.

— O
atsako jaunosios motina. — 
mes jus, pagal jus tėvus pa- 
godojame ir ant vestuvių 
užkvietėme, o jus čia viso
kius žodžius.
žinojote, kad jisai 
nigų ženijasi, tai 
pirmiau tylėjote? 
ateiti ir pranešti: 
taip, girdi, ant pinigų pasi-
lokamijo„. . O tau griekas!
— staiga atsikreipus į jau
navedį. — A? ją auginau, 
glamonėjau kūdikėlį mano, 
o tu, tu... del pinigų...

— Ir jus intikėjote šmei
žikui? — sušunka jaunave
dis, pašokdamas is; užsta
lės. —' Ačių, labai acių!

atsake jaunikaitis,

Visi žino kad
Kraitis

PILNŲJŲ BLAIVININ
KŲ ATIDAI.

Gerbiamosios kuopos, 
taip ir pavieniai nariai, 
kviečiami prisirašyti prie 
Lietuvių R. K. Pilnųjų 
Blaivininkų Amerikoje Su
sivienijimo. Norinti su
tverti kuopas naujas, ar gal 
jau kurie turite sutverę, 
kreipkitės prie centralinio 
Sekretoriaus, kuris prisius 
jums tam tikrus lapelius, 
kurie palengvįs jūsų sąrašą 
jūsų kuopos narių, ir pata
rimus, ką toliaus veikti.

Su augšta pagarba,
Lietuvių R. K. Pilnųjų 

Blaivininkų A. Susivieniji
mo centralinis sekretorius,

Juozas Kovas,
17 Congress avė., 

Waterbury, Conn.

L. R. K. PILNŲJŲ BLAI
VININKŲ A. SUSIVIE
NIJIMO CENTRO VAL

DYBOS ADRESAI:
Pirmsėdis:

Rev. F. B. Serafinas,
10806 Wabash Ave., 

Chicago, Ill.
I. Pagelbinirikas:

Rev. M. Petrauskas,
207 Adams Str., 

Newark, N. J.

KUOMI GALI UŽSIBAIG
TI KALBA APIE SOCI

JALIZMĄ? 
(Feljetonas).

Per vestuves Maurienės 
dukters sėdi už stalo 23 as
menis, valgo ir geria. Vie
nas jaunikaitis jau truputį 
“drikstelėjęs” užveda kal
bą apie žmonių apšvietimą 
ir socijalizmą. Socijaliz- 
mui jisai pranašauja pui
kią ateitį, bet svečiai jo ne
labai klauso.

— Cicilizmas... — murma 
jaunosios tėvas, — hm. 
Anot manęs, tas jus cici
lizmas tik viena žulikvstė. 
Priplepės ten kokių niekų, 
primeluos, ir stengiasi tik 
galvą žmogui apsukt. Ne, 
jau jaigu duot žmonėms ap
švietimą, tai duok tikrą 
šviesą... .. . .
: — Kad jus paskaitytu-’ 
mėt socijalistiškus raštus, 
mus “Kovą” — jus kitaip 
šnekėtumėt.

— Ir matvti ir skaitvti 
nenoriu. Žulikystė... Pras
tus žmones apgaudinėja... 
Paskutinius syvus traukia. 
Žinom mes juos... O jus, 
jaunikaiti, — nežinau jus 
vardo, — geriau neg’ už 
žulikystę užstoti, išsigertu- 
mėt ir kitiems pripiltumėt.

— Aš su j ūmi pilnai su
tinku, sako jaunasis su ilgu 
kaklu ir šarmotais plaukais. 
Kam tos mokintos kalbos'? 
Aš ir pats neprošalį pakal
bėti apie visokius išradi
mus, mokslus, bet tam yra 
kitokis laikas! Tu kaip 
manai “my dear?” kreipėsi 
jaunasis į savo sužieduoti
nę.

Onute, sužieduotinė, pas 
kurią ant veido yra išrašy
tos visos ypatybės, užuot 
galvoti, — užmušta ir sako:

— Jie nori savo moksliš
kumą parodyti ir visada 
kalba apie nesuprantamą.

— Ačių Dievui, visą lai
ką apsiėjome be jus to ap
švietimo ir cicilizmo ir štai 
ačių Dievui, jau trečią du
krelę už vyro leidžiame, — 
atsiliepia nuo kito galo sta
lo Onutės motina, kreipda
masi į jaunikaitį, užvedusį 
mokslišką kalbą. — O jai
gu mes anot jus išeiname 
nemokinti, tai ko jus einate 
pas mus? Eikite pas savo 
apšviestuosius!

Visi nutilsta. Jaunikai
tis susisarmatina. Jis ne
kaip nesitikėjo, kad kalba 
apie socijalizmą nukryps to
kion pusėn. Tyla jam at
rodo turinti ką tai priešin
go prieš jį ir. jisai randa 
reikalingu pasiteisinti.

— Aš, motin, visada jus 
godojau, — sake jisai! — 
o jaigu aš apie socijalizmą 
pašnekėjau, tai aš ne iš

Taip, ra
išti krųjų puikus, 

kaslink to, kad jie 
buk aš juos šmei-

jus nešmeižkite, —

O jaigu jus 
del pi
ko jus 
Reikėjo 
taip ir

lės. •
Ačių už tokią nuomonę! O 
jus, ponaiti, — kreipdama
sis į jaunikaitį:
ir pažįstamas mano, bet aš 
nedaleisiu jums tokius nie
kus šnekėti svetimam na
me! Meldžiu išeiti laukan!

— Kaip tai?
— Meldžiu išeiti lauk! 

Noriu, kadir jus būtumėt 
toks teisingas žmogus, kaip 
ir aš. Meldžiu lauk!

— Nustok! Užteks! — 
tramdina jaunavedį jo 
draugai. — Na, ar apsimo
ka? Sėsk! Nustok!

— No, aš noriu parodyti, 
kad jisai neturi jokios tei
sybės! Aš iš meilės apsi
vedžiau. Ko jus sėdite, aš 
nesuprantu ! Meldžiu išeiti 
lauk!

— Aš nieko... Aš juk... 
kalba nusigandęs jaunikai
tis, kildamas iš užstalės. — 
Aš visiškai nesuprantu... 
Gerai, aš išeisiu... Tiktai 
jųš pirmiau atiduokite man 
tris dolerius, ką aš jums 
paskolinau ant brusloto. Iš- 
sigersiu štai ir... išeisiu, tik 
jus pirmiau man skolą ati
duokite.

jaunavedis ilgai kuždasi 
su savo draugais. Jie smul
kiais sudeda jam 3 dorelius, 
jis su pasišlykštėjimu meta 
juos jaunikaičiui ir pasta- 
rasai, susiradęs savo kepu
rę, atsisveikina ir išeina.

Taip kartais gal pasi
baigti nekalta kalba apie 
socijalizmą!

Pr. Siūlelis.

jus kad

Nėra knygos taip blogos, 
kuri neatneštų bent kokios 
naudos.

Išmintinga moteriškė ga
li dovanoti neištikimybę, 
bet jokiuo budu nedovanos 
už nedėkingumą jai.

PASIŠVENTIMAS TAISO 
PAKLYDĖLIUS.

(Pagaiga amo ?5-to pusi.).

patėmijęs, m užklausė apie 
priežastį liūdnumo.

— Tuojaųs aprašysiu tau, 
— atsakė, t— «yiską atsiži- 
nosi. /

Ir tikrai, kelioms dienoms 
praslinkus, gavo šitokią ži
nią:

Mano Brangus Broli!
Nesugrįšiu, daugiau pas 

tave, gal ir pats jau tai su- 
Atsisveikiudama 
spaudžiau Tau 

mano nuliūdimas 
liudijo, kaip aš

širdingai 
ranką, o 
ir ašaros 
.Tave myliu, bet Dievas ma
ne šaukė ir aš susilaikyti 
negalėjau. Paklausyk ma
nęs. Visados'nuo jaunystės 
mylėjau Tave, kaip vienati
nį savo brolį, bet da labiau 
pamylėjau, kada susėjus į 
metus, perskaičiau- miru
sios mudviejų motinos laiš- 
gą, raginantį mane, kad Ta
ve gelbėčiau, jei papultom 
kokion nelaimėn. Tai pri
davė man užtektinai jėgų 
viską kantriai iškentėti. 
Tu man retai ir labai mažai 
apie save rašei, per tai nie
ko bučiau nežinojusi apie 
Tave, jei ne Ona Šukytė, 
mano draugė, kuri apraše 
man, kokiame sunkiame pa
dėjime Tu esi. Atsižinojus 
skubinausi pas Tave, ir at
simink, kokį aš Tave radau; 
vienok rami, nes atsidavu
si Dievo Apveizdai, apsigy
venau Su Tavim ir pradėjau 
patarimą motinos pildyti.

Dievas tam darbui palai
mino, ir jisai išdavė gausin
gus vaisius J 1 Mano pasiun
tinystė išsipildė, maldos iš
klausytos if aš,■ sekdama 
Dievo balsą,' įsidju q vienuo
lyną. Nešigail'ek manęs.

Mielas BY51a.tr! visą savo 
turtą Thu pavedu ir vieno 
tiktai dalyko trokštu,' kad 
susivienytumėi amžinai su 
Oria Šukyte." Man rodosi, 
ir Tavo nekitoks noras. 
Dievui pavedu Tave, Tavo 
drau gę ir už j irs meldžiuosi.

Tavo sesuo,
Klementina. 

Verto Kun. K. V.
“Vien.”

NARSI MERGAITĖ

■ »r

MB^*’**

Augštai matoma Turkų 
sultano gvardija-sargyba, 
automobilij važiuoja karo 
ministeris, o apačioj Turkų 
sušaukiami naujokai (re
krutai).

Sodžiuje ant vienos pir
kios užsidegė kanapių va- 
laknai, o paskui į kelias mi- 
nutas ir šiaudinis pirkios 
stogas.

Žmonės dirbo laukuose. 
Prieš degančią pirkią siel
vartavo dvi moterįs; vargo
nininkė su šv. Florijano pa
veikslu žegnojo gaisrą. Ato
kiau stovėjo senyvas žmo
gus, laikydamas rankose 
tuščią kibirą. Persigandęs 
nežinojo nei kas pradėti.

Pirkia buvo užrakinta, 
nes šeimininkaš su pačia 
buvo išėję įplaukus. \

Į kelias ! miliutas visas 
stogas atsirado liepsnose. 
Durnai graužė akis, o lieps
nų kaitrumas neleido pir
kios link arčiau' prieiti.

Tuo tarpu subėgo dau
giau žmonių] Sū basokais, 
kirviais ir vandeniu.

Vieni ėmė versti tvorą, 
kuriai jokio pavojaus ne
būta, kiti kibirais liejo van
denį liepsnų nepalytėdami; 
aplinkui stovinčius tik su
šlapino, o vieną bobelką net 
parvertė.

Staiga kas toksai suriko:
— Ten yra vaikas, tasai 

mažas Stasiukas!
— Kur? — paklausta.
— Pirkioj, ties langu

miega ant suolo. Bile katras 
išmuškite lango stiklą ir iš
traukite dar gyvą.

Tečiau nei vienas nedrį
so tai daryti. Šiaudinis sto
gas susvilo ir sparai žierė- 
damį baigė degti.

— Na, eikite katras! — 
šaukė moterįs į vyrus. — 
O jus silpnadušiai, jums ne
verta vadinti es vyrais!

—r Tai lįsk pati ugnin, 
jei esi tokia išmintinga! — 
atsikirto vienas iš minios. įjs 
—- Tenai neišvengtina mir
tis, o vaikas 
kaip viščiukas 
bus negyvas!

Balkiai jau 
palengva ėmė linkti.

Ištolo pasigirdo baisus 
moteriškas riksmas:

— Gelbėkite vaiką!
— Laikykite ją! — atsa

kyta kitur. — Įšoks ji į 
liepsnas ir žus!

— Leiskite, tai mano 
vaikas!

— Trauk ją šalin! — at
sakyta.

Tuo tarpu kokia tai jau
na mergaitė skubiai bėgo 
link degančios pirkios. Aki
mirkoj užšoko ant pirkios 
lango ir pasilenkė į vidų, 
taip kad pamatyta jos ba
sos kojos.

— Agne, eikš čionai! 
atsiliepta iš minios.

Pirkios lubos sulužo 
kibirkštįs pakilusios kuo-ne 
debesius siekė. Mergaitė 
išnyko viduj durnuose.

— Agne! — atkartota vėl 
minioje.

— Tuoj, tuoj! — atsakė 
iš vidaus degančios pirkios 
mergaitė.

Ir tuojau lange pasirodė 
nešdama ant rankų vaikiu
ką, kuris išbudęs nesavu 
balsu ėmė verkti.

— Tai vaikas gyvas? — 
klausinėta minioje.

— Kuosveikiausias!
— O ši mergaitė, ar tai' 

jo sesuo?
— Kur ten! Visai sveti

ma, tarnauja pas kitą šei-: 
mininką ir turi daugiausiai 
penkioliką metų, .

juk silpnas 
ir taip jau

pradegė ir

ir

— Ir jai nieko blogo ne
atsitiko?

— Apsvilo truputį plau
kus.

Agnė sugrįžo namo. 
Skuzdama prieangy ant 
slenksčio bulves ką tokio 
niūniavo. P. Prus.

Kaštu vertiko, “žvaigždės” 
spaustuvėje, Shenaildoah, 
Pa. 1907 m.

Tankioji Komunija. An
gliškai parašė S. Antoni S. 
T. D., apaštališkasis misi- 
jonierius, vertė kun. P. 
Saurusaitis. Pusi. 153? 
“Žvaigždės” spaustuvėje, 
Philadelphia, Pa., 1910 m.

NAUJI RAŠTAI.

Bažnyčios istorija.
rašė kun. Justinas Staugai-

“ Šaltinio” priedas.
Pusi. 215. Seinai, 1911 m.

Pa-

Apie moterų ir vaikų li
gas. Kaip jos randas, kaip 
jų išvengus ir kaip jų išsi
lydžius. Sveiki ir geri pa
tarimai. Parašė d-rė A. B. 
Stockham. Pusi. 15. Spau
da “Lietuvos”, Chicago, Ill. 
1911 m.

Apaštalystės maldos vie
nybėje Saldžiausios Jėzaus 
Širdies Statutos. Iš an
gliško išguldė kun. P. Sau
rusaitis. “Žvaigždės” spau
stuvėje, Shenandoah, Pa. 
1907 m.

No. 2. “Ži-“Žiburys
būrio” draugijos laikraštis. 
Marijampolė, rugpiutis 1911 
m.

“Laisvoji Žmonija” N. 3, 
už rugsėjo ir spalio mėne
sius, 1911 m. Literatūros 
ir draugijinių mokslų laik
raštis. Chicago, Ill.

Sveikata arba tiesus ir 
trumpas kelias į sveikatą. 
Pamatinės žinios iš anato
mijos, fizijologijos ir hygi- 
jenos. Rankvedis pradi
nėms mokykloms ir pla
čiajai liaudžiai žinynas. 
Sutaisė d-ras A. L. Graiču- 
nas._ Pusi. 339. Turtas 
ir spauda “Kataliko”, Chi
cago, Ill., 1911 m.

Vienuolinė luomą sykiu 
su trumpais patarimais apie 
pašaukimą kunigystėn. Šv. 
Alponso, Bažnyčios daktaro, 
veikalas. Iš angliškos 
khlbos vertė kun. Petras 
Saurusaitis. Pusi. 107. 
“Žvaigždės” spaustuvėje, 
Shenandoah, Pa. 1907 m.

Maldos, apaštalystės pa
maldos. Iš angliško vertė 
kun. P. .Saurusaitis. Ant-, 
nąs išleidimas. Pusk 28.

Lei-

man 
per-

Baisus sapnas.
— Ny, kam taip smarkiai 

tau pašokai iš miego, 
bele?

— Ai vai, Minke, 
taip labai miegodamas
sįgandąi; man sapnavai ra
dau mašnelę su tūkstančiu 
rublių.

—■ Ny, tai kam tau bijo
tis?

— Ba man sapnavai, kad 
tuos pinigus atidavei poli 
ei jai!

Kaime.
— Delko, Jurgi, nesiun- 

čiate savo vaiko mokyklon?
— Todėl, kad nėra kam 

ganyti kiaulių...
— Sarmatinkitės taip 

kalbėti, ar tai jums kiaulė 
meilesnė už vaiką?

