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Indijų mahometanų protes

PASKIAUSIOS ŽINIOS.

nnėjasi, at
ilosi kitoms

Nekuklus yra tasai, ku- 
ris pagirimą atstumia, nes 
nori sau du sykių pagirimą 
gauti. , ,

S Politiškos Žinios. $
mitropolitams po 4.000 rub. 
ir penkiems achierejams po 
2.400 rublių į metus. Rusi
joj kiekvieno archierejaus 
užlaikymas atsieina nuo 6 
iki 12 tūkstančių į metus; 
kiekvienos cerkvės eparchi- 
jos — 12 tūkstančių f metus 
ir mitropolito užlaikymas 
36 tūkstančiai rublių į me-

pwwn vyriau
kursui, viem 
nutarimai.
pasmerkė vyj
čiatikių ceris*
Hies apšvietus -platinime.
^uvažiavimaSs Nurodė di-

prieš čekų mokyklų užda
rymų Vienoje. Vokiečiai 
atstovai ėmę juokties iš če
kų ir jų vaikų. Inirtusios 
motinos pradėjusios spjau
dyti atstovams į akis.

IS BūBUOB.
Maskvoje-atsibrwo 

tijų suvažią: 
tymui liaudį 
klausimo. J ’ . JT-,
šieji žemietijų atstovai bu
vo dabai iš^hūi / dabarti

nėj?/politikos 
t sttyažiavimo 
įsaine kame 
niobės ir sta- 
S darbus Mau-

Iš Anglijos Indi jų 
miesto Kalkuta pranešama, 
jog Indijų mahometanai pa
siuntę Anglijos vyriausybei 
depešą, kuriaja prašanti 
Anglijos įsimaišyti Italijos 
su Turkija karan ir šį su
stabdyti. Mahometanai sa
vo depešoje pažymi, jogei 
Anglija esanti “didžiausia” 
mahometanų viešpatystė ir 
todėl jai priderėtų neleisti 
Turkiją skriausti ir anos že
mėmis kitoms viešpatys
tėms pasidalinti. Be to tie 
patįs mahometanai pasiuntę 
depešą ir Turkijos didžia
jam vezirui (ministerių pir
mininkui) pasižadėdami Tur
kus remti ir nesigailėti pra
lieti kraują už Islamą.

Mahometanai ant Ita
lijos ir abelnai visų krikš
čionių labai inirtę ir neži
nia kaip tas viskas gali pa
sibaigti.

Apšvietimo mini stori s
Kasso nori pataisyti savo 
klaidą... Peterburgo mote
rių medicinos institutas vėl 
norima sugrąžinti į norma
lines mokymo vėžes, šeši 
paliuosuoti profesoriai vėl 
įgavo leidimą išguldinėti lek- 
;eįjas. < Iš 1.200 paliuosuotų 
studenčių 59 jau atgal priim
tos institutan, o 100 studen
čių šiomis dienomis taippat 
priimama atgal.

nūdien
' s

vieno žingsnio statomos ap
švietus platinimo darbe ir 
visbkiems visuomenės kultu- 
rimems'užmanymams. Taip
pat suvažiavimas galutinai 
pašmerkė cerkvines moky
klas, kurios, ne tikjkad ne
platina jokios apšvietos, 
bet dar ant kiekvieno, žings
nio užkenkia jos platinimui- 
si, iškraipo įr demoralizuo
ja visą liaudies apšvietimo 
idėą. — Vyriausybė ir cerk
vė vienaip nesitikėjo nuo 
suvažiavimo tokio aštraus 
pasmerkimo visų jųdviejų 
žmonių proto tamsinančių 
darbelių.

j Į visas Europos sostaines 
pranešama apie greitą mo
bilizavimą armijų ant Bal
kanų pUsiausalip* y Serbija 
pasiunčius keturis pėstinin
kų pulkus į Npvo Bazaro 
sandžako sieną. Tasai san- 
džakas dalimis priklauso 
Austrijai, todėl pastaroji ir 
gi ten armiją mobilizųoįan-

zemie-
Sš apsvars- 
■apšvietimo 

r suvažiavu-

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

KATALIKAS
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Rojalistai nuveikta.
Nesenai Portugalijos 

mieste Oporto atsibuvus 
kruvina kova republikonų 
su monarehistais, kuomet 
policija susekė rojalistų 
suokalbį prieš dabartinę 
respubliką. Keli desėtkai 
žmonių užmušta, o šimtai 
sužeista. Rojalistai visiš
kai apveikta.

Iš kitų šaltiniij gaunama 
žinios, jogei Oporte repu- 
blikoninė kariuomenė visai 
neapveikus rojalistų ir pa
starieji sukruto netik tenai, 
bet ir visoj šaly. Laukia
ma tokių-pat susirėmimų ir 
kituose didesniuose mies
tuose, tečiau republikonai 
pasirengę juos visus išvai
kyti ant visų keturių vėjų, 
kadangi jau visiems nusibo
do jų visokios suktybės 
prieš dabartinę vyriausybę 
ir suokalbiai. J ei rojalistai 
nesiliausią agitavę už mo
narchiją, rep^Qikonar'jttos 
išskersią. .

Bet kiek vėliau Londo- 
nan pranešta, jog monar- 
chistai į savo rankas jau 
paėmę miestą Oporto, kuris 
busiąs greit apskelbtas 
Portugalijos monarchijos 
sostaine. Iš Anglijos dau
gumas rojalistų keliaują 
Portugalijon, kad tenai pri
sidėjus prie saviškių ir su
grąžinus ex-karaliui Manue- 
liui sostą. Žymesni rojalis
tai ex-karaliui užtikrinę, 
jogei jis tuojau busiąs pa
kviestas sostan.

Labai butų indomus ir 
nepaprastas atsitikimas, jei 
Manueliui butų sugrąžinta 
sostas.

Nesenai suėjo 83-čios 
metinės sukaktuvės gimimo 
dienos rusų didžiojo rašti
ninko 
tojaus. Tos sukaktuvės ap
vaikščiota savotiškai. Iš 
Maskvos į raštininko gyve
nimo vietą ant jo kapo ma
nė nuvykti sekančios dele
gacijos: nuo Tolstojaus m'u- 
zėjaus draugijos, nuo rašti- 
ninkystės mylėtojų draugi
jos, nuo perijodinės spaudos 
draugijos, nuo technikos 
draugijos, nuo įvairitj ama
tų draugijų, visa dailos te
atro trupa ir daugybė pavie
nių žmonių.

Iškilmingoje dienoje ant 
didžiojo raštininko kapo 
buyo: Tūlos policmeisteris, 
prįstavas, pavieto įspraunin- 
ka», stanpvieji policijos 
valdininkai, urėdninkai* ir 
apie šimtas ginkluotų raitų 
policistų. Išrodė, tarsi tai 
yra rudeniniai kariuomenės 
manebrai. Iš delegacijų ir 
pavienių lankytojų visai 
mažai kas išdrįso atsilanky
ti į sukaktuves.