— Meilesnė ne meilesnė, 
bet matai, tamsta, be moks
lo žmogus gali gyventi, bet 
be kiaulių ganymo — labai 
sunkiai.

at- 
čio-

Aš bu-

Ne jo kalte.
Teisėjas: — • Pirmusyk 

tamstai dovanoju, bet 
mink tamsta, daugiau 
nai nepasirodyk...

Apskųstasis
čiau ir šiuo kartu neatėjęs, 
jei ne policijantas, kuris 
mane prievarta čionai in- 
traukė. Ponas teisėjas tu
rėtum jam uždrausti, idant 
jis manęs daugiau čionai 
nevilktų.

7



KAZYS PUIDA.

Musų Dainiai.
------- Kritikes Bruožai.-------

— ~ Nur dcr verdient sich Freiheit wie das
Leben, 

Der taeglich šie erobern muss.
Goethe.

(Tąsa).
Meilės idealą vysk. Antanas ankštai jungė su Die- 

vo meile, gal perankštai, bet kaipo kunigas kitaip da
ryti ir negalėjo.

“Pasikalbėjimas Giesmininko” nėra tyrai poetinis 
veikalas, tai greičiau poetinis traktatas, dainiaus dia
logas su tėvyne, — politiniai-tautiniai-socialinis ieško
jimas busimųjų tautos atgimimo takų, kūrins vysk. An
tanas taip aiškiai įspėjo ir kurie ištiesų musų gyveni
me veikė ir dar veikia. Aušriečių idėa jau nutilo, o 
“mokslas par kunigo lupas” ir mokslas — šiandien 
varžytynių dienas pina viešame tautos gyvenime.

Meilės idealo skelbimu vysk. Antanas artimas rusų 
Tolstojui ir net netolimas šiame atvėjuje nuo kraštuti
nių partijų. Vienas tiktai skirtumas tarp kairiųjų ir 
vysk. Antano: priemonių skirtumas. Vysk. Antanas 
atideda savo idealą ant laiko, kairieji kuoveikiausia jį 
įvykinti stengias; vysk. Antanas veda žmones prie mei
lės idealo per bažnyčią, kairieji šalę bažnyčios per kovą. 
Calutinasis-gi abiejų tikslas — vienas tas pats . * .

3.
Vysk. Antanas gyvai jautė kelektyvinį Lietuvos 

vargą, suprato jo pasekmes, kurios ilgainiui turės apsi
reikšti lietuvių tautiniai-politiniame gyvenime. Spau
dos uždraudimą, matome, dar giliau jis atjautė, nes 
skundžias

Anei rašto, anei druko mums turėt neduoda
Tegul, sako, bus Lietuva ir tamsi ir juoda. (K. P.)

Kitados kitaip buvę! kitados šiandieniniai lietu
vių valdovai nulenktomis galvomis atidavė savo sosti
nės raktus Algirdžiui ir prašę jo

Kad lietuviai Maskvos mūrų nedaužytų
Ir maskolių šalies ragan nevarytų. {K. I’.)

Jei, girdi, anų dienų lietuvių valdovai butų nu
manę, kad situacija gali pasikeisti ir valdovai valdi
niais pavirs, tai butų kitokią išeigą suradę —

. . . butų visiems vietelę pramanęs 
Ir subrukęs visus už kalnų Uraliaus,

. . Arba laikęs butų be laisves, karaliaus;
... ’ ■Bet matydamas juos,' kad niekam netikę,-

- Kad nuskurdę visi, visiškai nuplikę,
Nenorėjo nagų dėl niekų sutrinti 'i
Ir daleidė Maskvai tykiai sau gyventi. (K. P.)

Tame leidime “tykiai sau gyventi” žiloje senovėje 
buvo užsislėpusi tragiška busimųjų lietuvių būtybės die
nų išeiga. Jon prisidėjo tūli jaunesniojo politinio tau
tos gyvenimo faktai ir valstybės likimas buvo nu
spręstas.

Kova už tautinius idealus, kaipo tokius, pameua ži
lą senovę, jie ne šių dienų vaisiai, ir ne nuo hetmono 
Chodkevičiaus ar Janušo Radvilo savo metus skaito. 
Valstybiniai-tautinis idealas skirtinas nuo kolektyvinio 
tautos tautinio idealo. Tą aiškiai numanė vysk. Anta
nas ir antrojo gaivume bei kuone gamtinėje jėgoje matė 
jis lietuvių tautinio atgimimo branduolį, o kaipo ne
paprastai gilus lietuvių liaudies dvasios žinovas, jis 
užjautė dieną brėkštant ir todėl, be jokio svyravimo še
šėlio, tarė:

Neįveiksi, sunau šiaurės —• musų^širdįs tvirtos, 
Seniai buvo išmėgintos, seniai keptos, virtos. (K. P.)

O tečiau, važiuodamas akademijon, Peterburgan, 
poėta pajuto Širdyje svyravimą, kuomet su gimtomis 
vietomis atsisveikino.

Sudiev Anykščiams, 
Sudiev Utenai 
Sudiev Lietuvos kalnams.
Kasžin ar grįšiu, 
Maž ten supusiu 
Žieminių gudų pusėj, 
O ir sugrįžęs 
Savon šalelėn 
Ašarėlėms paplusiu, 
Maž rasiu vargus, 
Nelaimes, bėdas. (K. P.)

Kitaip poėta ir negalėjo su tėviške atsisveikinti, 
nes išpasahj slenkančioj i reakcija nieko gero nesiūlė. 
Užtad tame atsisveikinime poėta apreiškė visą savo ne- 
išmatuotiną tėvynės meilę; kančias ir sopulius, kuriais 
kamavos jo jautri širdis dėl tėvynės nelaimių.

Ilga kelionė arkliais iš Lietuvos Peterburgan — 
tai ištisas kaleidoskopas, įvairių-įvairiausios pažintis 

Ugi vienui-vieno būties metai svetimoje be gimtųjų, 
inprastųjų reginių — inkirųs jausmai ir atminimai ne
suvaldomi, kuomet

. . . širdis traukia ten, - • - .
Kur mažutės grįčios. (K. P.)

O rusės inkalbinėjimai, su kuria poėta pakeliui su
sipažino, jos Rusijos girimas priveda poetą prie liūdnų, 
skaudžių tuo savo liudnumu palyginimų, kuriuose atsi
spindi praėjusių ir busimų laikų tautinės nuoskaudos.

Maž nebūt plati jų Neva didžioji, 
Maž netaip smarkiai mariuos įtekėtų, 
Maž jai vandenio nepakaktų sraujo, 
Be musų verksmų, prakaito ir kraujo. 
Maž ir šilkai jų taipo nečiužėtų, 
Maž ir jų auksas taipo neblizgėtų, 
Kad nebūt musų prakaitu išspaustas 
Musų ašaroms ir krauju nuplautas!

Taip liūdnai mąstė poėta netolimą pLSeitį prisi
minęs. Ir dabartis nekiek geresnė ir gražeShė už pra*
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eitį buvo, bet ji galinga buvo tuo, jog ji įtartis ir sa 
vyje slepia būtybės jėgą. hr: i ?

Nesugundė vysk. Antano rusės pagynų įiymnai Bu 
sijai, nesuviliojo nė Neves krantai, nė turta^ Jo tėvy 
nė dėvi kankintįnės aureolę ir toji aureolė nesulygina 
mai skaistesnė už visas grožybes. Toj®vk«kynių au
reolėje slepias magiškoji grožė, kurią pajutęs, nevienas 
žmogus negalės jos užmiršti. Ir poėta piešia rusei tą 
liūdinčią ją savo tėvynės dailę-grožę, kuri jo širdį už
kerėjo, užburė: S »•

Gražesnė Lietuvos Anykšta, .. .....
Gražesni ai musų trinitėliai stovi,
Gražesnės musų, nors surukę, grįčios, 
Gražesnės musų medinės bažnyčios. (K. P J - .

O liūdnos mintis apie tautiečių dabartį nepalieka 
poėtos, tartum susitarusios smenga pajautimų pirma- 
pradinėn versmėn ir žadina tenai jausmo jėgą, kad toji 
vaizdu-sopoliu prabiltų ir vaįzdą-reginį sutvertų:

Netaip skamba akmenėliai padkavoms daužyti, 
Kaip vaitoja musų broliai šiaurėn išvaryti;
Netaip staugia platus plentas gniaužtas diližonais, 
Kaip vaitoja musų žemė po svetimais ponais.
Netaip puola drėgnas rūkas kai dienelė švinta, 
Kaip gausingai musų'brolių ašarėlės krinta. (K. P.)

Kelionėje tos mintįs-sopiiliai kankino poetą, grau
žė jo jautrią sielą. Bęt drauge su tais sopuliais ir to
mis kankynėmis gyvenų kitas jausmas-supratimas. Tai 
buvo anoji jėga-mintis, kąri, nors abejojanti ir liūdinti, 
bėt surado savyje tiek galiūno jėgos, jog sušuko atsi
sveikinant su tėviške: j

Nu Lietuva, nu Dauguva, pasilikit sveikos.
Tegul sveiki šioj šalelėj visi žmonės laikos;?
Tu Letuva, tu mieliausia mano motinėle,
Tu Dauguva, tu plačiausia Lietuvos upele.’ (K. P.)

Ir tame sušukime tiek vilties, tokios gaivios, stip
rios, galingos, kad abejojimams jau vietos visiškai ne
belieka. Bet ir nėra abejojimams vietos ten, kur so
pulys tveria jėgą, kur viltis rytojum įsmeigė akis, kur 
mintis varu stengias busimųjų dienų uždangą praplėsti 
ir tautos prisikėlimo dieną apreikšti.

- * *
“Kelionės Peterburgan” neturime atskira laida ir 

gailėties reikia, kad tokios turiningos mozaikos negali 
visi atsiekti. Kaip iš turinio atžvilgio, tki'][3ir iš poeti
nio — “K. P.” vietomis pralenkia ir “ArfyhiUių Šilelį”; 
Čia turime prasmę, turinį, puikią formąTif met eiliavi
mo įvairumą. Dargi tendencijinėse eijjjse^įr ten gor
ina tokia švelnutė, Įy^L ’

• Oi su malda dūšiai saldu,
Širdžiai ramu, drąsu, gryna:
Taip kaip lietus sausas vietas ;
Malda dūšią atgaivina. (K. P.) ’ ;

Kas nepajus šiose eilėse dailios,ir 
drauge turiningo, puikaus maldos 
dniimo. I

Žodžiais malonės Lietuvos žmonės 
l’otruptį bara, baudžia,
Truptį pabaręs, žodį ištaręs ' .
Ir vėl ant širdies glaudžiai. m į

O čia kokia daili skiemenų harmonija, koks įvairus 
eiliavimo būdas ir koks nesulygintinas vienos lietuvių 
žmonių budo ypatybės aprašymas, apibudinimas. Ta
rytum senovės “žiniuonis”-burtininkas skleidžia slaptą
sias lietuvio sielos knygas ir skaito jo budo panagę, lyg 
prakilnų hymną giedotų ... .

4.
Lietuvių liaudies dainos ligi smulkiausių, vos su

voktinų ribų piešia lietuvio sielos aukštą prietikį su 
gamta. Kartais rodos, jog tasai prietikis tai senosios 
stabmeldijos palaika, kuri ilgais šimtmečiais lietuvio 
sielą auklėjo ir liejo jon gamtos supratimą bei atjauti
mą kaipo neišvengtiną, būtiną ir jo paties-dvasios bū
tybę pagilinantį balsimą. Gamtos gerbimas pas lie
tuvius ilgainiui persikeitė gamtos supratiman ir at- 
jautiman: — maldininkas suprato savo dievaičius, at
jautė jų geruosius bei bloguosius norus ir susigiminiavo 
su jais, ir jau nekaipo su dievaičiais, bet kaipo su sau- 
lygiais, suprastinais. •-

Tą bendrąjį lietuvio ryšį su gamta, tą,; gamtos at
spindį lietuvio sieloje ir jo gamtos mistiškąjį suprati
mą nupiešė vysk. Antanas “Anykščių ^lėlyje”, kaip 
nieks dar nebuvo to prietikio nupiešęs. Šioje poemoje 
vysk. Antano talentas atsiekė tas aukštybės, iš kurių 
liejas skardus tyrosios poezijos aidai ir savų galybe vi
sus pajautimus žadina. ...

Bet ir veikalas šis gimė išskirtinose Jsąlygose. To
kiam veikalui sutverti, reikėjo poėtos švenčiausi bei 
slapčiausi jausmai-brangumynai sujudinu, užgauti tos 
nenuilstančios nuoskaudos jėga, kuri stebuklus tveria, 
— reikėjo visa poėtos esybė ligi pačių padugnių sudre
binti, kad ji nemirštamais akordais prabiltų ir pasau
lio būtybės hymnan savo sielos dalelę įneštų»

Tąją nuoskaudos kibirkštį vysk. Antano krutinėję 
užžiebė 1857—58 metais kun. GabšyS, 'kuomet musij
poėta dar dvasiškosios seminarijos mokiniu {tebuvo. Iš
gama lietuvis, kitų dievams vergaudamas, piekino ir 
žemino savuosius, ir toksai savųjų niekinįjnas iššaukė 
vysk. Antano pasipiktinimą, pasibiaurėjimą, kurio vai
siu ir buvo “Anykščių Šilelis”*). ; ;

Visos pajautos, visi vaidintuvės, širdies ir sielos 
virpėjimai susidėjo. tan prakilniau lietuvio psychikos 
hymnan-vaizdan.

Gal tėviškėn sugrįžęs jaunutis klierikas, pajautimų 
vūsulos nuraminti nestengiąs, išbėgo laukan, kad miške, 
sulyg bočių papročio, suraminimą rastų. O čia jo

•) Žuirėk: Gabija. A. Jakštas: “Kasiinkvcpe A.
Baronui <( Anykščių Šilelį”, pusi. 24. \
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ikims atsivėrė tuščias plotas, lyg Kartagos griuvėsiai, 
ant kurių riogsojo tik

. . . rūmas suiręs, nudegęs,
Lyg kokio miesto išgriuvus pustynė,
Lyg kokio raisto apsvilus kemsynė! ... (A. Š. 3)

Ir tuomet tai skrido iš dar labiau sužeistos poėtos 
krutinės anasai skardus vaitojimas:

- Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę!
Kas jūsų grožei senobinei tiki? (A. Š. 3)

o toliau, lyg tilstą sopulingos sonatos, fortissime 
paimti, akordai, lyg skaudulingos realizmo bangos

... tik ant lauko pliko
Kelios pušelės apykraivės liko! (A. Š. 3)

Iš tų sopulingų apsivylimų, iš tų ramybę sudrumž- 
džiusių kančių ir" gimė prakilniausia ir puikiausia lie
tutį^ raštijoje tyrai tautinė kimu ir siela poema.

Anuomet, kad mišku ėjai tai net “akį veria”, 
“linksmina dūšią; ažu širdies tveria”. Ir širdis pati 
klysta sukilusių pajautimų bangose, apsalsta, ap
svaigsta, nežino kas su ja dedas ir pati savęs klausia: 

Ar miške aš čia stoviu, ar danguj, ar rojuj!? (3)
* Vidudieniu, saulei kaitinant “samanų patalai . . . 
galvą int save traukia”. Pavedęs aplinkui akimis ma
tai stebuklingąją grožės ir slėpinio viešpatiją, kurioje 

Putinai krauju varva . . .

Čia ąžuolai ir uosiai prie eglių sustoję:
Lyg tartum čia žalktiene patį apraudojo. (5)

Ir svajonė skrysta pasakos srytin, ton žilon burtų 
gadyhėn, kurtoje Eglė žalčių valdove buvo, kuomet 
liaudies vaidintuvė erotinių prietikių nė dievams ne
gynė ir giminiavos su jais.