Kokia tai liūdna gyveni
mo ironija!

Užlaikymui stačiatikių 
cerkvės augštesnės dvasiš
kos vyriausybės augščiau- 
sioji cerkvės įstaiga sino
das šiemet išprašo iš vals
tybės išdo 40 milijonų rubl., 
arba pustrečio milijono dau
giau negu pereitais metais. 
Sinodo ober-prokuroras įne
ša valstybės dumon suma
nymą paskirti sinodo na
riams - tokias algas: Peter
burgomitropolįtųi — 5.000 
rublių, Mąskvos ir Kievo

-....
Jungtinių Amerikos Vmfeti- 
jų prezidentas Taft. Ar pas 
siseks tas atsiekti, tuo tar
pu nežinia.

Reikia paminėti, jogei 
nuo karo lauko gaunama ži
nių labai skupiai ir tai tan
kiausiai žinios priešingos 
vienos kitoms.

Karas labai tįlus. Italai 
paėmė įmestą Trįpolį 
kas. Ligšioi -ni^^i 
ta vos tik keli mąžęsnės ver
tės turkų karo laiveliai, Ant 
sausžemio itijams/įegįs pri
sieis grumtįes Topolio 
arabais, kurioj^^galiiubse. . . organizuojasi ir Dąųdyą; lai- 
kyties prieš italus. 'Tie4 pil
ni keršto žmonės negr.ejtap- 
simalšįs.

Tripolise suv 
šimtai metų kry 
niekinamas.
naujo triumfuoja

jurų žiburiai užgesinta, ka
ro laivai pakraščiais plau
kiojanti.

Pereitoj pėtnyčioj iš Ne
apolio išplaukus torpėdval- 
čių eskadra, regis transpor
tuojamos kariuomenės ap
saugojimui. Kariuomenė 
busianti išgabenta keturiais 
skyriais ir kiekvienas sky
rius susidėsiantis iš 15.000 
kareivių.

Ryme didelę sensaciją 
pagimdęs faktas, jogei po- 
pežius per langą palaiminęs 
62 pėstininkų pulką iške
liaujantį karo laukan. Mat, 
tasai pulkas ėjęs pro Vati
kano langus.

Italijos vyriausybė esanti 
labai susirupinųs, kad Eu
ropos laikraštija užstojanti 
daugiau turkus, o podraug 
smarkiai užsipuolanti ant 
Italijos, kuri buk užpuolusi 
karan nepasirengusius tur
kus.

Konstantinopoly šv. Zofi
jos mečete andai turkai at
laikę susirinkimą, dalyvau
jant skaitlingai žmonių mi
niai ir kitiems turkų diplo
matams. Tame susirinkime 
užgirta protestas prieš Ita
liją už jos pasikėsinimą ant 
Turkijos viešpatystės. Tą
sai protestas telegrafu tuo
jau išsiuntinėtas visoms Eu
ropos vyriausybėms, parla
mentams, sandoros draugi
joms ir sąjungoms, Haagos 
sandoros tribunalan, į uni
versitetus ir kitas visuome
niškas organizacijas.

Tame proteste išrodoma, 
jogei Tripolio okupaciją 
nieku nėra išteisinama ir 
kad Italija neverta esanti 
gyvuoti tarp Europos vieš
patysčių. Taippat pasiųsta 
specijalinis telegramas An
glijos karaliui sekančio tu
rinio:

“Kaip tai-gali tokia ga
linga viešpatystė kaip An
glija, valdanti 80 arba 90 mi
lijonų mahometanų, žiūrėti 
šaltai į italų ant turkų už
puolimą ir Tripolio bloka
dą? Ar tasai aktas sutinka 
su dabartiniais ir busimais 
Anglijos interesais?”

Taip tai graudžias ašaras 
nūdien lieja turkai žadėda
mi pasitaisyti, kad dabarti
nį karą sustabdžius, o . pas
kui vėl sau ramiai ilgus me
tus skerdžius krikščionius ir 
besimaitinus Kristaus pase
kėjų krauju.

Nors turkai taip daug 
sielvartauja, tečiau armijos 
mobilizacija kuogreičiausiai 
pirmyn varoma ir norima 
italams nors savo skaitlin- 
gumu nepasiduoti. Maho
metanai labai biaurųs žmo
nės, kerštingi' ir italams 
bus sunku juos Tripbliše su
valdyti. :

Kariaujančias puses pir
miau mėginęs sutaikinti Vo
kietijos kaizeris, o dabar

žymesnį lipštą Tobruk, at- 
_sirandantį užtakoj Bomba, 
250 mylių Alio Bęgąnzi. '

Tripolio okupacija (ųž-į 
ėmimas) itĄlams einantis 
gana smarkiai. Nė risi ap
siginklavę arabai nori peš-1 
ties su italais. &Jų daugu
ma atkeliauja ^miestą Tri
polis ir sav< ginklus ita
lams parduri

Turkija^ 
sios nietoihM 
da ant toliau, 
siliępia ir skt 
viešpatystėmi 
skubinai fos ginkluojasi. 
Mano iš; Turkijos ištremti 
visus italuy/'^kuriu randasi 
daugiau šimto tūkstančių.

. Fethi-Bey apleidęs Pary
žių ir iškeliavęs* į Tripolis. 
Tenai jis manąs sukoncen
truoti Djabo T^’rkų armiją 
iir arabus ir genties prieš 
'italus. Jęi Jam pasiseks 
Nutraukt krifyon desėtkai 
tūkstančių afalą, tuokart 
su italais prasidėstikrasis 
karas. f '

Tomis dienoųujin Dždija 
oficijališkai apskelbus apie 
vergų pirklybos panaikini- 
mą Tripolise. • O jtik tasai 
užsiėmimas ten ilgus šimt
mečius Turkijoj -buvo tole
ruojamas.

Italai Tripolise užėmę

Pasikėsinimas ant minis- 
^terio.

Iš Austrijos sostaines 
Vienos štai kas pranešama: 
Dalmatas darbininkas par
lamento bute iš galerijos šo
vė keturis sykius į minis
terių suolą, kur laike posė
džio sėdėjo teisdarystės mi- 
nisteris Hohenburgen ir ap
švietimo miuisteris, gr. 
Stuergh.

Socijalistų atstovas dr. 
Adler kritikavo tuo pačiu 
laiku teisdarystės ministerį 
už užkraunamas aštrias 
bausmes ant demonstrantų, 
kurie nesenai Vienoj buvo 
sukėlę riaušes delei valgių 
brangumo. Ir kuomet dr. 
Adler baigė savo išvedžioji
mus, pasigirdo bute keturi 
vienas paskui kitą šūviai. 
Tečiau niekas nebuvo nei 
sužeistas.

Piktadaris tuojau suimta. 
Jis pasisakęs vadinasi Nie- 
gujen, iš Dalmatijos. Vie
non pribuvęs tyčia, kad nu
šovus teisdarystės ministe
rį, kuris skaudžiai baudžiąs 
suimtuosius demonstrantus. 
Jo bičiuolis socijalistas, ne- 
koksai Paulin, jam suteikęs 
įėjimo biletą parlamentam 
Paulin taippat suimtas.