O kuomet miškas pražysta, kuomet jaunutė gyvybė 
deivės žiędan užburta prabįla kvapties byla, tuomet

Tartum miškas kvėpuoja ... A
• • • ’

v . -. . . giria, pieva ir laukas sustarę,
i IŠ brangiausių kvepalų mišinį padarę,

Dievui ant garbės ruko taip ramiai, taip meiliai’,
Lyg kad škripkuoja, juokias, gieda, verkia gailiai. (7)

Naktį miškan patekęs, poėta in gyja tokius švelnu
čius, ištobulintus jausmus, lyg pajautos jo kultu butų, 
lyg sielos giminystės su gamta įėškotųs ir tame ieškinių 
ekstaze jis

... girdi, kaip jaunas
: y - - Lapas ar žiedelis ant šakelių kraunas.

f; - Girdi, kaip šakoms šnibžda medžių kalba šventa, 
Kaip žvaigždelės plevena, gaili rasa krinta. (7)

Dvasiai su gamta savo bylą pradėjus, turi viskas 
apmirti, nes dvi gajybi slėpinių dejas viena antrai pa
sakojąs ir tuomet

. .. . širdyj visos pajautos nutilsią, 
... Rarnum tykumu, malda, dūšia dangun kilšta.

E kai jau,,dienių, brėkštant, rytai šviesa.yyiliksta, į 7
■■■ ‘‘ ■ >#>fy^g^^^e!myn giltos ! f

T^dati&j^nbVun3a7viša fra .tyla t-’ ?’ ■ '/
Prasideda pamažu šventa dienos byla. (7)

Ir* negali poėta tos miško stebuklingosios grožės 
užmiršti, negali atsižadėti vakaro poezijos, kuomet 
paukščiai prabįla. Invairi, nesu vok tina sparnuočių 
byla; Tečiau iš tos bylos išsiskiria vienas

... už visus viršesnis lakštingalės balsas:
, Pilnas, skardus, griaudingas ir, taip sakyt, skalsus: 

Skamba, ūžia per krumus ir kitaip mainos, 
Ir vis dušion intsmenga — lyg Lietuvos dainos. (9)

Visą tą miško bylą kuopon sudėjus, suėmus visus, 
kadir mažiausius, jo gyvavimo apsireiškimus, apturė
sime tąją “sutartinę”, kuri musų klausą ir pajautą ati
traukia nuo žemės, nuo kasdieninių vargų, išdailina vi
sus jausmus bei troškimus ir dvasiai su dausomis kal- 
bėties leidžia.

5.
Tokie reginiai-pajautoš kitados buvo kasdieninė 

anykštiečių duona, nes šilas visoje savo gyvybės skais
tybėje jų akį vėrė. Ne vienomis akims tai pramonėlė, 
šilu lietuvis savo stabmeldijos liekanas gaivino, kurios, 
naujos tikybos apšviestos, virto giliu inpročiu, įsišaknė- 
jo lietuvio sielon ir nenorėjo nebylios kalbos su seno
vės dievaičiais sutraukyti.

Ai būdavo, būdavo iš musų šilelio 
Didžiausio patogumo, gražaus ramumėlio!

O toji “ramumėlio” versmė liejos lietuvio sielon, 
ton atjaučiančion, suprantančion sielon; gaiviu vėjeliu 
joje slankiojo ir, bangon išaugus, prabildavo ašarų 
šaltiniu, ir būdavo tokių ir labai dažnių atsitikimų 
lietuvio gyvenime, kad

Dažnai miške lietuvis, ko verkia, nežino.
Ė tik junta dažniausiai, kad širdis neskaudžia,

\ ’ .Ė tik pilna pajautų labai ramiai griaudžia; 
j Ir lyg rasos žemčiūgais gausiai atgaivinta, 

Ir,lyg rasa per veidą ašarėlės krinta. (9)'
Susiraminimo “ašarėlės krinta”, santaikos su gy

venimo apsireiškimais ieškąs lietuvis ašaromis aplaisto 
tą ieškinių taką ir miškui savo slėpinius išpasakoja, 
nes žino, jog toji byla bus aukštybių išgirsta ir nieks 
ten jo sopulių-vafgų nepašieps, neišjuoks. Ašaromis 
nuplauti, sulaistyti ieškiniai, tie tyriausi žmogaus sie
los žemčiūgai, nenumiršta, jie drauge su mišku veikia, 
budi ir sielon ramumo įneša, ano šilelio ramumo, kurs 

. . . ilgai krūtinėj . . . kvėpuoja;
Atsidusus krūtinė, lyg giria, linguoja.
Lyg, tarytum, ramumas taip dušion intslinko,
Kad net dūšia, kaip vargo pribrendus, nulinko. (9)

Ir tasai sielos ramumas, tasai jos pribrendimas 
nenueina vėjais. Lygsvarą ingijus, siela verpia tolyn 
savo būtybės siūlą, kuriam slapčiausius ir giliausius 
pajautimus atiduoda. Iš to tai būtybės siūlo verpimo 

Iš to, matai, ašaros ir atsidusimas,
Iš to šventos pajautos, iš to giesmės imas. (10)

Tas viskas kitados būdavę, kuomet miškai aplin
kui praamžinąsias durnas dumoję, kuomet lietuvis miš-
kan kitokiomis akimis žiūrėjęs, — šiandien-gi

(Toliaus bus).

JUOZAS SZLIKAS
‘ ‘ KATALIKO ’ ’ GENERALIŠKAS 

AGENTAS.
Turi tiesą užrašinėti laikraštį “Ka 

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

Jonas M. Tananeviče,
‘ ‘ Kataliko ’ ’ leidė j as.

ANDRIUS JUREVIČE musu ke
liaujantis agentas po visą Chicagą. 
Pas jį galite drąsiai užsirašyti laik
raštį “Kataliką”, priduoti apskelbi
mus ir kitokius drukoriškus darbus.

* ‘ Kataliko ’ ’ išleistuvė.

ST. CHARLES, ILL.

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

S. Kiela, 575 W. 6th St.

WILKES-BARRE, PA.
Kaz. Kučinskas, 18 Lehigh St.
A. šeškeviče, 501 New Grant St.
W. Adoininas, 34 Logan St.
J. Kučinskas, 238 Slocum Av.

ROCKFORD, ILL.
C. Miklas, 1011 Samford St.

SO. BOSTON, MASS.
N. Gendrolis, - 224 Arherns St.

NORWOOD, MASS.
J. Pakarklis, 29 Dean St.

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

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

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

W. LYNN, MASS.
W. Waieenavieze, 26 River St.

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

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

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kazemekas, 785 Bank St/

WORCESTER, MASS.
J. Vięraitis, 107 S. Harding St.
M. Paltanaviee, . 15 Millbury St.

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

- KENOSHA, WIS.
M. K. Petrauekas, 415 Middle St.
Jonas Bagdonas, 106 Maple St.

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

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

.........* • SWOYRS, PA.' ' '
-G. K; AntdnaitlS^P.'tK'Box 22.

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

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

LEWISTON, ME.
Kazys Vilniškis, P. O. Box 36.

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

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

KELIAUJANTIS AGENTAS NAUJO
JE ANGLIJOJE IR APIELINKĖJE, 

SO. BOSTON, MASS.
Paul P. Mikaliauekas, 248 W. 4th St.

CHICAGO. ILL.
P. Monkus, 
A. Gemb utas, 
Kaz. Jamontas, 
M. Andruškeviče, 
P. Laikar, 
V Stulpinas., 
K. Steponaitis, 
Dom. Venckus, 
John Dabulskis, 
Jonas Visockis, 
Antanas V išbara.

2345 W. 20 St.
3036 Union St.

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

. 710 W. 14 Place.
921 — 33rd Pl.
2341 Dlinois Ct.

3222 Auburn Av.
3262 So. Morgan St.

8132 Vincennes Rt.
3019 Parnell Av.

“Aušros” Draugijos Skaitykla 
3149 So. Halsted St.

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

CLEVELAND, OHIO.
P. Szukis, 2118 St. Clair Av.

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS.

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkeviėe, 877 Cambridge St.

CHICAGOJE, ILL.
M. J. Tananeviče 670 W. 18 St.
P. M. Kaitis, 1607 N. Ashland Av.

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

ELIZABET PORT, N. J.
D. Boczkus, 211 — 1st St.

BROCKTON, MASS.
Ch. Tamuleviče, Box 108 Montelo Sta.
B. P. Miszkinis Co., 25 Arthu St.
John J. Roman, 135 Ames St.

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

RUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine St.

LAWRENCE, MASS.
A. F. Svirta, 31 Union St.
A. Ramanoski, 99į4 Oak St.

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

CHICAGO HEGHTS, ILL.

J. K. Valinskas, 1419 Wenthworth Av.

PHILADELPHIA, PA.
V. Kairys, 322 Wharton St.

___________.
WORCHESTER, MASS.

II. Paltanaviee, 15 Millbury St.

8



SMAGI NAUJIENA del tų, kurie 
da neskaito "Kataliko". Naujiems 
skaitytojams, kurie man prisius iki 1 
dienai sausio 1912 m. $2.00, tie gaus 
“Kataliką" per metus ir dovanos 

. knygą: "Daktaras Namuose", apda
rytą, kurioj yra aprašyta visokios li
gos lietuviškai, o receptai lotiniškai; 
tą knygą turint gali pats gyduolių 
nusipirkt be pagalbos daktaro, 
kas tos knygos nenori, tai gaus 
venimą. V. Jėzaus su paveikslais, 
šykit laiškus ant šio andreso:

Paulius P. Mikalauskas, 
248 W. 4th St.,

(40—43) S. Boston, Mass.

MeShann BoIlFouadry Co^Baltbanm^m^CA. A.

K. MAKAREVICZE

DPUIKU° SAU U NA
Labai gardi arielkde, szaltas bavarskas 

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

užsirašyti.

Jei
Gy-
Ra-

B. R. YASULIS,
Bankinis Kantoras Indiana 

Valstijoj.
Parduoda šifkortes ant visų linijų, 

siunčia pinigus j 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 Harbor, Ind.

Apsaugojau! nuoUgnie$^__
Pranešame visiems lietuviams ant BrWg^lbrto ir apielihkėj 

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

J. TANANEVICZE
3244 S. Morgan St. 1 ; ° Chicago, III.

=v

KOCH & COMPANY, 
REAL ESTATE.

Randavoja, skolina ir apsaugoja. 
Perka ir parduoda namus ir lotus, 
skolina pinigus ant pirmo morgičiaus, 
kolektuoja randas ir tąsąs, apsaugoja 
nuo ugnies ir langus prie atsakančių 
kompanijų. Safe deposit vaults $3.00 
per metus ir daugali. 30 metų bizni- 
je toj pačioj vietoj. 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. Brautigam. (39—42)

Cartercar

$1,875.00

SICOO Aukse arba $1875 f) V If Al 
“Cartercar” Automobilius U I l>MI

Cartercar

Telephono Monroe 2842

DR. F. WISNIEWSKI
GYDYTOJAS IB 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 prirenku akulio- 
rius.

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

Bussian-American
Line

Vienatinė be persikėlimo Linija tarp 
Rusijos ir Amerikos.

8% d. i Rotterdam 11% d. į Libava
III klesa $29.00 . III klesa $30.00
H klesa $45.00 II klesa $47.00
I klesa $52.00 I klesa $62.00
Del smulkesnių žinių kreipkitės prie 

musų agentų, arba prie pačių persta
tyto jų.

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

Dr. G. M. Glaser
žluoml apreiškiu pagodotai visuo

menini. jog ėsu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 19 
metų, perkėliau savo ofisų ir gyveni
mų j savo locnų namų po numeriu

3149 So. Morgan St.
Kertė 32-ros gatvės. 
Telefonas Yards 6S7.

Mano ofisas" aprūpintas nav austais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir ligšol. Pasi
tikėdamas, jog gerbtam? publika ir to
linus maut, rems, esiu namie ant kiek
vieno par-itaūavimo dienų ir naktį. 
Esiu specialistas ligose vaikų, moterų 
ir vyrų ir užsendlntose ligose. Darau 
visokių operacijų. Liekuosi su pagarba

. Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street.

Kertė 32-ros gatves.

Didelis Išpardavimas ^^RUDEHfflWS^UTO1.

CHOPlhi Klauskit 
ChopenlOc 
cigarų, nes 
padirbti iš 
geriausio 
tabako.

JOS. BARTKOWIAK
Išdirbėjęs

4934 So. Paulina 3tų Chicago, DI. 
Phone Yards 4154.

■ Telephone Yards 157 
DR. J. N. THORPE 

Gydytojas ir Chirurgas.
•ejnųeA g JH! Z onu 4J 

jut g onu ‘apLi g onu :sopuE[e^ 
*sb3į[

či^iba jį fijaąoni opXS ynSuĮUHĮOsej ’
4801 Ashland Ave', Chicago.

t

•tto Scholl Sheet Meta! &
CZDEDA ir TAISO STOGUS, TEIPGI 

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

4080-82 Archer ta
Szaka 3036 Archer Avė..

Chicago, 111-
Tel. Drover 1323

Certifikatą duodame už viena dolerį vertes bile.tupse, kuriuos aplankysi
te prie kiekvieno pirkinio tavoru kiekviename departmente, Bufete, Ka
vinėj, Vyrų Department* Ir Daugmenines Pirklybos skiode. Ki
ekvienas cęrtifikatas yra sunumeruotas, ir kiekvienas kostumeris, kuris 
turi paženklintą numerį ant savo certifikato, aplaikyš Cartercar 1911 “M” 
vertęs 31,875.00. Numeris pažymėtas ant to certifikato, bus patalpintas 
kiekviename departmente tarp 15 Sausio ir 1 Vasario 1912 m. Jeigu nieks 
neatsisauktiį.prie to wutomobiliaus į 15 dienų po iŽlaimėjimūi, paskiria-' 
me kas 10 dienų kitokį numerį, bet iš tų pačių ceftifikatų, pakol neatši-. 
šauks tas, koris' turi'tą patį numerį ant savo certificate.

$1,875.00

Niekur Ch'cagojo nerasite tokiu gražiu apsivilkimu, už taip ž0' 
mas kainas — mes rodijam neišleisti no .vieno cento, kol ne' 
pamatysite ka mes žadame.

iį Vyriški $20 rankom siūti siutai tiktai po $15.00
kMi Už šitą kainą mes duodame pasiskirti naują gražų rudeninį Siutą, geriausių 
O amerikos dirbėjų, audimo škotiškų »vių vilnų ir daugybės kitokių, *1E 
Ji parduodamų po $20 visam mieste. Čia visokių mierų po............... ,...vlw

Moteriški Kotai Gražus pliušiniai kotai 54 colių ilgio, atlo- 0IĘ QO 
———- siniu pamušalu, 822 vertės už..............................

Moteriški Rudeniniai Siutai padaryti grynų vilnų, plataus audimo 
—————————i gražiai išsiuvinėti, pilnai kvo- TE
Įduoti sijonai, visokių dažų, $22 vertės už............. .-...........................wire. Iv

GraŽUS Sijonai Nauji rudeniniai sijonai, grynų vilnų ir panama audek- 
lo pilnai kvolduoti, gražiai papuošti, $8.00 vertės jbE 

dabar po.......................................................................................................................40

Mėą -tt>r4tnė- pilna- sankrova Importuotu ir čionykščiu Vynu, 
Degtiniu -ant -švenčiu už prieinamas kainas.

Mes taippat vedame plačią išsiuntinėjimo pirklybą.'ir.su kostumeriais iŠ 
visų kitų miestų. .

ŠILKAI DEL ŠL1UBINIU DRES1U. ’
Swiss messaliniai šilkai, tvirtais kraš- Si.25 juodi Pane de Sosi šilkai Cl AA
tais, verti 59c, dabar................... UVU dėl kotų ir žaketų.........................

Daugybe visokiu rakandu ir pečiu papiginta ant lengvu išmokesčiu

Komodos — tikro aržuolo, 
patraukianti įšpiaustymais, 
didelis pleit veid- $n 
rodis, 820 vertes. .VvivO

Misingines u*vos—2colių vienvali- 
nės pastovės, gero išdirbimo Ail AE 
dabar tik......................................

Pli nlnis P ežius didelė
■ kepykla, nikeliu ąąr 7E 

papuoštas......... VW. I w

Halperin Bros
WINES AND LIQUORS 

1225-7 Milwaukee Ave. kert. Ashl. av.

MAIRONIO PAVEIKSLAI
Aplaikėme iš Lietuvos musų garsaus' dainiaus 

Maironio pąyeikslus. Labai gerai padaryti, ant sto
ros poperos, išrodo kaip tikros fotografijos. Didu
mas ,;Kaina su prisiuntimu tiktai 20c.
Tai yra vienas iš.,gražiausių papuošimų savo namų.

JONAS M. TAlfA^EVĮČE,
3244 SO. MORGAN ST., CĘĮ0ĄGO, ILL.

Telephone Yards 2716.
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ.
3253 Illinois Ct., kerti 33-člce gatvės

Turiu didelę salę del 
mitingų, veselijų ir. tt.

3253 Illinois Ct, kertė 33 g.

Sz&ltfts '
alus
ekani a
Trelkair

rai

kvepen 
ti eiga

IM. 28-AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik- 
rodėli-. gvarantuo- 
tas - ant 20 metų, 
paauksuotas ČU-i 

' beltavi lukštai 
. puikiai visaip :išĮ‘ 
marginti, gerai 
taikią laikanti, :1a- 
biaųsiai. naudoja

mi keliauninkų, kurie turi daboti lai
ką. Spoijališkfs .pasiųlj'jųnąs. Mes 
nusiųsime šitą laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. už $5.75 ir expreso kastus 
del peržiurėjįmo. JeL; nepatiks, ne
mokėk nei cent- ' I>- jį kitur mo
kėtum $35. 14k. paauksuotas lenciū
gėlis '.ovanr.i prie tail-odelio.

EXCELSIOR WATCH CO. 
904 Atii -iaauni Bldg., Chicago, El.

Lietuvlai Pardavėjai
Stella Katowska, No. 15
J. Hermon 66,
Charles Kinder 78
Ch. Šatkauskas 10
Francis Miller 13,
Wm.' Giraitis 7

$75 3 štuku viešrulmio Setas ilk $39.95

KLEIN BROS 
S t a m p os 
dykai, kny
gute verta 
$2.50 pin. 
S3 tavoru.

^fjNjRoyi

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

Ashland Av., Chicago, Ill.
Pirmutinis lietuviškas išdirbėjus 

visokių minerališkų 
gerymij, kaipo.

GINGER ALE, r APSO. SALSERIO 
IB OBUOLINĖS SALDĖS

K. J. FILLIPOVICH
GENERAL AGENTAS

Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. Ap
saugoja namusf'ir fOrničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir, lotus; Ghicagoj ir Ga
ry, Į nd.' už labai žemas kaimas, kolektuoju bitas viso 

HŪphiiitĮburosvrtėiposgi’priBiunčiU- 'ktimarnink'us dėl iš- 
mierayimo lotų ar farrnų. Imu . visokias prpvas ciyil- 
rikš irkriminaljškas* 'if^priduodh'gėriausiams advoka
tams. Reikalauju agentų Ghicagoj ir kituose mieste
liuose, vyrams ar mokantiems rastą geras uždarbis.. 
Reikalaujanti darbo, atsišaųkit laišlcu ar asabiškal.

Offiso valandos: nuo,8ryte ikį 9 vakare.

858 W. 33rd Si. Gyvenimo adresas: 826 W. 34th St.
TELEPHONE DROVER 2205

DYKAI RODĄ DEL VISŲ
Antanas Bankus duoda visiems lie

tuviams rodą dykai, katrie tik pri- 
buna į mus naują miestą Gary, Ind., 
dėlto, kad yra seniausias gyventojas 
ir aldennanas 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 biinį, arba 
pirkti lotą, tai nesiduokite apgauti vi
sokiems agentams, bet atvažiavę pri
bukite pas manę, p busite apsaugoti 
nuo apgavikų. Jaigu katrie lietu
viai važiuosite darbo ieškoti tai > irgi 
pribukite pas mane, o aš duosiu ro
dą ,kur galima darbą greičiau gauti.

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

Antanas Bankus, 
Cor. 14th Are. and Washington 

Gary, Indiana.

THE FALCON CIGAR FACT.
Po vardo 8AKĄUĄS Cigarų Fabrikas

J. A. Nutauc Sav.
— išdirba, geriausius —

HAVANOS CIGARUS
4613 S. Ashland Av.,

Chicago, Ill.
TeL Yards 1735. '

w Kartus Laszai Del Skilvio.
- . i .: -r' . į.: L . • ' ■

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

gyduolė sergantiems nevirinimu vidurių, -jaknų liga, sunkumu krutinėję, 
vidurių liuosumu, chronišku užkietėjimu, visokiais, diegliais, moteriškėmis 
ligomis ir tt.

Aš pilnai užtikrinu gerumą tos gyduolės, kaipo aptiekorius.
Kaina r$Į.00 už bonkutę. Tos gyduolės yra parduodamos kiekvienoje 

aptiekoje, kaip ir mano paties Motiekoje. /
Mano adresas tokis: - >■ > ■ • ■ • s

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

st.,

'D F 1 01 ** 1 __ Tetapbonu DiekHMOU W7 w. ’D^IgnouisSiMkiis
1 *— Vienatinio tikra* daktaravlietuvif PhiladelphijoJ

' Jis yru pabaicea suglZtaustūs paikutlnlui daktariikui mokslus. Buvo 
' m let* T u daktaru biImIs IndtaaopolU Noktol Ir prakUkavojo Tk» Krt For*] 

Pott (frofuatt School aod HotjMaL oVtel J« f«UudlJtmal ifatalyti yra’
ofise, kur kiekvienas auilankfs gali Juos matyti.

Dabar Įrengė savo locną iigonbuti PhitedalphIJoJ h tame pilama name 
1 padirbo puikia mcditatiikąkliniką au laboratorija, elektriikas maiiaas Ir ap- 
I tieka su <erlaus1oms gyduolėms Oi ris* ll«0Diai atranda lelatagf pagalb). U- 
, sigydo ir palieka sveiki. Štai ką liudija palys ligoniai, ,
i ,.Nua viaakių spuogų ir Ut* ' ... •
< nuo kitu odot ir kraujo Ilgų.

' Daug daktar1 ..i.—vi... k.. h. 
‘ švilpa. 101 i Car
' „šiuoml viešai lire Ūkiu sa- 
i votlrding} padėką Dr.8tao- j 
1 kui uf išgydymą otrvų liga 
i Ir sugretinimą vyriikumo.' 
1 kuriu kili daktarai ataisakS 

ligydyti. Ir visiems ra slap-
< tomis ligomis patariu kreip

tis pas dr Jg. įlankų, o ne
pasigailėsite savo lygio.
A. Zmudscn. Balam. Mass _ *•' / bu

OTPiogreaSi. Dr. If. Stankutę
John Akuotaitis, Montreal. Que Canada, reto ...wuu»a gjujiojou — 

šėlta diena, kaip gavau nuo Tamstos liek a ratas ir vartoju aulyg užrašu, tau 
negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo da lik pušį liek ars t u sunadojau bat 
jau visas sustiprėjau Ir baigiu gyti Daugiau neturiu ką rašyti- nes jau n»- 

1 reikalauju daktariškos pagalbos. Ta Įkiri lirą, kuri taip daug prikankino 
mana ir kuria kiti daktarei taikė už neiigyduma, dabar jau baigia gyti Ačlų 

' Tamstoms ui’plgų ir greitą išgydymą." . Įšii
ISgydau pasekmingai ir ant visados nuo?^

reumatizmo, skaudėjimu tonų, sąnarių kautų, strėnų, koiu. pe!lų7~nuo 
viaokiųAnujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperį, lankerj sifilį. u>k<etąji- 
m ą ir iirairbima vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno »i 1 
šokių spuogu, dklen-inių ir slinkimą plauku.galvos skaudamą, širdies. Inks
tu. kepenų ir plaučių ligų, visokias nervų ligas nraretgi ją, drebėjimą aana 
riu. greitąa-ipykimą. negalėjimą miegot ir ilgastį. greitą pailsimą.rfkunkų; 
kvėpavimą, peršalimo slogu Ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligų 
skausmingų ir nelegulertik mėnesinių tekėjimą ir gumbo Išgydau su ope- 
cija rupture, apendesilis. vėžį, skilvys augančius akmenis visokius skadulius. i 
guzus tĮdmore). kepenų, inkstų ir pUslėe Darau operacijų ant gyslų kaulų 
nervų, rmagnų. moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojų i- ra
kąs atitaisau ir padarau sveiku Taipgi d iro operacijas an i nosies, akių ir1 
gurkus, .r'TUgmr ■**-'- -■6^—;

Drl^osStaoliBs.HD^
Ofise valandos- nuo 9 iki IX nuo t iki 4. U nuo• iki* vakare.. 1 

šveotadianialsnuv I iki 5 popiet.

ir išbėrimų. ant veido ir kaklo ir viso kūno, taipogi 
. ir Kraujo Ilgu, nėra geresnio daktaro, kaip Dr I Stankus. 

Jaug daktaru atlankiau, b-t nei vienas Dcgalljo UgfdyU." Taip kajba Joaa 
ivllpa. 1011 Carttcn Bu Philadelphia, P*. ----------- "----- ~

i iirriUriu... * GARBUS DAKTaRK: Mik
' randu žodžiu j> dėk s rojini  u , 
Turistai ui išgydymą sksu' 
dSimo lenuose Ir po tįrhtoe, 
gė.'.co strėnų ir eltausgiin- 
gų mėnesinių, kuri, kili vi-, 
si dakt*raiwap.iėn>ę gydy- 

»ljv »i Bet Turisto. operacija 
>l" kaip ranka atėmė kentėjimą

. nuo muga. Ela Maiinacky
, 1323 6. Front St., Phila. i 
> ..Meilutis gydytojau —

J. H. OLSON
ARŲ ir karštu va

ndeniu šildymo 
prietaisų įvedimas 
ir pataisymas.

4012 
State Street
Tel.Oakland 1441

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

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

$

J. Kuczinskas,R 2^®

238 Slocum St. Kingston, Pa. ®

LIETUVIS KB1AECZIUS

Telephone ■ Cahalr285 

KAZ. KATUTIS 
LIETUVISZKAS GRAB ORIU S 

Persamdo kereczius ant 
pagrabų, vėšelij q: ir t‘E

668 W. ISthSt. Chicago, I1L

PARMOS! FARMOS!

Lietuviškas Saliunas
Siunčiu pinigus j visas dalis svieto, 

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

SAM YOCIUS
537 Collinsville Av, E. St. Louis, Hl.

NAUJA DAKTARIŠKA KNYGA. 
DAKTARAS KISENTUJE.

Su paveikslais,' naudingais patari
mais ir daugybe receptų nuo visokių 
ligy ,gražiai apdaryta su auksinėms 
raidėms ant apdaro, knyga parsiduo- 
ča po 1 dol. Tų knygų gali gauti 
dovanai užsirašydamas “Katalikų" 
: at metų mokėdamas prenumeratos 2 
dol. musų ..gantui.

M. a’ALTANAVIČE
61 Milbury 8t, Worcester, *803.

Štai proga Įgyti žemės tarp 61 lietu
viško farmerio. Otonais Lietuvių ko- 
lionijoj tapo suorganizuota “Ūkiška 
Draugija Palengvįnimp Ūkininkavimo 
ir Apdirbimo žemes" . Šita lietuviška 
kolionija randasi Lake Massan pavie
te Michigano valstijoj, pietvakarinėm 
krašte prie ežero Michigan, tarp 4 ge
ležinkelių labai gražių upių ir gana žu
vingų upelių. žemės turime ant pardavi
mo del 1000 farmerių. Gera žemė del 
javų, daržovės, sodams - ir pievoms. 
Pienininkystė, galvijų ir paukščių au
ginimui. žemė parsiduoda pigiai su 
geromis išlygomis. Galima pasirinkti 
bent kokios žemės. Kaina 810.00 už 
akerį ir brangiaua. Norėdami pirkti 
žemės, kreipkitės ant Bio antrašo:

ANTANAS KIEDIS, 
Peacockjtoke, Op,Michigan

Geriausias Bankvedis Išsimokinimui
’ ANGLIŠKOS KALBOS*

Jos vardas yra.- .. ,

“Vienatinis savo rųšies Lietuyiškai-Angįiškss Kalbos Ranhedis”
Kaina drūtuose audeklo apdaruose tiktai $1.25

Kiekvienas supranta kaip yra reikalinga angliška 
kalba šitame krašte. Žmogus atvykęs į šitą šalį pri
valo lavintis angliškoje kalboje delei pagerinimo savo 
būvio. Taigi mes rekomenduojame naujai išleistą kny
gą: s Rankvedis. ^Vienatinis savo rųšies Lietuviškai 
Angliškos Kalbos Ranlcvedis” ir “Kaip tapti Jungtinių 
Amerikos Valstybitį piliečiu,\ & Yra tai praktiškiau
sias Rankvedis lietuviškoje kalboje delei išsimokinimo 
gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa 
lietuviški žodžiai, paskui angliškas tekstas, o trečioje 
eilėje teisingas ištarimas. Prie galo telpa pamokini
mas tiems, kurie nori pasilikti Jungtinių Amerikos 
Valstybių piliečiais. Labai naudinga knyga.

Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteipj)

. JONAS M. TANANEVICZE .
3244 So Morgan St. Chicago, HL

10. Lahigli SI

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

$ 
$

I! >L‘ -

. .if-y id .

« Bfoliai neeikit pas žydą 
siuvam Siutus ir Overkotus, kvarbuo- 

jarii čygtinam ir prosinam, teipgi ir moteriškas 
W (natijašusibs mados). Turiu keletą lotą ant par- J davimb pigiai; užrašau “Kataliką ir atnaujinu. 21 Čia galima gauti knygą ir paveikslą;

BAGIS
KRITIKOS. SATYROS IR JUOKU MĖNESINIS LAIKRAŠTIS

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

iš Amerikos lietuvių politikos, tegu “Dagį” tuojau užsi
rašo.
b Už

Pavienis numeris tik 10c.
pavienius numerius galima siųsti ir markėmis. 

Laiškus rašydami visuomet pa
dėkite tokį adresą:

DAGIS"PUBL;CO.
3244 S.MORGAN SI. 

'CHICAGO ILL
K. > • . t ~
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KATAL.IOGA8
. Knygų Išleistų ~

“Kataliko
del Lietuviškų Mokslainių 

ir taip kitokių vi-
J ,r. šokių knygų.

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

Kalbės Gramatika” del Lietuviš
kų mokyklų šiaurinėje Ameriko
je. Pagal StuobrĮ ir kitus pa
rengė S. P. Tananevlčia. Yra tai 
geriausia sutaisyta Gramatika del 
lietuviškų mokykit į. JI paranki

” ir tiems kurie noil gejrai Išmokti 
, lietuvišką, kalbą ir. rašybą. . Pusi.
. 102. Kaina drūtuose audekli

niuose apdaruose .'.... I...." / 35c.

2 LEMENTORTUS. Lietuvių Pa
rapijų Mokykloms šiaurinėje Ame
rikoje. . Sutaisė !5.. P.. Tananevl-..

. čia. Yra tai parankiausias prasi- 
mokinimui skaitymo ir rašymo 
rankvedis, sutaisytas mokinimui 
valkų. Pusi. 76. Kaina drūtuose 
audekliniuose apdaruose .... 20c.

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

rašė kun. J. Deharbe, D, J: Ge
riausias, nes labai suprantamas 
kad Ir mr.žiems vaikams' Kate
kizmas, parankiausias lietuvių 
pradinėms mokykloms. Pusi. 199. 
Kaina drūtuose apdaruose .... 35c.

4 NAUJA CHRESTOMATIJA del 
Lietuviškų Mokslainlų Amerikoje. 
Dalis I. Parengė P. Brandukas. 
ši knyga yra geriausia skaitymui 
Siek tiek pramokusiems skaityti, 
nes joje te’pa trumpos, gerai su
prantamos jaunam protui pasakai
tės. Pusi. 155. Kaina drūtuose 
apdaruose ....................   35c.

6 NAUJA KNYGA del Lietuviškų 
Mokslainlų Amerikoje. Dalis II. 
Parengė P. Brandukas. Yra tai 
antra dalis Chrestomatijos labai 
paranki mokinimui jau pramoku
sių skaityti ir rašyti vaikų. Tel
pa joje apysakėles ir eilės. Pusi. 
212. Kaina drūtuose apdaruose 35c.

6 NAUJA SKAITYMO KNYGA Lie
tuviškoms Mokslainėms Ameriko
je. Dalis III. Su paveikslais. 
Tai yra trečia Chrestomatijos da- . 
lis, arba tolesnis lavinimasis jau 
mokantiems rkaitytl vaikams ar
ba Ir suaugunsįems. Joje , telpa 
daugiau moksliškų apsakymų Ir 
eilių. Pusi. 13S. Kaina dorotuo
se apdaruose ......................... 50c.