Pirm to pasikėsinimo par
lamente. buvęs nepaprastas 
trukšmas, Čekai atstovai 
pariamentąn atvedę 300 če
kų vaikų su motinomis, idant 
tuo budu.;, užprotestavus
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Amerikoje $2.00 Į Užsieni $3.00 
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IŠ ITALŲ TURKŲ KARO 
LAUKO.

Visoj Italijoj valdiškai 
apskelbta, jogei miestas 
Tripoli pereitoj savaitėj su
bombarduotas ir italų ka
riuomenė tuojau miestą už
ėmus. Vice-admirolas Bo- 
rea d’ Olmo paskirtas pa
imto miesto gubernatoriumi, 
o kapitonas Cagni ingulos 
komendantu. Iš pusės ita
lų nebūta jokių nelaimingų 
atsitikimų. Pagal Vokieti
jos konsulio raportą, bom
barduojant miestą užmušta 
6 turkai kareiviai ir 6 žydai. 
Keli kareiviai ir vienas žy
das sužeista. Turkai nei- 
kiek negalėję pasilaikyti 
prieš italų karo laivus bom
barduojančius miestą. Už
ėmus italams Tripoli, arabų 
giminių viršininkai sukelia
vę miestan ir Italijos pa
skirtam gubernatoriui iš
reiškę savo paklusnybę, 
prižadėdami ramiai užsilai
kyti.

Italijos karo laivyno vie
na divizija andai ėmus bom
barduoti uostą Prevesa, at
sirandantį europinėj Turki
joj, bet paskui pasirodę, jo
gei italai to daryti visai ne
norėję, bet bombardavę iš 
priežasties turkų provoka
cijos. Kad daugiau panašių 
atsitikimų ateity nebūtų, 
Italijos karo laivyno divizi
ja tuojau atšaukta iš Alba
nijos pakraščių. Gal toji 
divizija ir nebūtų buvus at
šaukta, jei ne Austrija, ku
ri ^aštriai pareikalavo pas 
Italiją šiame kare nekliudy
ti Albanijos pakraščių. 
Austrijos paklausyta ir iš, 
ten pasitraukta šalin.

Vice-admirolas Aubrey su 
savo karo laivais plaukiojus 
Egėju juroje ir laukiąs iš
plaukiant turkų karo laivy
no iš Dardanelių. Išplau
kusį laivyną tuojau užata- 
kuosiąs.

Valdiškas biuletinas an
dai apskelbęs štai ką: Iš 
San Giovani di Medna for- 
rų, atsirandančių Albanijos 
pakraščiuos, imta šaudyti 
Į italų garlaivį, plaukiantį 
su balta veluva. Italijos 
torpėdvaltis, tenai patro- 
iiuojantis, atsakė taippat 
ugnimi fortams, apginda
mas savo garlaivį.

Nuo Raudonosios juros 
pranešta, jogei Italijos šar
vuotis “Arctusa” užataka- 
vęs ir drūčiai sugadinęs 
fortus Hodeida, Arabijoje. 
Taippat nugramzdinęs tur
kų vieną kanonierę. Dau
gumas turkų jūreivių iš
gelbėta ir paimta nelaisvėn.

Okupacijinė Italijos armi
ja kuogreičiausiai ruošiama 
į Tripolis. Vyriausybė te
čiau tą viską veikia slapta. 
Pietinės Italijos visus uos
tus paėmus savo žinybon 
karo ministerija. Visi ant
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Rugpiučia^J^d-rlekian;

langam

Ispanija kovoja šu revoliucija buliaus pavidale.

ir SubačiauOtacią, .Bes Pu- 
ponią sodžium^lArtr^geležin-

torius kun. prof. Baltrušis. 
Dabar “R. G.” rašo, dar 
einąs gandas, buk kun. rek
torius Baltrušis busiąs pa
skirtas Žemąičią yyskupi-

są,irryien^uO^^^eZ ' Vie-

H Žinios iš Į Lietuvos

-papilė, J.v •? 
Šiaulią apskr.

Kaipo ekskursantas nu
vykau ir aš Papilėn. Papi
lė — nemažas miestelis, 
grįstomis akmenais gatvė
mis. ’ Stovi jis ant Ventos 
kranto.' Ii- kaip gi graži tiėš 
miesteliu Venta su savo 
kalnuotu, apaugusiu krū
mais kairiuoju krantu, kaip 
jinai, rangydamosi laukais, 
puošia visą apylinkę! Ne
įstengsiu čia taip aprašyti, 
kad skaitytojas galėtą tą- 
pat atjausti, ką aš jaučiaįi, 
kuomet gėrėjaus Ventos re
giniais. Bet žinau, kac 
kiekvienam ims smarkiau 
plakti širdis, kiekvieno vai
dentuvėje stosis gyva tėvy
nė, jaigu tik jis, būdamas 
Papilėje, nueis į kalnuotas 
jos kapines, aplankys storą 
akmenį, kur guli — ilsis 
kaulai to, kuris visa širdimi 
mylėjo šį kraštą, jam vargo 
ir darbavosi, — Simano 
Daukanto —ir iš tą kapi- 
nią augštumos pažvelgs į 
apylinkę. /

Patsai miestelis niekuo 
neišsiskiria iš kitą Lietuvos 
vidutiniojo didumo mieste- 
lią. Viena tik ypatybė — 
tai jo (gal but tik paviršu
tinė, to aš neapsiimu spręs
ti, nes negalėjau viena die
na viso ištirti) lietuvišku
mas. Eidamas miesteliu su
skaičiau suviršum dešimtį 
lietuvišką iškabą. Spren
džiant iš pavardžią, tos san
krovos turėtą būti lietuvią. 
išskyrus vieną, kaip rodos, 

Aatvi<T— Visus^ iškabos, ži
noma, parašytos su daugy
be įvairią klaidą: “Žemaičia 
kromas” ir tt. Ant kitą iš
kabą “kromas”, bet jau 
“lietuvninko”. Be sankro
vą, priklausančią atski
riems žmonėms, Papilėje 
yra ir vartotoją draugijos 
sankrova. Tokiu budu vie
tiniai gyventojai prekybos 
srityje jau yra šį-tą nuvei
kę.

Ir apšvieta papiliečiams, 
matyt, ne svetima, nes yra 
inkurta “Saulės” draugijos 
skaitykla.

Šalę gerąją pusią yra ir 
tamsios — tai girtuoklybė. , 
Papilėje užlaikomas gero
kas pulkelis alinią, monopo- ] 
lis ir keletas traktierią. Kur ■ 
tik kokia įstaiga su teisė- . 
mis pardavinėti alkoholinius ; 
gėralus, ten jau durįs ap- 1 
stotos žmonią. Ne vienas < 
taippat teko matyti jau ■ 
skersai beeinant, mat buvo j 
sekmadienis. Tokie tai 1 
įspūdžiai iš Papilės. 1

Šnekutis. i

iritaisyti; tik štai gavusios 
iš gubernatoriaus žinią,' tad 
parodą taisyti neleidžiama; 
Gaila; būtume turėję nepa
prastą Lietuvoje malonią 
naujieną: Z sodiečią moterą 
ir mergaičią sumanytą ir 
inkurtą sodžiaus išdirbinią 
parodą: Keistai. išrodo, kad 
iri čia surašta valstybei pa
vojus. Kiek numanau, Va
balninko moterims ąugštoji 
politika nė labai rupi ; .pa
rodą rengdamos tikrai nie
ko pikto nemanė; tas užgi- 
nimas atėjo visai netikėtai, 
kaip kad perkūnas giedrio
je dienoje butą trenkęs. 
Ben$ bus čia inkišęs ne
švarą liežuvį koks nors že
masis valdininkas. Juk 
šiems sekasi kartais suklai
dinti ir gerą norą adminis
tratorių. Apskritai, visuo
menės darbą Vabalninlą* 
nemažai trukdo žemieji vy
riausybės atstovai. Taip 
antai surašoma ir išvaiko
ma jaunimas, padoriai žais
ti susirinkęs, trukdoma da
ryti dr-ją susirinkimai ir 
t. p. dalykai. Tuo tarpu 
liuesai nuodija žmones slap
ti smuklininkai, liuosai vei
kia po sodžius neraliuoti 
mušeikos. Juk visa tai 
žmonės mato, lygina, svars
to. “ P. K.

TENENIAI, 
Raseinią apskr.

Kokią tai esama palai
mintą užkampią musą tė
vynėje. Važiuoju andai iš 
Tenenią į Kvėdarną. Ve
ža ūkininkas 25 metą, yie- 
natąrtis sūnūs ūkininko, tu
rinčio čielą žemę; Gyvena 
Tenenią miestelyje. Iškal
bame apie šį bei apie tą. 
Sužinojau, kad jis nėra dar 
matęs jokio lietuviško laik
raščio. Girdėjęs, kad esan
čios ir lietuviškos “gazie- 
tos”, bet savo akimis ją nė
ra matęs. Anot jo, netik 
miestelyje, bet ir parapijo
je niekas lietuvišką laikraš- 
čią neišsirašąs. Klausiu, iš 
kur gi jąs sužinote, kas 
sviete dedasi? Sako, yra 
čia toks geras žydelis, jis 
ima savo žydiškus laikraš
čius. Taigi šis mums viską 
apsako. O taippat ir kle
bonėlis iš sakyklos papasa
koja, ar kur kokia “neščes- 
tis”, ar atsitikimas. Jis 
girdėjęs, kad klebonas imąs 
kaž-kokį lietuvišką laikraštį, 
bet niekam skaityti neduo
dąs. Į gimnazijas niekas ją 
parapijos vaiką neleidžiąs; 
guzikuotu žiponu vaikeso 
Tenenią bažnyčioje nėra ma
tęs. Parapijoje yra turtin
gą ūkininką, turinčią po 
keletą tukstančią rublią.

Miestelis mažutis: nei 
mokyklos, nei monopolio, 
net nei alinės nėra. Yra 
dvi trįs sankrovėlės, kurią 
tarpe puošia miestelį san
krova Kvėdarnos vartotoją 
draugijos skyriaus. Nors 
miestelio trobos ant pirštą 
suskaitomos ir Teneniškiai 
troškimą gali pasotinti kai- 
myniuose miesteliuose, te- 
čiau, kaip iš kaimyną suži
nojau, ir Teneniuose esą net 
4 slaptos smuklės. Tai to
kios čia tokelės. P. K.

ske vėldoiniŠ:^ūž‘eOta/tanką, 
kitam sutrenkė galvą, o vie
nas buvo apibertas sudužu
sio stiklo šukėmis įr: nema
žai išsigando; 7"I&iBtukto- 
riai sako, kad ant;,, šį o;, gele
žinkelio tai esą jau nebe 
naujiena; Šiemė£:taiijg03it- 
sitinką trečią ką^iįZ^’Ne- 
persenąi, važiąojąąit~0ūOfĮe- 
lovkps stoties "TZ^feliūs, 
vienai motėXi^W"'y^UĮint 
pro vagono langą, piemenįs 
taippat akmeniu;-irę 
stiklus , burnom ir gal am- 
žinai toji paliksiantį sužeis
ta. ■, i' ;

Gėda girdėti tokiaskal
bas; kad tai butą kalbama 
apie kitokius kraštus; kur 
gyvena puslaukiniai- žmo
nės, tai dar ką daryti, bet 
dabar tai atsitinka Lietu
voje. Tėvai, drauskite savo 
vaikus, nes jums už tai ni
kės atsakyti; jaigu jau ne
sibijote to, ką galėtą pasa
kyti svetimtaučiai-apie lie
tuvius tokiuose atsitikimuo
se, tai pabijokite ūbr£ atsa
komybės prieš vyriausybę. 
Atminkite, “kad vyriaii^bė 
nedovanos. Del'šio atsiti
kimo Panevėžyje sustatyta 
protokolas,” bus padarytas: 
tardymas, &r*'bbus; susekta, 
keno vaikas yra taLpada- 
ręs. Ne kam kitam,- kaip 
tik tėvams teks užmokėti 
už sudaužytą vagono langą 
ir dar keletą rublią pabau
dos. Nukentėjusieji keliau
ninkai taippat Žada paieš
koti sau atlyginimo.

P. Kuzma.
P. S. Šiuo kartu ir aš tik 

ką išlikau nenukentėjęs, nes 
mat sėdėjau toliau nuo lan
go. Pakako tik to, kai 
stiklai ir mane apibėre, ii 
akmuo, krisdamas -žemyn, 
pataikė į koją.

pesniu pirmiau buvusią, to 
dvaro savininką pastatyta 
ir dabai/ tebestovinti bažny
čia. Dabartinė dvaro savi
ninkė pF Agbta Dambraus
kienė valdo f jąu tiktai ne- 
išparduętas 4varo liekanas. 
Visą kitą žemę išpirko apy
linkes valstiečiai lietuviai, 
neatsižvelgdami dagi į bran
gumą. Perkama daugiausia 
su banko pagalba, Moka
ma už margą nuo 120 dagi 
lig 190 rublią., Išpardavi
nėjimas pradėta jau nuo 
keleto metą, įr dabar tose 
vietose, kur j pirma buvo 
vien apleisti -dvaro dirvo
nai, puikiai liūliuoja javai. 
Ant senovjnią dvaro plotą 
išdygo daugelis, naują vien
sėdiją. Tarpan lietuvią 
valstiečią įsispraudė 4 — 5 
vokiečiai ūkininkai.

Kai-kurios . puikios to 
dvaro muro triobos apylin
kės valstiečią: jau nupirk
tos ir sugriautos. Todėl 
dabar ir pas ūkininkus vie
toje medinią matosi besta- 
tomi ir muro namai. 