7 ŠVENTA ISTORIJA. Senojo ir 
Naujojo Įstatymo. Parašė Vys
kupas Motiejus Valančauskas. 
Trečias su pataisymu išdavimas. 
Su daugel paveikslėlių. Yra tai 
aiškiai ir kiekvienam suprantamai 
aprašyta visa istorija nuo sutvė
rimo pasaulio ligi pradžiai krikš
čionybės. Pusi. ISO. Kaina 
drūtuose apdaruose ...7.. 40c.

BELETRISTIKA.
8 ADYNOS APIE GIRTUOKLIUS. 

Davatkų Gadžinkos ir Davatka. 
Labai: juokingi aprašymai, geri 
smagiai, praleisti laiką. Pus’.
24. Kaina ........ ..'.................. iOc.

0 AMALUNGA arba Tyro duktė. 
Labai graži apysal-a apie balt- 
veidžius ir indijbnus, kurie Ame
rikoje mušėsi ui savo tėvynę. 
Pusi. 91. Kaina ................. 25c.
Ta pati su audeklo apdarais.. 50c.

10 ANTRAS KRIKŠTAS. šių lai
kų apysaka. Paraše B.-. Varg
šas. Labai žingeidi apysaka 
apie padėjimą šių dienų Rusijoje 
ir buvusią revoliuciją. Pusi. S3. 
Kaina ........................................ 25c.
Ta pati apdaryta ..................... 50c.

11 APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai 
norintiems suprasti teisybę. P.
B. šioje knygelėje aprašo kok| 
pavojų atgabena žmogui rūkymas 
ir alkoaoliškl gerymat Pusi.
23. Kaina ............................. 10c.

Keturi pui-
Surinko ir

Kai-
. 25c.

kųs apsakymėliai.
išvertė Siūlelis. Pusi. 75.

13 APSIRIKIMU KOMEDIJA. At.
sitikkuas iš Amerikoniško gyveni
mo. H. Sienktevič. Išguldė Lap- 
šaus vaikas. Antra laida. La
bai juokingas aprašymas apie 
užsldėjimą vieno Amerikos mies
telio. Pusi. 32. Kaina .......... 15c.

14 BROLIS IR SESUO. Apysaka. 
Parašė Vaikas. Labai užimanti 
šių dienų atsitikimų apysaka, 
verta perskaityti kiekvienam lie-

57.
25c.

verta perskaityti kiekvienam 
tuviul-tėvynainiuL Pusi.
Kaina ................... . ................ .

15 CIECOBIUS DOMICIJONAS 
KASĖJAI KATAKUMBOSE.
torlškas apsakymas Laikuose 
Krikščionių Persekiojimo. Pa
gal leukų kalbą sutaisė P. B. La
bai puikus aprašymas apie perse
kiojimą pirmutinių krikščionių 
Ryme, viešpataujant ciesoriui Do- 
micijonui. Aprašyta, kaip pir- 
miejie katalikai, vengdami perse
kiojimų, susirinkdavo ant pamal
dų 1 požeminius urvus, katakum- 
bomis vadinamus, kurie ir šian
die dar tebrandari Ryme. Pusi.
217. Kaina ............................. 35c.
Ta pati apdaryta........................... 50c.

IB

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

■ veikslais. Astro.iomi.’a — moks
las apie pasauli- Parodo kokios 
yra planetos, kaip jos eina ir 
kokią Įtekmę turi 
tos. Knyga yra 
dėlės vertės. Pusi. 
Ta pati apdaryta

viena ant ki- 
moksliška dl- 
193. Kaina 60c. 
................. 75c.

17 GELŽKEL1B. Pagal svetimus 
rašinius parašė K. Stiklelis. Ola 
labai aiškiai parodyta išradimas 
pirmutinio gelžkello —nglijoje, ir 
kliutįs, kokias turėjo jo išradėjas. 
Pus. 21. Kaina ...................... 10c.

18 GRAŽI DOVANELĖ LIETUVOS 
ARTOJAMS. Eilės. K. Stikle
lis. Joje telpa keliolika puikią 
tdvynalniškų eilių garsaus mūsų 
poeto K. S. Pusi. 21. Kaina 10c.

19 GRAUDUS VERKSMAI, arba 
paslbudlnlmas prie apmlslyjimo 
Kančios Viešpaties Jėzaus Krte-

< Uaa. Pi»L 20. Kaina ........... M.

£0 GULJVEBp KELIONES f neži
nomai šalis. VertB P. žemutis. 
Yra tai labai pulkus Ir juokingas 
aprašymas apie {.Įsitikimus ke
liaujant po išsvajotas šalis. Už- 
imanti ir podraug’ pamokinanti 
knyga. Su paveikslėliais. Pust 
98. kaina V..... ....................  40c.
Apdaryta .............  '.................. 55c.

21 GYVENIMO GABALĖLIAI. Jo
je telpa 13 įvairių puikių pasi
skaitymų ypatingai apie Lieti- . 
vos vargus ir visokias nelaimes. 
Skaitytojas atras labai daug ge- 
nijališkų minčių apie vargdienių 
padėjimą. Pusi. 50. Kaina .. žoc.

22 HUMORAI) IR SATYRA. Nu
taisė P. B. Puikiausia Jittnvių 
kalboje humoro' ir pajuokos kny
ga. Jei btsi nuliūdęs paimk tą 
knygą, o ji tave prajuokįs. Pusi.
158. Kaina .\...................... 53c
Su apdarais .......... ................. 75b.

23 KABALAS, arba Salamono Bu- 
.klumai' ir Planetos. Ateities pra- - 
nešimai su pagalba stebuklingojo 
planetos ratelio ir kviečio gru- . 
deliol Pusi. 26. Kaina tiktai 15c.

•24 KAIP ATSIRADO JUNGTINES 
AMERIKOS VALSTYBĖS. Aiš- * 
kiaį parodo, kokios kolonijos bu- 
vo pirma ir kaip iš jų susitvėrė 
šiandieninės Jungtinės Valstybės. 
Pusi. 35. Kaina 10c.

ŽMONĄ Iš
Brolių jau- 
K. Stiklius. •

Labai daili

25 KAIP IŠSIRINKTI 
PANŲ MILIJONO.

. nikių .naudai: parengė
Čia aprašyta ant ko žadantis vesti 
jaunikaitis turi atkreipti daugiau
sia domumo. 2 Pusi. 22. ..Kaina 10c.

26 KATORGON. Atsitikimas Mu- . 
ravjovo laikuose Vilniuje. Para
šė P. B. Aprašo, kaip Muravjo-- 
-vas be jokios mielaširdystės kan
kino ir žudė nekaltus žmones ar-

. ba varė juos Sibyriun! Pusi. 18.
Kaina .. r. .......... ;............. 10c.

27 KATORŽNINKAS. ____ _____
apysakaitė Br. Vargšo iš šių dienų 
atsitikimų Lietuvoje. Kaina .. 15c.

28 LIETUVAITĖ. Apysaka Juozo 
Kvietkauskio. Guldė P. G. La
bai puiki apysaka iš gyvenimo 
Lietuvių Lietuvoje apie pusėje de
vyniolikto amžiaus. Skaitydamas 
šią knygą ne tiktai ką smagiai 
praleisi laiką, bet dar įgysi sau

• naudą ir pasipažįsi su gyvenimo 
budu mūsų senukų. Pusi. 296. 
Kaina  ......................     50c,
Su apdarais .........  75c.

29 MALDOS GALYBĖ. Istoriškas
piešinys IV šimtmečio. Lietuvių 
kalbon išguldė P. B. Puiki apy
saka iš gyvenimo pirmutinių 
krikščionių Rymo viešpa'tybėje. 
Verta kiekvienam perskaityti. 
Pusi. 74. Kaina ................... 25c.

30 MAGDALĖS MARIJA. Parašė
Karolis Vairas. Mintis paimta iš 
P. Heize dramos “Marija, iš Mag- ■> 
dalės”, šitoj knygutėj dailiai ap
rašoma Marijos Magdelonos gyve
nimas ir metavonė jai įtikėjus į 
Kristų Išganytoją. Pusi, turi 75. 
Kaina ...................................... 15c.

31 MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE. Juo
kingas aprašymas keliones i Pary
žių ir atgal Mikalojaus ir Glapi- 
ros Ivanovų. Parašė N. A. tei
kiu. Išguldė Magnus Parvalkie- 
tis. Labai juokingai aprašyta . 
prietikiai jaunos rusų poros, ke-

.liaujančios užsienyje, o nežinan
čios svetimų kalbų. Labai už-

. imanti' knyga. Pusi. 216. Kai
na  ......................   ,.<;50c.

32 MYLĖK SAVO ARTYMĄ. į>a-
gal F. Hoffmaną parašė P. B. 
Puikus aprašymas iš laikų Napo? 
leono. Labai užimanti ir pan? o-, 
kinanti apysaka, verta perskaityti 
kiekvienam. Pusi. 131. Kaina 30c. 
Apadryta ......................................  45c.

33 NAŠLAIČIAI arba paveikslas iš
. praeities. Verto Artojas. Tra

tai labai užimanti apysaka iš ne
tolimos praeities. Žingeidus ir 
pamokinantis aprašymas, vertas 
perskaityti. Pusi. 256. Kaina 35c.

34 PLĖŠIKŲ LINDYNĖ arba Nu
nešta Duktė. Išguldė S. P. T. 
Joje aprašo apie vieną lietuvę 
mergaitę, kurią žmogžudžiai buvo 
pavogę, o paskui išgelbėjo jos 
dėdė. Pusi. 38. Kaina .......... 20c.

35 PAJAUTA. Lizdeikos duktė, ar
ba Lietuviai XIV metašimtyj. Pa
rašė F. Bernatowicz. Vertė J. 
Maontviia. Kaina .................. $1.00.
Su apdarais ......................... $1.25c.

36 PONAS TVARDAUCKAS, Garsus 
Burtininkas, Žingeidus, su įvairiais 
paveikslėliais, papasakojimas, pa
gal surinktas liaudies legendas. 
Vertė B. ' Nevalgęs. Pusi. 110. 
Kaina ........................................  40c.
Ta pati apdaryta .....................  65c.

3? PRARACTVOS MICHALDOS, ka
ralienės iš Sabbos. Išnaujo at
spausta. Laida IV. šioje kny
gelėje aprašoma, kaip toji karalie? 
nė pranašavo apie permainas vieš
patysčių, karus, pergales vieni ki
tų ir tt. Pusi. 42. Kaina .... 10c.

ŽODYNĖLIS
UETH&U-lItLdUS 

a 
iMutunCTmSu:

Ž8 PŪSČIOS DVASIA. Puikus ap
sakymas iš Amerikoniškų Miškų. 
Pagal d-rą Bird parašė A. L. An- 
čyc. Lietuviškai išguldo P. B. 
Puikus aprašymas apie ameriko
niškus miškus, pirmutinius jų gy
ventojus baltveidžius ir jų kares 
su Indijonais. Labai užimanti ir 
pamokinanti apysaka, verta per
skaityti kiekvienam. Pusi. 330. 
Kaina ..................................... 50c.

Ž0 RANKVEDIS. “Vienatinis sa
vo rųšies Lietuviškai-Angliškas 
Kalbos Rankvedis” ir.“Kaip tap
ti Jungtinių Amerikos Valstybių 
piliečiu ’ ’. Parengė S. P. Tana-
nevičia. Yra tai praktiškiausias 
Rankvedis lietuviškoje kalboje del 
išsimokinimo gerai skaityti ir iš
tarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pir
moje vietoje telpa lietuviški žo
džiai, paskui angliškas tekstas, 
o trečioje eilėje teisingas ištari
mas. Prie galo telpa pamokini
mas tiems, kurie nori pasilikti 
Jungtinių Amerikos .Valstybių pi
liečiais. Labai naudinga knyga.
Pust 174. Kaina .............. 81.00.
Su apdarais ............................. $1.25.

PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS KAL
BOS RANKVEDIS. Pasimokini- 
mui skaityti rašyti ir kalbėti an
gliškai. Pusi. 63. Kaina ..... 25c.

VISOKIOS KNYGOS.
41 TRIS KELEIVIAI. Krikščio

nis, Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka- T. Višniauckas. Ver
tė P. B. Antra laida. Morališ- 
kas apsakymas. Pusi. 92. Kaina 25c. 
Ta pati apdaryta .................. SOc-

J. M. TANANEVI0E
3244 S. Morgan st., Chicago.

4^Chicago lu.*^

V J. URBANCZYK,
Pataiso ir užlaiko visas dalis siuva? 

mų mašinų. Taipgi priima mainom

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

Chicago, Dl.

DR. J. L. ABT
Pasekmingiausiai gydo visokias vyriš

kas, moteriškas ir vaikų ligas, '

VALANDOS: ' “
Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 pę 

pietų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare, Ne- 
dėliomis nuo 8 iki 10 ryte, ' >

DR. JOSEPH L. ABT, į ' 
1832 So. Halstad SU Chicago, HL 

Telephone Canal 37 '

į^jįajreleivingi 
|į:< Įneš. Jums 
IwW tt-pa.-

Vai netari nakvinės 
tegu atsilanko prie jnt 
duosime atsakančią yi< 
tarnavimą visokiuose i 

Lieka sn gi

Kasparas Id 
8200 Aubn

"IKi J O '

> J. W. Zacharewicz, <
C Notary Public, Real >
C Estate ir Insurance. <

TEL. YARDS 1804 
r ST. ANUČAUSKIS, 

Karpenderis
• IR

Kontraktorius. ?
Budavojų visokius namus, mūrinius 

ir medinius, atlieku darbą greitai, 
stipriai, gražiai ir. pigiai. Kreipkitės 
pas savąjį po numerių

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

, Examinavoju Abstractus, ir at
lieku kitus visus reikalus No- 
tariuszo pigiai ir atsakančiai.

’ Visą savo darbą gvarantuoju.
* Eikit pas lietuvi o np passve- 
K'timtaut]. .. '

► 911-33rdSt.
> Tel. Yards 5423

VYRAI! Dr. ZINS
Senu patyrusiu ir posekmingiaushi specijalistu Chicagoje, kuris 

aplanko savo ligonius ypatiškai.
Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamų 

Kraują Nuodų, Nerviškos Negales. Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.
Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų ant daktarų ir 

gyduolių be jokios naudos, ir mano noru yra parodyti visiems tiems žmonims, kurie gy
dėsi pas tuziną ar daugiau daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vienintelį būdą, ku- 
riuomi tikrai ir ant visada išgydau. ■ r

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

išgydau visiškai ligas skilvio, plaučių, kepenų ir inkstų. 
Nemokėk už nepasekmlnęą gydymą— NEISZGYOO, NEMOKĖK.

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, 
Šlapumo Nubegimai.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai

Specialistas ‘ 
Vyru ir Moterų Ligų.

Išgydo, taĮtBtta sveika;

UŽNUODIdIMA 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Heamorhoidus, 

‘Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubėgimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

Vidurines Lig<J$; Skausmai 
Strėnose, Baltosios Tekėjimu7 
ir kitos li£os ižgy^omos* visis. 
kai. Užpakalines žarnos, Įsi
senėjusios ir nerviškos'moterųŽSHgSiiau^*”e'oda‘Szk' (ištyrimas Dovanai)

VISISZKO ISZCIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaiguiamista 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie ir(ano at
sakančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuuk Dįio kentė
jimų. fRODA DOVANAI J Kalbamo Liotuviazkai. .if: .<r

Dr.ZINS,183 > Randolphir

Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vak. Nedalioms nuo 6 rytęjikL^p p.

in KNYGOS MOKYTIS ANGLIŠKI ‘v
- -i-u nSilsr-

- Praktiškas Angliškos Kalbos Rankvedėlis pasimoklniasci skaityti, 
rašyti ir kalbėti angliškai. Šitas pradinis Rankvedėlis: parengtus

* i naudai tų, kurie nori trumpu laiku pramokti anglišką kalbą, susi- 
į kalbėti kasdieniniuose savo reikaluose. Pusi. 63i Kainu....;.'. -25c

Rankvedis. “Vienatinis savo rųšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos 
' Rankvedis” ir “Kaip tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Pilie- 

■ ■ čiu”, Yra tai praktiškiausias Rankvedis lietuviškoje kalboje dėl 
išsimokinimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietojo telpa lietuviški žo- 

į džiąi, paskui angliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas.
I ' Prio galo telpa pamokinimas tiems, kurie nori pasilikti Juhgtinių
( Amerikos Valstybių piliečiais. Labai naudinga knyga. Pusi. 104.
j Kaina.................................................................................................$1.00

Apdaryta....................................................................................... .  .$1,25
j Abidvi knygos sutaisytos S. P. Tananevičiaus. »•

Ito J; 1.1

Kišeninis Žodynėlis Lietuviškai-Ang- 
liškas ir Angliškai-Lietuviškas. Žody
nėlis sutaisytus 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, 
todėlci kiekvienas tegul jį nusijęerka, o 
nesigailės. . i

Prancūziškos skurdės apdaruose. ..$} 
Audekliniuose apdaruose.............-75c

Užsisakydami kokią nors knygą Visa
da adresuokite:

JONAS M. TANANEVICZE, ««AS°OMORGAN

□
Telephone Yards 3547

'll I -"'n

kontraktierius -f /0,
Pervežimo ir pakėlimo namijį -j 
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd PI. Uhicago^TH;

Telephone Yards 1454

WM. Ė. FURLONG
FIRE INSURANCE

3502 So. Halstod Street, Chicago, Ilk

SVEIKATA
Tiesus ir Trumpas Kelias j Sveikatą

LTa4iąuja didelio formato knyga turinti 339 pusi.
r Kietais audekliniais apdarais lėšuoja tik $2 <■“•4

ANDREAS VESALIUS plausto negyvelj.