T Vincė.

LIETUVIŲ KALBA DV. 
SEMINARIJOJE.

Kun. P. Kraujelis, “Auš
ros” redaktorius ir šv. My- 
kalojaus bažnyčios klebo
nas, svietiškosios vyriausy
bės patvirtintas Vilniaus 
dvasiškos seminarijos lietu
viu kalbos profesoriumi.

PANEMUNĖ, 
Marijampolės apskr.

Rugpiučio r27 d., sekma
dienį Iapkia,mas buvo iš 
GarlevoSc, Sqmą vyskupas 
Antanas j IIWJ. Parapijom! 
doma atkreipta vien į savo 
Ganytoją^ Jąu keletas die
ną prieš jo. aparia vimą ma-

yra

VABALNINKAS, 
Panevėžio apskr.

Draugijinis vabalninkie-! 
čią gyvenimas nėra nusilp
nėjęs. Draugijos — ūkio, 
blaivybes ir moterą — po 
senovei veikia, daro susi
rinkimus, tariasi, galvoja ir 
pirmyn eina. Ūkininkai į 
vienkiemius skirstosi, gabe
na zuparus, mašinas, taria
si siąsti atstovus į Šiaulią 
ir Marijampolės parodas; 
blaivininkai jaunimą orga
nizuoja, džiaugiasi geru pa
sisekimu arbatinės, kuri į 7 
mėnesius turėjusi apyvartos 
1.934 rub. 16 kap.; mote- 
rįs audimo pakėlimu rūpi
nasi; buvo jau besiruošian
čios į naminią išdirbinią 
parodą, kurią žadėjo mg- jinasis7 tautietis, dvasiškosios 
piučio viduryje Vabalninke Peterburgo seminarijos rek-

KANDIDATAS Į VYSKU
PUS.

Aną syk rašėme “Viltyj” 
buk j Lucko-Žitofnieriaus 
vyskupus statoma tarp ki- 
tą kandidatą musą gerbia-

GIŽAI, 
Vilkaviškio apskr.

Šiame bažiiytkiemyje 
nedidelė muro bažnyčia.
Klebonauja kuri. L. Stau
gaitis ir vikaras kuri.l Sen- 
čikas. Visos pamaldos at
liekamos lietuviškai, nes čia 
nėra nei vieno lenko. ......

Bažnytkiemyje stovi ke
letas menką vietiniu gyven
toją lietuvią triobelią. Pa
stebėtina, jog čia nėra dai
nei vieno žydelio, tai tur
būt sąlygos jiems nepatin
ka. Yra dar valsčiaus raš
tinė, pradinė vienklesė liau
dies mokykla, kurioje mo
kina vaikus mokytojas, lie
tuvis Mozuraitis, dvi maži 
lietuvią sankrovėli ir ūki
ninko Lingio alinė, kurią 
gižiečiai tankiai palaiko. 
Kiek toliau, paplentėje, gy
vuoja kita gižiečią Arlauc- 
ko įsteigta smuklė, greta 
Matulevičiaus alinės.

Nežiūrint į tai, gižiečiai 
per sueigas valsčiuje visai 
nesikrato nuo naują alinią 
atidengimo ir maloniai su
tinka. ' ......

Prie pat bažnytkiemio bu
vo pirmiau ’ didėlis, garsus 
Gižą dvaras I;800iiia?giįf ge 
ros, derlingos žemės. Ru-

paprastas judėjimas: višo- 
p i is, „jėįgogus £ rupip^ąsi, ,, kad 
tik gražiau, iškilmingiau 
pasitikus laukiamą svečią. 
Ir ištiesą, panemuniečiai 
gali pasigirti net prieš ki
tas parapijas savo puošimu: 
daugybė vaiką dabino vidu
rį ir prieangį neturtingos 
bažnytėlės, ir viskas dar 
panaujinta, pagražinta. Tai 
nuopelnas vietinio klebono. 
Ypač gi: %1-ažią gražiausi 
Įspūdį darė vartai prie pat 
šventoriaus: čia tai jau iš- 
tikro žmonelėms reikėjo pa
dėti daug darbo ir sumanu
mo, kad ttiip gražiai viską 
suderinus, "surengus iš gy
vą žolyną, o ant vartą pa
rašas “Sveikas Ganytojau” 
išrodė labai puikiai.

Pavakarėj atvažiavo ir 
vyskupas, kurį iškilmingai 
pasitiko žnionią minios ir 
būrys kunigą. Po to svei
kino Ganytoją gyvuojančios 
Panemunėje dr-jos “Darbi
ninką ” ir “BĮ ai vybės ’ ’. 
Klebonas savo prakalboje 
sveikino vyskupą lietuviš
kai, tąja kalba atsakinėjo 
ir vyskupas.

Ant rytojaus rugpiučio 
28 d. prasidėjo dirmavoji- 
mas. Padirmavota apie 
900 žmonią. ^Tą pačią die
ną vyskupas išvažiavo Kau
nan, kad sugrįžus vėl ket
virtadienį, nigpiučio 31 d. 
Rugsėjo i d. atsisveikino su 
Panemunė ir išvažiavo 
Kampiškesna.

Vyskupui esant, ypač gi 
jį pasitinkant1 ir antrą die
ną, vagilią, kaip ir visur, 
nesnausta, nes daug žmonią 
pasigedo kapšiuką su pini
gais. ‘ . \ - Vincė.

(“Viltis”). i

rio” skyriaus susirinkimas. 
Dalyvavo apie 100 žmonią.

Perskaičius praėjusio su
sirinkimo protokolą, tuojau 
buvo pakeltas klausimas 
apie Marijampolės ūkio pa
rodą. Perskaityta Parodos 
Komiteto - apgarsinimas, 
duota keletas paaiškinimą 
ir tuojau užklausta, ar netu
ri kas-nąrs iš draugijos ma
rią ką pasiąsti išstatyti pa
rodoje. . Tuojau pasiūlyta 
keli divonai, juostos, žiurs
tai ir kitokios smulkmenos. 
Vienas ūkininkas paketino 
statyti eržilą. Paroda už
ėmė visus draugijos narius 
ir žada atsilankyti Mari
jampolėje.

Aiitras klausimas tai apie 
irieglaudą pavargėliams. 
Čia praiięšta, kad prieglau- 
ai namas jau nusamdytas, 

pavargėliai surašinėjami ir 
inib pradžios ateinančio hiė* 
Įnesitr bus prieglauda atidai 
ryta; ’ ‘ . ■

Po šiai kalbai kreiptasi 
suširhikiiSius, kad jie t ė ii 
tąsi, kas kuo išgali, ypač 
drabužiais ir kitokiais rei1 
kalingais daiktais pašelpti’ 
prieglaudą. Iš susirink u- 
siąją, ypač moterą, tuoj pa
sižadėjo ir užsirašė kuri ką 
paaukos?5 Pradžia pasirodė 
gana graži. Duos Dievas, 
eis ir toliau viskas gerai.

Trečias klausimas — apie 
šventes, Šv. Tėvo panaikin
tas. Šitas klausimas sukė
lė didelį, triukšmą.

Kalbėjo ūkininkai, darbi
ninkai, jaunimas, moteris ir 
merginos. Nors keletas 
žmonią gana nuosekliai ir 
pamatuotai .aiškino, kad Šv. 
Tėvo surėdymas yra labai 
naudingas ir tinkamas, kad 
ir musą krašte butii pilnai 
įvykdįntąs, vienok didžiu
ma yra tos nuomonės, kad 
viskas, liktąsi po senovei. 
Jie paaiškino, kad pas mus 
esą ne taip jau baisąs ir 
skubąs darbai, kad tos šven
tės daug kenktą; antrą — 
kad, girdi, nereiktą mažinti 
Dievo garbės, ir trečia, kad 
perdaug, sako, prisiartįsime 
prie liuterioną, kurie jokią 
švenčią neturi.

Klausimas apie šventes 
žmonią dabar dažnai judi
namas.
' Antgalo jaunimas kuris 
gana skaitlingai dabar prie 
“Žiburio” ėmė rašytis, 
svarstė savo reikalus: kuo 
užsiimti, kaip lavintis, ko
kius pasilinksminimus reng
ti, kad jie išeitą ir naudingi 
ir smagąs.

Tuo užsibaigė tos dienos 
pasikalbėjimai.

. mokytojas a. a. Mykolas 
Bagdonas. Nabašninkas gi
mė Padvieeią sodžiuje, Gar
liavos parapijoje. Baigęs 
Veiverią mokytoją semina
riją, paskirtas tapo moky
toj um Lazdijuosna, kur iš- 
mokytojavo 5-rius metus. 
Iš Lazdijų liko perkeltas 
Krosnon. Čion pragyveno 
net 30 metą. Ingavęs para- 
lyžią, pragulėjo ant patalo 
7-rius metus. Iš tos nelem
tos ligos ir nebekėlė. Pali
ko našlę žmoną Teofilę, 4 
sūnūs ir 3 dukteris.

Vienas nabašninko Bag
dono sūnūs, baigęs universi
tetą, yra dartės tardytojo 
pagalbininku; kitas sūnūs 
— Krokavo universiteto 
studentas; trečias mokosi 
Veiverią mokytoją semina
rijoje; ketvirtas sūnūs, bai
gęs keturklesę mokyklą, iš
ėjęs užsienią. .. , , -f .t'i u* j

Kaip matome, nabašnin
kas, kiek galėdamas, sten
gėsi išlavinti savo vaikus, 
kad turėtą paskum gyveni
me kelią ir tėvą gerai pa
minėtą. Nabašninkas, kaip 
teko patirti, ir bemokyto- 
jaudamas stengėsi sau pa
vestiems vaikeliams in- 
kvėpti gerą mokslą.

Nabašninkas Mykolas bu
vo žmogus malonus ir geros 
širdies. Amžiną atilsį duok 
jam, Viešpatie!

LIUDVINAVAS, 
Kalvarijos apskr.

Kulokuose yra trįs bro
liai (pavardė šiuo tarpu už
tylima), kurie — nesmagu 
nei minėti — tiktai gėdą 
parapijai daro. Per atlai
dus ir šventes, lyg gaidžiai, 
nekaltiems ir kapoja antau
sius.

Reikia nors kartą 
prasti žmonėmis esą...

susi-

ir Mor- 
tetervi- 
krumus

GANIPROVA,
Kražių par., Raseinią pav.

Rugpiučio 14 dieną, ne- 
dėlią, išėjo Juozas 
kus Glazauskiukai 
ną medžioti. Per 
skrido tetervinas.
nysai šovė. Kaip tyčia už 
<rumą tuolaik buvo jaunes- 
nysai
šmotai nugaron. 
jas sakąs, kad išgijimas 
abejotinas.

Tai tau ir primedžiojo...
J. Jucis.

Morkus: sulindo
Gydyto-

ge-
so-

darni piktadariai išėjo.
Mok. Juozas Ūsas. 
(“Šaltinis”).

HUMORAS.

Kokis klausimas toksai 
atsakymas.

Ji: — Klausiau sykį dak
taro, ar žali oisteriai yra 
sveiki?

Jis: — O daktaras ką ant I 
to? i

Ji: — Pasakė man, jog 
nekad negirdėjęs, idant ois
teriai kuomet nors turėtą \ 
sirgti.

Rojus.
— Na, kaip tamsta jau-* 

tiesi moterystėje?
— Labai puikiai. Išti-* 

siomis dienomis jį nebūna 
namie, naktimis vėl aš. Gy
vename abudu kaip dan
guje*

Mokykloje.
— Kaip tavo vardas, vaL 

keli?
— Andriukas. j
— O tavo tėvas kur? "1 :
— Mirė.
— Kuomi buvo prieš mirs 

siant ?
— Gyvu.

’ T
Mašinisto mintis.

Įsibėgusį lokomotyvą 
sulaikysiu, ale kuomet .įsi
plepa mano pati — negaliu 
jos sulaikyti.

Geras būdas.
— Tasai žmogus nepa< 

prastai man indomus ir. ne
galiu apibrėžti, ar tai tik* 
ras filozofas, ar kvailas.

— Labai lengva patirti...
— Kaip?
— Pavadink jį kvailu, jei 

įsižeis, tai be abejonės —« 
tikrasis filozofas.

Išmintingas atsakj, fn
— Ar negalite savo kiaUi 

lės varyti kitokia vieta, 
čionai kelias tik pėstiems!

— Juk mano kiaulė ir-gi 
pėsčia eina, ar tamsta ne-< 
matai?

Indomus klausimas.
— Taip, mano dušyte, 

apsisaugojau — jei numir
siu — turėsi iš ko gyventi 
senatvėje.

— Tas gerai... bet jei ne 
numirsi?

■i

PILVIŠKIAI,.
‘ Marijampolės apskr.

Rugsėjo 3 dieną Pilviš- 
tiuose buvo vietinio “Žibu-

J ' KROSNA, “r“ 
« Kalvarijos apskr. 

Rugpiučįo, 20 dieną mirė

MERGBUDIS 
Griškabūdžio parap.

Nesenai naktį — dar 
rai nesutemus — šiame 
džiuje du apsiginklavusiu
įlėšiku užpuolė ūkininką 

Vilkaitį. Atėmė suviršum 
: .00 rublią ir paėmė ūkinin
ko sunaus drabužius, laik
rodėlį įr da 10 rub., šaudy-

Tarnaitė.
— Kam tu taip tankiai 

vietas mainai? A
— Prašau poniutės, da- 

bar net patįs ministerial la-», 
bai retai kuris gauna sušilti j 
vienoj vietoj, o poniutė ntf- 
ri, idant tarnaitės jau ir ual 
ministerius butą geresnės*

2



AMERIKOS ŽINIOSE
Straikuojančių geležinkelie

čių riaušės.
.McComb, Miss. — Kelio

likos vietų jau ištiko smar
kios riaušės tarpe straikuo- 
j ančių jų darbininkų ant 
Harrimano systemos .gele
žinkelio linijų, o ypačiai ant 
Illinois Central linijos.