Pinigus už sveikatą meldžiama siųsti “Kataliko” leidėjo antrašu:

JONAS M. TANANEVICZE
CHICAGO, ILL3244 So. Morgan Street

Mes turim geriausius SIO siutus
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.

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

Vyrų Siutai nuo $7-5® iii $28-®®

MORRIS & GOLDSCHMIDT
CLOTHING, HATS FURNISHINGS & GLOVES 

1922 iki 1932 So. H a. Is ted Street, - - Chicago, HL
• ANT. MARTINKUS, ANT. TUPIKAITIS, J. KAIRIS Lietuviai pardavėjai.

JUOZ. RICKIS
781 CIIHort *»., ■eeh»l«, H. f

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

Home Phone 5672.

Telephone Yards 2750
FIRMOS KLIASOS BALIONAS

T. RADAVICZE
Linksminkis brolau pas mane atėjęs, 

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

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

Užlaiko šaltą alų importuo
ta degtinę- Duoda rodą pir. 

‘ r kimelotų. 

svarbus raštai aiš
kioje kalboje toj knygoj 

telpa: Kaip reikia užlaikyti 
sveikatą kiekvienam, tenai 
viskas prieinamai išdėstyta, 
o del geresnio supratimo ir 
paveikslėliais nurodyta.

OVEIKATA visiems reika- 
linga, kadangi sveikas 

žmogus yra visuomet laimin
gas, o suliegęs, sergantis — 
paskendęs varguose.

Visados darote gerą veikmę 
kada geriate

McAvoy’s ALMA
MATER Alų ir

McAvoy’s MALT 
k MARROW

Jeigu ne McAvoy’s, 
Tai ne Malt Marrow.

McAvoys Malt Marrow Department 
2340*8 South Park Ave.

Telefonas Calumet 5401 Vial Dept.

DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS

•SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnlnkas Ir petnĮĮGla.

-------------------PRENUMERATA KAŠTUOJA:-----------------------

AMERIKOJ f metams $2.50[pusei matų $1.25
EUROPOJ TRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- u x vj |joj -r Škotijoj 15 § PruSUose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai. 
»

W. D. Boczkauskas & Co.
520-522 W. South UI., . Mahanoy CHy, P*
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Labai linksma knyga
HUMORAS IR SATYRAPAIEŠKOJIMAI.

A. OLSZEWSKI
3252 S. HalstedSt. Chicago

HUMORĄ IR SATYRĄ.

Chicago, III3244 So. Morgan Street
510

ant

20 metų senas laikraštis
na LIETUVAna

Išeina kas Petnyčia Chicago, Ill,

Chicago, Ill.

NEW CITY SAVINGS FOX ST.

BANK

gas.
Jos. Sziliauskis, A. OLSZEWSKI

3252 So. Halsted StStan.

ANT PARDAVIMO

MORGAN ST.
Lietuvis

^ASHLAND

PASTABA.

na

LOTAI.

LIETUVIS GYDYTOJAS

3312 South Halsted Street
Telephone Yards 3162

CHICAGO, ILL,

4 gyvenimai. 
... $4500.00.

Užsirašant “Lietuvą” ‘ reikia drauge ir prenumeratą sitjsti per 
pačto Money Orderi arba pinigais registruotame laiške ant išleisto
jo ranką, adresuojant šiteip:

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

Pinigus siųzdamas adresuok iiaip

Kas atsiųs !)<! .00; gaus tai juokingą kny^ąir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”.

Telephone Yards 4527.

gvenimas ir maudyklė, 
neša $204.00 metams.

> a 3 lubų* -naedinis: namas.' 
atneša ;• $120.00metams.

Chicago, Ill
RAŠYK tuojaus, o gausi vieną “Lietuvos” numeri ant pažiūros dykai. ,

ADMINISTRACIJA DR-STĖS 
JUOZAPO LAIM. SM.

■JJONAB M. TANANEVIČE, 
8244 So. Morgan St., _ 
\ Chicago Hb

įna bahkon pinų 
Skolina pinigus ifi 

ir parduoda -na!

6V. MYKOLO DR-STĖS WILKES- 
BARRE, PA. ADMINISTRACIJA.

, Silvestras Pileckas, Prezidentas, 
462 E. South St.

Lntanas šeškevišius, Vice-prezidentas, 
501 New Grant St.

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

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

Jonas Liautus, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 S- Grant SL..................-*-

Juozas Šnipas, Kasierius, 
. ; ; 886 New Grove St.

ir dešinės 
nutrauktas, 
Jaigu kas 
dzin duoti

ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS 
TAUTIŠKOS DR-STĖS “VIENYBĖ”.

OFISO VALANDOS: Nuo i .-y to 
iki 9 vakaro. Nuų birželio 4 dienos 
Jis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedėlioms, utaininkais ir pėtnyčioms. 
(Kitoms vinimi. diencms bus atdaras 
iki 9 vąL m tiro, kaip -ik’iii'lei,

Paieškau savo sesersMarei jonas 
Raudonaitės ir savo tetos Karnses Vi- 
bušienės, taipgi paieškau savo švogerio 
Kaz. Kumskio, paeina iš sodos Lingių, 
Kaltinėnų parap., Raseinių- pavieto, 
Kauno gub. Pirmiau gyveno Hart
ford, Conn., dabar” nežinia kur, Tu
riu svarbų reikalą, todėl meldžiu, įcad 
jis pats atsišauktų arba ■ kas kits 
duotų žinią po antrašu:'
21. • i Jozefą Raudonaitė,. į ■ , 
3310 So. Hasted St., ? iCliicagd, fill.

(39—41) K>.■ V ;

FISK ST.
2 lubų medinis namas, 

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

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

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
LIETUVOS SUNŲ NO. 1. 

ANT TOWN OF LAKE. 
Tam. Petrokas, Pirmsėdis, 

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

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

4513 Hermitage Ave.
. S. Vaitekaitis, Fin. Rast., 

4549 S. Hermitage - Ave.
' Antanas B. žemaitis, Kasierius, 

4737 So. Wood St.

is ant Real Estate.
P namus ir lotus.

BIRUTĖS,”,. DR-JOS TEATRAS IR 
BALIUS.

Kaina $4000.00. 
Parsiduoda 
. $2800.00. 
gyvenimai. 
. $4000.00.

ŽIRGVAIKIO PASKOLINIMO IB BU- 
DAVOJIMO DRAUGYSTĖ atidarys 
naują 6-tą Seriją Spalio (Oct.) 18 

dieną 1911 metuose.
Draugystė yra kuogeriansiam padė

jime ir skolina pinigus ant nuosavybių 
lengvomis išlygomis. Taigi, kurie 
lietuviai nori pirkti savo nuosavybę, 
lai ateina ir užsirašo į šios draugys
tės narių skaitlių. Gali užsirašyti vy
rai, moters ir vaikai, mokėdami j sa
vaitę po kiek išgali. Mitingai laiko
mi kas sereda, apie 8tą vai. vakaro, 
L. Ažuko svetainėje, 3301 Auburn 
Ave. širdingai kviečia visus,- 
(40—41) KOMITETAS.

ADMINISTRACIJA L. L. U. 
KLIUBO.

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

: 78 Lee Bark Avė.
Teofilius Faustas, Pagalbininkas, 

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

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

78 Lee Bark Avė.
Frank Zatautis, Kasierius,
R. F. D. No. 1 Box 171.’

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
STANISLOVO V. IR 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.

Jnazapas Zalandauckas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

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

Juozapas Palekas, Prot. Rašt.
4558 S. Madshfield Ąve.

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

Stan. Anucat.skas,' 'Kasierius,
4559 S. Hermitage Ave.

Gal netiki ? Gali apie tai persitikrinti dykai. Jei 
nebūtom šita knyga užganėdintas, gali ją sugrąžinti ir 
už tuos 50 centų išsirinkti kitokių knygų.

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. and Auburn Ave.

: ' Laikrąštią, “Lietuva”, 8 puslapių, dįdęlio 
formato, redaguojamas geriausių rędaktdrilf'TaT. 
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.

DR-STĖ ŠV. KRYŽIAUS ANT 
TOWN OF LAKE.

A. Kasmauskis, Pirmsėdis, 
4559 Hermitage Ave.

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

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

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

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

TETYKITE 
LIETUVIAI!

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. Rašt., 

168 N. Washington St.
X P. Aceviee, 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.

Paieškau savo pačios, kuri pabė
go su burdingierum Jonu Dragūnų, 
vidutinio ūgio apvalaus veido, -balsvi; 
nedideli ūsiukai ir balsvi; plaukau* Ji*7 
je biski pailgo veido, įr , ant , dešįąios

Ant pardavimo namai su lotais 52 
pėdos į' Halsted' St., priešakių į 38. 
Lietuviškoje aplinkinėj. Mūrinis na
mas tinkantis ant krautuvės arbapa- 
brikelio, taipgi 6 ruimų marinis na
mas su mediniu tvartu; užpaalkyje.- 
Nori parduoti greitai už $4.200. At- 
sišaukit pas M. Buhman. 4733 Rica St.- 
Chicago, Ill. ” L

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.

Musų banke randasi di 
džiausiąs “Beal Estate’

3332 So. Morgan St.,
- (39—41)

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

2, Du Jotai labai geroj vietoj tarp
lietuvių apgyventa ant Morgan ir 33 
j>lace. Lotas 50x130 pėdų. Labai 
geroj vietoj bent kokiam biznij kaip 
tai dęl drabužinio storo arba “niekei 
shoėw^1feairo'. ' 'Kaina už abudu lo
tu .......    $4000.00.

turės savo mėnesini 
sukatoj, 7 d. Spalio 1911 
vakare, Petro Pilitauskio 
4512 S. Hermitage kv. 
privalo pribūti, nes turė- 
svarbių' reikalų apsvarsty-

3'lubų bizniavus mūrinis namas, sto
ras ir 8 gyveniniai. Bandos atneša 
$1680.00. mėarns. Kaina .. $15000.00.

2 lubų mūrinis namas, 4 gyvenimai. 
Bandos atneša metams *$432.00. Kai
na  ........................  $5600.00.

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

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

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

1- lubų mūrinis namas su visais įtai- 
smais, 
tams.

Priima ban k on-.. pinigus ir- moka 
3%. Skolina piniguš ant Real Estate. 
Perka ir- parduoda, namus ir lotus. 
Parsamdo.. bankines-Skryneles (boxes) 
po $3.00 metams^, Parduoda šifkorteM 
ir siunčia piniguą-į- was dalis svieto.

OFISO VALANDOS?-Nuo 8 ryto iki 
9 vakaro. Nioįibiržęįio 4 dienos šis 
ofisas užsidarys 6 valandą vakare:, ne
daliomis, u t am inkais. ,ir pėtnyčiomis. 
Kitoms vįsoms dienoms bus atdaras

Reikalaujame žmonių už agentas, 
pardavinėjimui 
gerai žinomi

spaustuvėse, batikose ir Aušros skai- 
tus galima gauti pirkti lietuviškose 
tykioje, 3149 S. Halsted St. Vaka
ras atsibus Šv. Jurgio parapijinėj sve
tainėj, 33 ir Auburn Ave., 15 dieną 
Spalio (Oet.). Pradžia 7 vai. vakare. 
(40—41) AUŠROS KOMITETAS.

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

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

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

Skunda Jonas Tananewicze Prieszais 
Antana Jablonski likosi iszmesta Pro- 
wa, Kuri Buwa Apskudymas Sausi 
1911 m. ant 25.000. Buwa Apskuns- 
tas Per Primeiawima Neteisingu žmo
nių, Kurs Antanas Jablonskis nieką 
Nekalbiojo ant P. Jono M. Tanene- 
wicze.

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

(39—40) KOMITETAS.

* ' ARCHER AVĖ.
lubų medinis ‘ namas.7 Kai-
..k.................................. $3000.00.

DB-STĖ LIETUVIŲ JAUNIKAIČIŲ 
DAINOS MYLĖTOJŲ.
A. Mieszlr.ikis, Pirm., 

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

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

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

2313 W. 23 Place.
M. Palionis, Išdininkas, 

2323 S. Leavitt St.

nęs. Jis pats aAkftš fš.
malonėkite pranešti - zemiaus Tpftduot.u 
adresu, už ką busiu labai dėkinga. -T,.- , 

Agota Gandrirhiėnė,-: ?
515 W. 15 St., Chicago, Ill.

ADMINISTRACIJA LIET. TEATBAL. 
DRAUGYSTES PO PRIEGLOBA BV. 

MARTINO. 
Nik. Overlingas, Pirmin., 

3245 S. Morgan St. 
Stan. Stonevieze, Vice-prez., 

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

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

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

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

3244 S. Mrgan St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

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

Antanas Mazelauskis,- Pagebininkas,
3302 S. Morgan St.

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

Antanas Kasparavieia Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

' Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Dlinois Court.

3. šimtas lotų ant 46 gatvės tarp 
Western avė. RockweR avė., Talman 
avė., Washtenaw avė., Fairfield avė., 
ir California avė. Lotai randasi la
bai puikioj vietoj- Vanduo randasi 
ant, visų lotų. Suras taipgi pradeda 
įvesti ant Western avė. šituos lotus 
daugiausia perka lietuviai, slavokai, 
čekai jr 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 ir 
aukščiau.

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

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

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

Užsirašyti “Lietuvą” galima kiekviename laike.

Priima bahkjn pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir pawjioda .. namus ir lotus. 
Parduoda šifkrrtes siunčia pinigus 
į visas svieto dalis. .

Dr-stė Lietuves Sūnų No. 
Town of Lake, 
susirinkimą 
D)., 8 vai. 
svetainėje, 
Kiekvienas 
sime daug 
mui.

Juoz. Zalandauskas,
4513 So. -Hermitage Av.

Ant pardavimo šiaučystės- Storas; ir 
pora ruimų pagyvenimui, gėrioje ap
linkinėje apgyventoje visokiomtau
tom. Biznis eina 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 St7 Chicago, UI. (38—40)

10220 Commercial A v., Š. Chicago, UI 
(58—40)

27 PASILINKSMINIMO VAKARAS.
Pareligt-as Jaunų Amer. Liet'. Pasi

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

Spalio (October) 8 d. š. m. šv. Jur
gio svetainėj statoma scenoje dvi ko- 
mediji: “šalaputris” ir “Brangusis 
pabučiavimas”.

ši pastaroji komedijėlė statoma dar 
pirmu sykiu Chicagojc. Kaip ■ viena 
taip lygiai ir kita labai puikios ir juo
kingos komedijėlės.

Lošime šių veikalų dalyvauja . ge: 
riausieji visoj Chicagoj artistai, kaip 
va: pp. B. Vaitekūnas, J. Briedis, J. 
Šlikas, p-ios šlikienė, Moskienė. ir 
p-lės Montviliutė, Varašauskiutė.

Pradžia lošimo 7:30 vai. vakare. 
Tikietai galima jau gauti pas draugi
jos narius,' o lošimo dienoj prie kasos 
svetainėj.

Laike pertraukų dainuos “-Birutės” 
draugijos choras naujas, dar niekeno 
nedainuotas dainas.

Užbaigai — tautiški šokiai, žaislai 
bei skrajojanti krasa. Pasitikima 
puikaus vakaro. Kviečiama visi, kas 
myli linksmai, padoriai praleisti va
karą,

“Birutės” Dy-jos Valdyba.

halsted st.
1 lubų medinis namas su Storu. 

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

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

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

Į.-,lubų mūrinis .namas ir Storas su 
5 kambariais. Kaina  ...........$3000.00.

Joseph J. I®R^savimnkas, 
46001 S. Wood St. Chicago.

Paieškau savo švogerio Antano Bal
trušaičio, Petro Baltrušaičio ir Augus
tino Adomaičio savo draugo. Paei
na iš Kauno gub., šakunų valsčiaus, 
Šiaulių parapijos, dvare grafo Zubovo; 
penki metai kaip Amerikej. įei kas 
žinotų apie juos arba jie patįs, mel
džiu pranešti arba atsakyti, turiu, di- 

reikalą, ant šito adreso:
Antanas Bertulis, 

Gerard St., Dekalb, Ill,

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
SV. JURGIO KAREIVIO K.

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

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

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

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

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

'34 Logan St.
J. Anekaitis, H Fin. Sekr., 

New Grove Sb.

skyrius namų ir lotų. Lie 
tuviai pasinaudokite iš ge-

rankos vieno piršto gaįaą; 
nėščia apie 6 menesių? 

apie juos dnžinotų, lųel- 
žinią, už ką busiu' dčkin--- 

Antrašas: A.

- Paieškau savo vyro Grigaliaus Vo- 
siliaus, paeina iš Kauno gub. Šiaulių 
pay., Ųžvintos parapijos, Dtmgvetų 4!$;; 
doš. Ka's žinotų apie: jį meldžiu 
duoti žinią, už ką biislų..labki 
kinga. ■-i: -.'-:-/.

4513 S. ,HJ<

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

atlieka ir savo darbą gvaraatuoja.
3252 Emerald Avenue x - • Chicago, Ill.

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

(37—43)

ros progos, nes visi namai n 
lotai randasi ant Bridgepoi- 
to ir apielinkėj lietuvių ap- 
gyyentoj. Kam mokėti be- 
reikalo randų, kad galima 
turėti savo namukų ir jame 
laimingai gyventi. Žmogus 
mokėdamas randų per kele- 
tų^metų, galėtų įgyti savo 
loenų namų su mažmožiais 
prisidėjimo keleto šimtų. 
Todėl atsišaukite į musų 
bankų, o mes suteiksime vi
sas reikalingas informacija? 
delei pirkimo namų ir lotų. 
Jaigų kur norėtumėte pirk- 
ti 'Uainu arba lotų patinka- 
moĮ vietoj, atsišaukite prie 
niųs, o mes yis'tiek sulygsi- 
mė piginus ir geriaus, negu 
kiti agentai.

Cionais paduodame sūra- 
šų nekuriu ir lotų, kurious 
galima pirkti labai pigiai:

: Žįmogus jei kankinamas skausmais yra 
bę pagelbos kaipo akrutas sudaužytas

. 1 ,lųbų medinis namas, 6 kamba
riai. Kaina ............   $1900.00.

visur. 
Estate, 
lotus, 
(boxes) po $2.50 metams, 
da laivakortes ir siunčia pinigus į vi
gas' dalis vieto.

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedčiioms, utarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, kaip ikišiolei.

, !; - i; „. PARNELL AVE.
2 lubų medinis namas. Bandos at

neša $300.00 metams. Kaina $2057.00.

Bandos atneša $230.00 me-
Kaina ....................... $2500.00.

>ų mūrinis namas. Kai-
..................... ............... $2500.00.

Priima ankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus 
Parduoda J;<kortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Niio, birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys ;6 valandą vakare: 
nedaliomis, utarninkais ir pėtnyč.oms. 
Kitoms . visoms dienoms buš atdaras 
iki 9 vai. vakaro, h ai p ikišiolei.

ant skalu. Ar kenčiate skausmus Boma« 
tizmo, Nenralgįjos, Užsišaldymo ir 1.1, 
tada pamėginkite porg sykiu sutepti SU j

FAIN EXPELERIU, 
PABOVKNCZ1AIS NAMINIAIS XAtSTAIS.

Gaunama visose aptiekose už 25 ir 50 Oi 
f.M. RICHTER & CO., 215 Pearl st. New York,

Oen^Ht anT <r.t JMeifr — »eMa

Kaip tik gausi tą knygą, gali su ana išsitiesti km 
medžių pavėsyj, o iš skaitymo turėsi daugiau linksmy* 
bės nei iš poros šimtų centų, daugiau ateivėdinimo, nei 
iš pilnų statinių “aiskrimo”, daugiau pajaudinimo, nei 
iš draugijos 25 merginų! * '

PASILINKSMINIMO VAKARAS.
Parengtas Giedorių švento Jurgio 

parapijos, Chicago, Ill., atsibus nedė
lioję, dS d. Spalio (Oct.), 1911 mį, 
Freiheit Turner salėje, 3421 South 
Halsted St. Balius prasidės 5 vai. 
vakare. Muzyke Lietuva Band vad. 
Ed. Bakševič. Inėjimas 25c ypatai.

(40—41)

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

EMERALD AVĖ.
2 lubų- medinis namas. Bandos at-- 

neša.'-$540.00 metams.' Kaina $3000.00.
1 lubų mūrinis narnąs, 1 didelis par 

*’*. Bandos at-
Kaina $2000.00.' 

Bandos 
Kai- 

$3000.00.
2 lubų mūrinis namas. Bandos at- 

neša; $300: metams.
2 lubų medinis -namas, 

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

Kaina ............’..........

Waltz, Two-Step, „SiJe^S 
Dance, Buck & Wing; ^rish 
Spanish. Waltz ir ®5 kitols

PROF. JULIUS,
50c. ir 25c.; |2124 So* Halsted St, Chicago, HL

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 Rašt., 

2037 Canalport Ave.

Ant pardavimo mūrinis namas ant 
4 familijų, 18 ruimų,..raudos- atneša' 
42 dol. ant mėnesio.. Gera ' proga 
lietuviui, nes lietuviais, 'apgyventoje: 
aplinkinėje. Atsišaukit ant šio ant
rašo: Jos. Dainėlis, 922 — 35th Place, 
Chicago, HL -:r ($8-^40)'-

žemės, . kurie - yra 
ir .gerbiami;,... tuo- 

irti interesu. galima užsiimti nuo-’ 
latos arba po darbo valandų. Į sa
vaitę galima užsidirbti iki 40 dpi. 
Atsišaukite: Room 405, Stock Ex
change Bldg., kern. La Salle and 
Washington St., Kozlowski (35—40)

Taupykite pinigus.
Keistute Paskolinimo ir Budavojimo 

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

čio (August) 10 d., 1911, ant Dr-stės 
susirinkimo, kuris atsihuna kas Ket- 
vergas, 8 vai. vakare J. Ridiko sve
tainėje, 3251 Illinois Court, kampas 
33-čios gatves, 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 ak-cija'atneša $100. Tai
gi guoduojami draugai ir -draugės 
meldžiame užsirašyti kiek galima sau 
akcijų, nes tai yra geriausia būdas del 
sučėdijimo pinigų, mokant po kelis 
centus arba dolerius ant savaitės.

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

Skolina 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.

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

Toj knygoj atrasi daugiau juokų nei dešimtyje 
humoristiškų laikraščių per 10 metų; daugiau užganė- 
dinimo, nei išgėrus bosą alaus; daugiau gerų patarimų 
ir pasargų, nei visose virtuvių knygose ir tt

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

IZIDOR NAtISIEDAS
917 W. 33 rd St. Chicago

Paieškau savo draugo Benedikto 
Norvaišo, paeina iš Kauno gub., Šiau
lių pav., Akmenės parap., žvirbulių 
kaimo; girdėjau gyvena kur tenai 
apie Chicagą; jis pats arba kitas kas 
žinantis apie jį meldžiu atsišaukti 
ant adreso: - .

Domininkas Aleksis,
P. O. Box 217, East-'Arlington, Vt.

Perka
Parsaūido bankines skrynutes (boxes) 
po $2:50 metamš.,1'"iPa*r<iūbda sifker
tes ir siunčia spinigus < įi-visas ■ svieto 
dalis.. ,R . J.,?;-..::

OFISO VALANDOS: Nuox&.ryto 
iki 9(Vakaro. Nuo- birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedaliomis, utarninkais ir pėtnyčioms. 
Eitoms visoms dienoms bus atdaios iki 
9 vai. vakaro, kaip ikišiolei.

TOWN 
SAVINGS-BANK,

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMIN ISTRACI JA. 

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.

JONAS M. TANANEVIČE, 
3244 S. MoUga^St. Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pini. 
Perka i? pavCjoi 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo. birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedėliomis, utarninkais ir pėtnyčiomis. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras iki 
9 vai. vakaro, kaip ikišiol.

Priima bankon pinigus ir moka 
'3%. Skolina pinigus' ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skrynutes (boxes) 
po $3.00 metams. . ^Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.
I OFISO VALANĮB^^ Nuo 8 ryto- 
iki 9 vakaro. Nūe^tirželio -4' dienos 
-šis ofisas užsidarys valandą vakare: 
nedaliomis, irtarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras iki 
9 vai. vakaro, kaili ikišiolei. . ...

LOWE AVE.
1 lubų mūrinis namas su 6 kamba

riais. Namas; įtaistas pagal naujau
sią būdą ? Kaina i....... $3000.00.

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

AUŠROS VAKARAS.
Mieris šio vakaro — duoti musų 

publikai ką nors geresnio, naudinges
nio ir užimančio, taip kad atsilankę 
užmirštų savus visus nesmagumus ir 
keletą valandų praleistų smagiai ir 
naudingai.
.Programe dalyvaus šie geriausi ži- 

nevai dailos ir- artistai: K. Kasputis, 
Janušauskienė-Jakševieiutė, Balčaičiu- 
tė, Dndas, Vičas, Uktveris, Dundulis, 
Stbgis, Dundulienė, Dūduliutė, Sarpa- 
lius, Kl. Jurgelionis. Gana paminėti 
tuos vardus, kad darodyti publikai, 
jog mes nesigiriame, nerekliamubja- 
me, -bet -kad atsilankę ant musų va
karo ras tikrą užsiganėdinimą iš to, 
ką ten pamatys ir girdės. Skyriai 
programo: 1) Lošimas “Kerštinga 
meilė”, 2) Du kvartetai, 3) Du so
listai, 4) Monologas-Iošimas ir 5) .Ba
lius su visokiais'pasrHhksmlnimais.

Tikietai_po 1 dol., 27..,
mokslaiviams pusė' kainoj Tildė-

Paieškau savo vyrb Jurgio/. 
drimo, -kuris prasišalino nuO mahę's ^ 
d. Balandžio (April)“' š..': nt,- .palikda
mas mane su 4 mažais vaikais; ;paę'tna 
iš sodos Trak laukio, 'Gaurės;
jos, Raseinių pav., Kauno gūbz: Apie 
33. metų amžiaus,,, švięspląiUiiš?.'7 Hg: 
ūsais, sukalba tik 'RėtayiąkaiL.u*..tan- 
putį angliškai; Mėlrpse-. Parke?.
išgyvedom 7 metus/.“ nusikraus.tėm >į. 
Chicago. Heights, III.', vieną mėno^ 
tik išbuvom ir pabėgo jis n»o fiia-

4601 S. Ashland Av. Chicago
Priimi-, bankon pinigus ir meka 

3<7ę; Už sudėtus pin • us musų ban- 
koj duodamv čekių knygutę, iš kurios 
galima rašyti čekius; ir jie tinkanti 

Skolina pinigus ant Real 
Perka ir parduoda namus ir 

Parsamdo banki/'es skryneles 
Parduo-

P^iieškau Jokimą Zetaeliuną," paei
nantį iš Kauno radybos, miest. Pane
vėžio. Pirmiaus gyveno įRoselandrvHl., 
bet dabar kaip girdč.^ų, kad yra 
Pennsylvanijos valstijoj. Gal kas 
žinote, arba jisai pats tegul atsišau
kia po antrašu: ..-.į ■

Jonas Žemei iuhaš,’

AUBURN AVE.
2 lubų medinis namas, 3 Storai ir 

3 gyvenimai. Randos atneša $1500.00 
metams. Kaina ................... $17000.00.
‘ ’2; lubų kampinis mūrinis namas, 1 
Storas ir 1 gyvenimas. Randos atne
ša $3.” 5.00 meams. Kaina .. $2200.00.

2 lubų medinis namas, 2 gyvenimai. 
Raftdos atneša. $288.00 metams. Kai
nai • • .......................................... . $2300.00.
. "2 lubų medinis namas, 3 gyvenimai. 
Randos atneša $336.00 metams. Kai
na A;.. r. ~........................  $3000.00.

2 lubų -medinis namas, 2 gyvenimai. 
Randos atneša $300.00 metams. Kai
na ..„/....J......................... $2200.00.

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

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

ARCH ST.
1 lubų medinis namas. Randos at- 

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

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

$2150.00:

11



£ VIETINES ŽINIOS. <
JI’ “Lietuvaitė”

Pereitoj nedėlioj 1 d. spa
lio S. L. A. 183-čia kuopa 
šv. Jurgio parapijos sve
tainėje parengė teatrą. Lie- 
tuvių Jaunimo Ratelis lošė 
5-ixx veiksmių dramą “Lie
tuvaitė”, parašytą J. Ralio. 
Yra tai naujas musų dra
matiškoj e literatūroj e veika
las ir prie progos reiktų čia 
apie jį kiek paminėti.

Pirmiausia reikia nuro
dyti, kad šis veikalas nėra 
J. Ralio parašytas, bet tik
tai sutaisytas iš žinomo ru- 
sxj poeto Lermontovo poe
mos- “Litvinka”. Kas yra 
apsipažinęs su rusų litera
tūra, tas žino Lermontovą 
kaipo vieną iš didžiausiai 
talentuotų rusų poetų. Ler
montovas kaipo poetas-liri- 
kas savo poemoje “Litvin
ka” išreiškia daugiausiai 
poemoj e veikiančių j ų asme
nų dvasios ypatybes; užgau
damas ploniausias jų.vidu
jinio gyvenimo stygas, ap
siaubtas giliu romantizmu, 
poetas tikrai artistiškai at
jaučia dailos apsireiškimus, 
tuomi suteikdamas skaitan
čiam jo poemą pilną estetiš
ką pasiganėdinimą. Žino
ma, poetas, norėdamas per
statyti savo poemoje vei
kiančiųjų asmenų dvasios 
stovį, daugumoje apleidžia 
aplinkybes, kokiose tieji as- 
menįs yra perstatoma ir vei
kia, tatai lietuviškam auto
riui ir prisiėjo savo sutaisy
toje dramoje išvesti aplin
kybes, kokiose dramoje vei
kiantieji . asmenįs perstato
ma. .......
į Abelnai - imant, 'Visas; lįe-, 

tuviškas Veikalas, vien 
pagal jo suloši- 

mą, neuaro tokio gilaus es
tetiško pasiganėdinimo, ko
kį suteikia tik skaitymas 
minėtos Lermontovo poe
mos. Smulkesniam apibrie- 
žimui pačio lietuviško vei
kalo čia nėra vietos, tatai 
trumpai nurodysime tiktai 
patį jo perstatymą.