. McComb, Miss, vienas 
darbininkas liko užmuštas, 
o. keliolika straiklaužių su
žeista. Riaušių: numalšini
mui gubernatorius pasiun
tė valstijos miliciją;-y-- -ę

Houston, Texas-iškilusia
me mūšyje tarpe straikerių 
ir. straiklaužių vienas 
straiklaužis liko .užmuštas, 
o trįs sužeisti.

i Durant, Miss, keli žmo- 
nęs liko sužeisti mūšyje tar
pe miesto gyventojų ir 
straiklaužių. Straiklaužiai 
atvažiavo traukiniu.

Mounds, Ill. straiklaužiai 
mirtinai pašovė darbininką 
unijistą.

Centralia, Ill. šaudyta i 
važiuojantį garvežį, bet nie
kas nesužeista. Iš Phila- 
delphijos atvežta keliolika 
straiklaužių.

Keliuose kituose miestuo
se taippat iškilo muštynės, 
bet apsiėjo be užmuštųjų 
ir sunkiau sužeistųjų. Illi
nois Central geležinkelio 
kompanija ir toliau priima 
į darbą straiklaužiūs ir nei 
nemano taikintis su unijis- 
tais. Apskelbta straike- 
riams, kad jie tuojaus turi 
grįžti darban senomis san- 
lygomis, nes kitaip į darbą 
visai nebus priimti.

. Muštynėse tarpe straike
rių ir straiklaužių vartoja
mi revolveriai. Traukiniai, 
kuriuose dirba neunijistai, 
visur apšatidonri, tatai pu
blika, matydama pavojų sa
vo gyvasčiai, nevažinėja 
straiko apimtų geležinkelio 
linijų traukiniais.

Chicago j e kompanijoms 
atsidavę teisėjai išdavinė j a 
teismo pasmerkimus . prieš 
straikerius. Sujudimas tar
pe straikerių didelis ir jie 
pasirįžę kovoti iki paskuti- 
nosios. Kova daugiausiai 
vedama už pripažinimą vie
nos visiems geležinkelio dar
bininkams unijos arba fe
deracijos, su kuomi kapita
listai jokiuo budu nenori 
sutikti.

Atbalsiai iš baisios nelai
mės.

Austin, Pa. —- Valstijos 
gubernatorius ir kita vy
riausybė tyrinėja priežastis 
tos baisios nelaimės, kuri 
sunaikino tris miestelius ir 
patraukė su savimi daug 
aukų. Abelnai yra kaltina
ma už neatsargumą kompa
nija Boyles Pulp & Paper 
Co., kuri padirbusi pylimą 
neužlaikė jo tvarkoje ir pa
taisė netikusią medžiagą. 
Po tyrinėjimų, manoma, 
kompanijos vadininkai bus 
patraukti teismo atsakomy
bėn.

Kaip dabar ištiriama, tai 
ir žmonių toje nelaimėje žu
vo ne pilnai šimtas. Kas
diena iš griuvėsių vis atka
sama ir ištraukiama nauji 
žmonių lavonai, kurie nuo 
gaisro taip yra suanglėję, 
kad jų pažinti negalima. 
Iškasamus lavonus tuojaus 
laidojama, nes bijomasi, 
kad neiškiltų kokių užsikre
čiami^ ligų epidemija. Abel
nai pavandenė sunaikino 
167 gyvenamuosius namus, 
54 krautuve, 4 viešnamius,

5 bažnyčias, 5 fabrikus, ge
ležinkelio dirbtuves ir ki
tus triobesius. Išliko tiktai 
250 triobesių, bet ir tie yra 
dalimi sunaikinti. Matęri- 
jalinius nuostolius apskai
toma keturiais milijonais 
dolerių. Apie aštųobKšįmv 
tai darbininkų dirba diena 
ir nąktį, .prašalindami, griti-; 
vėsius. ■ . . .. " " ’ T . ę.- '

tynęs^nuramįuo.^^Tąm^sii-. 
sirinkime smarkiai buvį» 
atakuojama sei^ j^^pkra|- 
tų organizacijos Halis, vado-
yaujamoji . pb&tikieriaiis 

Mat, politiH 
kieriai pešasi už vadovys
tę!- . '

Sullivan’o.

Išgelbėta .14 kalnakasių.^
i iSeattfe/AFą8!11" y- ■ Auksų 

kasyklose - užgriuvus žemei 
įr. uoloms liko palaidota^po 
žemę 14 dirbusių , kalnaka
sių. Pasidėka vo jant, nenu- 
ilstančiam pagalbos, darbui, 
po penkių dienų visi darbi
ninkai liko atkasti ir pus2 
gyviai ištraukti ant žemės 
paviršiaus. Gyvai palaido
tų skaitliuje buvo 4 švedai 
ir 10 rusų. Vienas rusas, 
koks-tai R. Sakkoboff, visiš
kai pražilo per tas penkias 
dienas.

Plėšikai apiplėšė traukinį/
Ge| 

ležinkelio linijos Missouri, 
Kansas ant Texas pasažiėį 
rinį traukinį Netoli Okesa 
neteisingais signalais sulai-: 
kė trįs -piėšįkjįi. Išplėšta 
krašbs 5- ir bagažo - - vagonai^ 
Mažai1 vienok plėšikai pasU 
pelnė, nes tuomi' kartu ne
buvo vežama pinigų, neiį 
brange&iaių daiktų; 
šikai nesurandami.'^

Bortlesville, Okla. -

Plė--

Persiskyrusieji turi vėl 
vesti.

Atlanta, Ga. — Prisai- 
kintųjų teismas byloje pėr- 
siskyrusios poros, T.- Mc
Arthur’o ir jo žmonos, .iš
leido paliepimą tuojaus ant
ru kartu persi sky r usiems 
apsivesti. * McArthur gali, 
sau vesti žmoną kokią nori, 
o! jo buvusioji žmona gali 
ištekėti už kokio nori vyro, 
bet pavieniui gyventi jiems 
uždrausta. Panašus teismo 
nusprendimai ' manoma iš
duoti kiekvienai persiskyru
siai porai valstijoj Georgia.

Pakelta mokesčiai 
milijonieriams;

. . ,* 3 .. ; k’> * - f >

. New York, N. Y. — Ase
sorių skyrius,' uždedantis 
mokesčius ant nejudamojo 
turto, daug augščiau apkai- 
navo turtus milijonierių: 
Carnegie, Russell Sage, J. 
D. Rockefeller’io, P. J. 
Morgan’o ir W. K. Varideį*- 
bildt’o. Nuo šio laiko Car
negie ir p-ia. Sage vieton 
penkių milijonų dolerių tu
rės mokėti po 10 milijonų 
dolerių mokesčių į metus 
nuo savo privatinių turtų. 
Rockefelleris turės mokėti 
$5.000.000,. Morganas .$800- 
000 ir Vanderbildt-$2:000- 
000 mokesčių į metus. Ki
tiems milijonieriams taip
pat sulyg jų turtų pakelta 
mokesčiai.