Svarbiausias veikalo ro
les: belaisvės lietuvaitės 
Gražutės p-lė A. M. Dundu- 
liutė ir rusų kunigaikščio 
Arsenijaus p. A. M. Bar- 
čius kaipo aktoriai scenos 
mylėtojai atliko gana gerai. 
P-lė Dunduliutė net parode 
savo gabumus, laisvai užsi
laikydama ant scenos, turė
dama aiškią kalbą ir tinka
mus savo rolei judėjimus. 
Arsenijus (p. A. M. Sar
čius) turėjo gana tinkamą 
išvaizdą ir nudavimą; pa
čiame veikale jo rolė nėra 
išplėtota, palikta kokia tai 
neaiškia, apkarpyta, gal už
tai, kad į patį veikalą, mato
mai, norėta indėti kuodau- 
giausiai lietuviškumo. Ant
roje veikmėje lietuviai ka
reiviai: Budris — p. J. J. 
Zolp ir Žiu-ris — p. K. Mi- 
sius labai tinkamai švaistė
si po sceną išnešdami iš Ar
senijaus rūmų belaisvę Gra
žutę, bet jau visą įspūdi 
gadino prastos scenos de
koracijos; nes rumii balko
nas išrodė kokia-tai pasto
ge ar palėpe, pačios Gražu
tės visai nebuvo matyti, o 
juk šioji scena ypačiai tu
rėjo į žiūrėtojus padaryti 
didelį įspūdį. Trečioje 
veikmėje kaimiečio grinčia. 
lietuvių šeimyna, kaimo pa
pročiai ir užsiėmimai gana 
tinkamai perstatyta, 
šeimininko Valinčiaus rolė
je p. A. Daukša lošė gana 
silpnai. Valinčienės rolėje 
p. M. Dunduliene buvo la
bai naturališka kaimietė-

bet

' šeimininkė. Gerai dar lo
šė taippat lietuvių vado 
Tautgino rolėje p. J. Goš
tautas. Vaideliučio apsitai- 
symas buvo koks-tai ypa
tingas. Apart šių svarbes
nių rolių lošime dalyvavo 
dar daugybė kareivių, kai
miečių, tarnų ir kitokių 
veikiančių asmenų, išvestų 
ant scenos pagražinimui ar 
didesniam įspūdžio pridavi- 
mui visame veikalo veiks
mių bėgyje. Bene didžiau
siu teatro trukumu, tai bu
vo neatsakanti ankšta sce
na, visai prastos, netinka
mos tokiam veikalui deko
racijos; kas daugiausiai ir 
kenkė visam perstatymo 
įspudingumui, o patį veika
lą padarė kokia-tai karika
tūra.

Po perstatymui p. J. Uk- 
tveris deklemavo monologą 
“Ai’ apsivesti, ar atsimes
ti”. Deklemavimas buvo 
labai atsakantis, bet pats 
monologo turinis. neturi sa
vyje nieko gilesnio. Dar 
81-mos kuopos L. S. S. cho
ras padainavo porą daine
lių, vadovaujant p. J. Kati
liui. Dainelę “Jojo berne
lis” vienų vyrų choras pa
dainavo gana gerai,' bet 
maišytam , chorui daina 
“Draugai į kovą” visai 
prastai nusisekė padainuoti, 
nes pora moteriškų balsų 
negalėjo pagauti savo bal
so.

Ristyriės buvo gahauž> 
imančios, nes lietuviai pir
mu kartu Chicagoje pasiro
dė svetimtaučiams, kad jų 
ingimtos fiziškos spėkos ir 
kūno sudėjimas daug kuomi 
persveria kitų tautų žmonių 
tokias jau kūno ypatybes, 
Publikos imtynėsna atsilan
kė pilna svetainė/ iš ko 
■‘Baltos Rožės Liets- Pasil. 
Kliubas” turėjo gerą pęįną. 
Visi lietuviai imtinininkai 
yra nariais minėto KliuBo.

j. S. ;•

iidžiausiū musų lietuvių 
prasižengimu^ ypač suaugu
siai lietuvių f jaunuomenei, 
jaigu mes pralefetumėm to-

einamą progą. Tikimasi, 
kad lietuviai ikuodaugiau- 
siai lankys minėtas vakari
nes mokyklas! -

“Aušros Vartų Choro”
• dr-jos teatras.;

■ Pereitoj nėdelioj' Aušros
Vartų -P. Šv. parapijos sa-

Vakarines mokyklos^
Miesto Chicagos Ąpsyie- 

tos Departamento '(Boar^: 
of Education) mokyklą: sų-' 
peritendentas prejp mus 
paskelbti, kad ateinančiam 
panedėlyje, 9 dieną spalio 
š. m., atsidaro viešosios va- 
karinės mokyklos. Visos 
vakarinės mokyklos, kaip 
žinoma, neapmokamos,^ tai^ 
gi mokslas suteikiama visai 
dovanai. Del platesnės Chi
cagos lietuvių visuomenės 
žinios, paduosime čia sure- 
šą tą vakarinių- niokyklų, 
kurios yra dangįąipmažiau 
artimesnės lietuviams,^ jų 
apgyventose miesto dalyse.

Šiaurinėje miesto dalyje 
(North Side): Burley mo
kykla — Barry avc. arti 
Ashland avė.; Waller moky
kla — Orchard ir Center 
gat.; Franklin mok. —^Goe
the gat. arti Wells gat.;

šiaurvakarinėje dalyje 
(Northwest Side): Burr 
mokykla — Ashland ir Wa^ 
bansia ave., Wells mokykla: 
— Ashland ir Cornelia ave;

Vakarinėje dalyje (West 
Side): Foster.mokyklą-—^- 
Union ir O’Brfen . gat,; 
Walsh mok. — Dvidešimta

seenoje' 
“Knarkia pa- 

Bc to skambinta

ja vardu “Aušros Vartų 
Choras ’ ’ pastatė 
“Išgamą” ir 
liepus”.
ant piano, deklemupta, vie
tinės mokyklos vaikųJdai^ 
nuota, pasakyta dialogas 
“Jonas ir Driskius’,’ ir pa
galiau dr-jos “Aušros Vari 
tų Choro” padainuota ke-: 
lios tautinės dainos.

Kaip teatrų lošimas, taip 
ir viskas labai gražiai atlik
ta; publika buvo pakaktinai 
užganėdinta ii’ daugumas 
išreiškė norą, idant panašus 
vakarai ir tankiau butų 
ruošiami. Choras 
gražiai dainavo.

“Aušros Vartų 
suorganizavo dar
vargonininkas p. A. Kve- 
deris. Verta lietuvių jau
nuomenei į tą naują drau
giją rašyties ir lavinties lie
tuvių dainos srityj.

taippat

Chorą” 
nesenai

imtynės. Ėmėsi 
Dalkus, lietuvis- 
sunkaus svarumo, 
Povilu Martense-

Imtynėse laimėjo lietuviai.
Seredos vakare, 27 d. 

rugsėjo, School Hali sve
tainėje atsibuvo gana pažy
mėtinos 
Pranas 
drutuolis 
su danu
n’u, sunkaus svarumo imti- 
nininku. Danas buvo apsiė
męs lietuvį į pusę valandos 
du sykiu .parmesti, bet ne
galėjo išpildyti savo prisi- 
žadėjimo, nes netik kad p. 
Dalkaus neparito, bet dar 
pralošė ir $250.00, kuriuos 
buvo užsistatę abudu imti- 
nininkai.. Žiūrint į imtynes, 
aiškiai buvo matyti, kad da
nas geriau moka ristis už 
lietuvį, bet lietuvis savo di
deliu drutumu lengvai per
svėrė dano vikrumą.

Apart p. Dalkaus, imty
nėse dalyvavo dar du lietu
viai, kuriuodu ėmėsi 
amerikonais, bet ir 
gavo viršų.

su
tiedu

- 1.066, Yazoo

Geležinkeliečių streikas.
Pereitoj subatoj po ilgų 

tarybų su Harrimano gele
žinkelio’ linijų valdyba pa
galios šių linijų darbinin
kai apskelbė streiką. Strei
kas apima 15 pietinių ir va- 
karinixj valstijųir jame da
lyvauja arti 30.000 darbi
ninkų. Pagal atskiras ge
ležinkelių linijas streikas 
taip paskirstoma: Illinois 
Central streikuoja 4.550 
darbininkų, Union Pacific 
— 6.296, Southern Pacific 
-— 10.083, Oregon Short 
Line — 1.205, Oregon Rail
way & Navigation — 1.331, 
San Pedro Los Angeles & 
Salt Lake
& Mississippi Valley — 658; 
išviso 25.189 darbininkai. 
Chicagoje metė darbą Burn
side miesto dalyje apie 
2.000 darbininkų, Illinois 
Central geležinkelio dirbtu
vėse ir apie 200 darbininkų 
įvairiose garvežių taisymo 
stotyse.

Abelnai imant, streikuo
ja šios atskiros geležinkelių 
darbininkų unijos: mašinis
tų, kalvių, dirbančių prie 
katilų, prie skardos ir 
prie vagonų. 4 Visos šios 
unijos reikalauja pripažini
mo naujos jų organizacijos, 
būtent susivienijimo; arba 
federacijos visų :atskirų ge
ležinkeliečių unijų.

mok. — Johnson gat. irKe- 
turioliktas place; Medill 
.mok. — Keturioliktas -placą 
arti Throop gat.; Mąrąuett^ 
■mok. -— Wood iri .Hhrriso^ 
gat., FroebeFniok. Dviįš 
dešimts pirma ir Robey 
gat.; Hammond mok.-——J. 
Dvidešimts pirmas place ar
ti California ave.

Pietinėje dalyje (South 
Side): Wendell Phillips moį 
kykla — ’ Trisdešimts de
vinta gat. ir Prairie ave;; 
McAllister mok. — Trisde
šimts šešta ir Gage gat.; 
Hamline mok. —Keturias- 
dešimts Aštunta ir Bishop 
gat.; Pullman mok.—Motsė 
ave ir 113 gat.

Specijalinės vakarinės 
techniškos ir komercijmės 
mokyklos: Crane Technical 
High School — Oaklėy ave. 
ir Van Buren gat,; Lake 
High School — 47 place ir 
Union ave.; Lane Technical 

Division irHigh School — 
Sedgwich gat.

Visose vakarinėse moky
klose apart anglų kalbos iš-, 
guldoma dar pradinis abel- 
nas mokslas ir mokinama 
įvairių amatų. Amatų gi 
mokinimas specijąliškai ir 
plačiai išguldoma pastarose 
trijose technikos jr komer
cijos mokyklose. Artimes
nės informacijos suteikia
ma pačiose mokyklose.

Tiesa, kaip jau pirmiau 
pas mus buvo pranešta, kad 
Chicagos lietuvių apšvietos 
draugija “Aušra” nękurio- 
se miesto dalyse atidarė va
karines mokyklas su plačiu 
kursu, kurias pirmiausia 
lietuvių priederme yra kuo- 
daugiausiai palaikyti ir lan
kyti; bet kam butų kokie 
neparankumai, ar norėtų 
mokytis amatų, tad yra pla
čiai atvertos 
nėtųjų miesto

'S duris visų nu
tęsto vakarinių 
Jau rodosi butų

I Nuo Kryžkaulio Skaudėjimu,
į -- * . ..
♦ kurie tankiai yra pasekme kokių inkstų ligų — privalai
t vartoti tokias gyduoles, kurios tiesiog veikia į pačią li-

' gos priežastį ir tą priežastį prašalina

I Severas Gyduole Inkstams ir Jaknoms
•J*
| yra užtikima ir tikra gyduole, kurios pasekmingum as
t . - . yra gerai žinomas gydyme įvairių ligų jaknų, inkstų ir
f šlapinimo organų.
t Pataiso ir sutvirtina nusilpusius inkstus.
| Paskatina jaknas normališkai veikti.

r. Pataiso šlapinimo organu suirimą.

*+**.{.**.j.**.>>*.HA*AHAA*-SAAfr*****+AM-****-i“HA**4-H

t Neužsiganedinimas

Kaina: 50c ir $1.00 *

❖

A ❖

i Kam
❖

Galvos svaigulys, alpimas, riemuo, vidurių užkietėjimas, 
jaknų apsunkinimas — štai nekurie apsireiškimai, kurie 
paeina nuo vidurių nevirškinimo arba dispepsijos. Tam
sus jo sešelis puola į užsiganedinimą gyvenimu pas dau
gelį žmonių, bet tos silpnybes tankiai yra lengvai praša
linamos, vartojant nekurį laiką

Severas Gyvasties Balsamą. .
' - ; Kaina 75 centai. f

Kęsti Skausmus? t
Sveikas žmogus turi būti liuosas nuo visokių skausmų. 
Kryžkaulio skaudėjimas, sustyrimas sunarių ir raumenų, 
sutinimai, uždegimai ir kitokie viršutiniai kūno skausmai 
paeinanti tai nuo reumatizmo, tai nuo neuralgijos, nuo 
susižeidimų ar nuo nusimušimų, reikalauja išviršutinių 
gyduolių. Jei nori sau suteikti greitą ir tikrą palengvi-

- nimą, vartok
• Severos Gothardo Aliejų.

Kaina 50 centų.

* - 
+ ❖
❖

t
❖

Pabriežiame drūčiai, idant vieną bonkutę išbandytai šiandie. Parduoda- t 
ma visose aptiekose ir pas gyduolių pirklius. Vartojimo būdas yra g 
aiškiai aprašytas lietuviškoj kalboj. Persitikrink, kad tau duoda t 

tikrąjį su parašu t
- - _____ •........ ........................ ❖

Chicagos italai ir karas.
< Atė j ils; 1 žiniai irapie Ifalijos 
su 7 Turkiją karą,: i Chicagos 
italai > nepaprastai sujudo. 
Vietinis Italijos', konsulas 
Guido Sabetto neturi nei 
valandėlės ramaus -laiko, 
nes pas jį lankosi šimtai 
jaunų italų, klausinėdami, 
ar jie gali but priimti į Ita
lijos armiją ir kaip kuogrei- 
čiau pargrįžti savo tėvynėm

Chicagoje yra apie 100- 
000 italų — kalbėjo laikraš
čių reporteriams konsulis — 
ir jaigu bus reikalinga, tai 
visi jauni žmonės grįš tėvy
nėn ir stos į armijos eiles.

Šiomis dienomis jau keli 
tūkstančiai itahj išvažiuoja 
tėvynėn.

Keletasklausimų.
Kiekvienas išmintingas 

žmogus, kaip tik pasijaučia 
kiek negerai, tuojau rūpi
nas savo sveikatą pataisyti. 
Ir čia iškįla trįs klausimai: 
1. Kokie vaistai reikia var
toti? 2. Kaip jie vartoti? 
3. Kada jie vartoti? Jei 
nesveikatos priežasčia yra 
pilvo netvarka, ar kepenų, ar 
vidurių neveiklumas, jei pa
sidarome nerviški, arba jei 
musų kraujas sugedęs, čia 
galima tuojau s pasigelbčti. 
Reikia tik vartoti Trinerio 
American Elixir of Bitter 
Wine keletą minučių prieš 
valgį, kad sustiprinus ir 
prirengus pilvą ^maistui su
virškintu Jei vynas atro
dytų perkartus; galima pas
kui užsigerti: vandens. Sti
klelis, einant; gulti, naudin
ga kiekvienam išsigerti. Vi
sada, kaip tik pastebima 
atmaina musų apetite, arba 
sunkumas po valgio, arba 
silpnumas ir nerviškumas, 
reikia tuojau .vartoti Tri- 
ners American ' Elixir of 
Bitter Wine. Gaunamas
visose aptiekose. J. Triner 
1333 -y* 1339i Š. Ashand av. 
Chicago, BĮ. •- ? ' ?

W. F, Severą Co. CE™$PID?,

^Bankinis Kantoras
- - - - - - - - —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 nusiunčiamo lietuviškus laiškus su pamokinimu, kaip kelionėje užsilaikyti, 
kad nepatekti į rankas apgavikų, kurie nuo keliaujančių pinigus išvilioja. Per 
musų bankinį kantorą tūkstančiai žmonių atvažiuoja ir išvažiuoja ir kiekvienas 
džiaugiasi gavę gerą laivą ir teisingiausias informacijas.

Čionai paduodame laivų surašą: .
Iš Krajaus In Krajų
$ c KOKIA LINIJA. $ c
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 ur New York, perplaukia jūres į 8 d.33.0&
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 .. ..-.57.-...
Pasarga: Kiekvienas atvažiuojnatis iš Krajaus ar didelis ar mažas, 
turi mokėti pagalves taxų $4.00, todėl tie turi būti pridėti apart šip

kortes kainos. —

EUROPOS GELŽKELIŲ KAINOS: /

Tarp Eytkunų ir Tarp Tilžės
5.00 ęu:....... ...tz.- —»• Hamburg .-r.*....... ........ 4.85
5.25 ..53.Z.X3:.Z.. .-mv.« Bremen ... .:<gym3X.-.. .=.»------- - 5.20
7.10  e......-.-.... Antverpen , ^.^^.. .....-....7....... 6.95
7.05 '........... ............. ......... . Rotterdam ................................ 6.90

Vaikai: 4 metų lig 10 metų pusę, nuo 10 metų pilną kainą, mažiau 4
I ' * 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.

. Visuose reikaluose kreipkitės į musų Bankinį Kontorą adresuodami šiteip:

J. M. Tananevicze
3244 So. Morgan St., Chicago, Ill.

r®??
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