50 sužeistų.

Abbeville, Pa. — Pen
kiasdešimts žmonių liko su
žeista, nekurie gana pavo
jingai, kuomet per atletų 
imtynes salėje sulužo plat
forma su sėdynėmis. Dau
gybė sužeistųjų su sulaužy
tomis rankomis ir kojomis 
nugabenta ligonbutin.

Demokratai pešasi.
Springfield, Ill. — Atsi- 

buvusioj šiame mieste de
mokratų partijos konvenci
joj iškilo smarki kova tar
pe šalininkų laikraščių lei
dėjo Hearst’o ir Chicagos 
majoro Harrison’o. Laik
raščio Quincy Journal re
daktorius H. N. Wheeler, 
kalbant teisėjui Thompso- 
n’ui, norėjo užduoti jam la
bai nemalonų klausimą, ta
tai salės maršalka puolėsi 
ant redaktoriaus ir nutvėręs 
jį už apikaklės norėjo iš
mesti laukan. Daįykan įsi
maišė T. Rees iš Spring
field, Ill. ir iškilusias pęš-

Študėntų muštynes.

‘ Mount Pleasant, Iowa. —t 
Vietinėj Wesleyan kolegijoj 
iškilo smarkios muštynės 
tarpe senesnių kolegijos 
Studentų taip ' Vadinamų 
“Sophomores” ir naujai 
įstojusių “Freshmėri?š”. 
Kuomet vyresnieji užpuolė 
ant jaunesnių jų, muštynėse 
buvo vartojami1 stalai, šuo- 
lai, rašylo bonkelėš 'ii* kiti 
mokyklos rakandai,!' ku
ri uos ‘ ‘ Freshmen’s” būda
mi ant viršutainy;; augštų^ 
mėtė ant galvų “Sophomo
res’ ’. Pastarieji! galutinai 
paliko, pergalėti ii*: iš kovos 
lauko pabėgo su . suskaldy
tomis galvomis. Du studen
tai yra net mirtinai Sužeisti/ 
Stalai ir suolai sudaužyta;- 
— Tokiais tai darbeliais už
siima čia universitetų jau
nimas, kuris ateityje bus1 
visuomenės pamatli!

Iš cigaminkų straiko. >

Tampa, Fla. — Daug 
straikuojančiųj ų cigarninkų 
sugrįžo darban užtai, kad 
vieton dovanai jiems duo
damų rūkyti darbe cigarų, 
pakelta darbo ; mokestis 
$4.00 į savaitę. Užtai vie
nok kiti eigarninkai metę 
darbą,, taip kąd ištiktųjų 
straiko padėjime neįvyko 
jokios permainos.

Vyriausybės žemės ieškpto- 
tojų registracija..

Gregory, So. Dakota. — 
Jaii prasidėjo vyriausybės 
žemės ieškotojų registraci
ja, kuri atsibųna miestuose: 
Gregory, Dallas, Chamber- 
lain ir Rapid City, So. Da-‘ 
kotos valstijoj. Registrą1- 
cija prasitęs dar iki 21 d. 
spalio. Pirmomis trijomis 
dienomis užsiregistravo 
6.937 asmenįs. Tos vyriau
sybės žemės randasi Rose
bud ir Pine Ridge rezerva
cijose ir yra pakaktinai 
derlingos ir tinkamos žem
dirbystei. Vyriausybė skai
to nuo 25 centų iki $6.00 už 
žemės akerf tiems, kurie iš
loš sklypą žemės.

Majoras prieš žmonių iš
naudojimą.

Indianapolis, Ind. — Šio 
miesto majoras Shank pats 
už savo pinigus supirko 
nuo farmerių 500 bušelių 
bulvių, kurias išpardavė su
pirkimo kaina bėdiniems 
miesto gyventoj ams. Majo
ras turi tikslą kovoti prieš 
valgomųjų produktų trustą 
ir jo agentus, kurie. iššau
kia nepakeliamą produktų 
brangumą. Supirktas niįo.. 
farmerių bulves majoras lie
pė savo vežimais atvežti ant 
rinkos ir pats pardavinėjo 
jas po 75 centus už bušelį, 
kuomet agentai ima. už bu
šelį $1.40. Toji konkuren-

cija, iššaukė.atpigi
mą didelėse ^apkrovose, 
kur jau galima^ piešti bul
ves po 90centų,,už bušelį.
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Žydai tikisi pąlęngvinimų.
WashingtonfiDy ČS -— Šio

mis dienomis ihukihma at
važiuojant į ‘Washingtoną 
naujo Rusijo^haųpjasado- 
riaus M. Bachmatievo į vie
tą ambasadoriaus barono 
Rosėno, kuris JaU! išvažiavo 
Peterburgan ir buk ten už
ims vietą RuSijdS užienių 
reikalų ministeridJ Pribu
vus naujam Rusijos  ■'repre
zentantui, ’ vietiniai žydai 
turi didelę viltį;-kad: įvyks 
revizija traktato, Beniau pa
daryto tarpe Suvienytųjų 
Valstijų ir Rusijos ir kad 
naujas traktatas! prašalįs 
persekiojimus "Amerikos žy
dų, išvažiuojančių Rusijon 
su vietiniais pasportais.

• • ■ • .5 • •

Trys kareiviai užmušti.
- *. G ‘ • •

Sparta, Wis. — Bandant 
kanuolių šaudymą?, viena 
kanuolė truko įr užmušė ar
tilerijos kapralą R. Rover- 
ly ir du paprastus artileris
tus H. W. Gam’ą ir E. B. 
Snyder’ą. Kiti; dh jąrtileri- 
stai liko mirtinąįjsužeisti.

• '■ :::• j... :

McNamarų,,byla.

Los Angeles; Ual. — Šia
me mieste 10 ’ diČhą spalio 
prasidėjo brolių McNamarų 
byla, kaltinamųjų dinamita- 
yime. Geležinių'išdirbinių 
unijos sekretoriuj mieste 
Indianapolis pfMnėŠč, jogei 
tos organizacijos kifygų Los 
Angeles teismo ‘prolihratoi'i- 
ja hegalėš turėti, nes Indi- 
ąna valstija nenori tų kny
gų ' išduoti, pasiremdama; 
tuomi, kad ji saVo rubežiuo- 
se turės fr'išx teifemd- proce
sus prieš McNžiiiiąriiš;:: ; 
,!U -'-bi.-f, P.C.i-
Numirė garsus žuriialistas.

.‘U.i- .‘.r

Philadelphia, Pa. — Wil
liam E. Curtis, vienas iš 
garsiausių Amerikos žurna
listų ir korespondentas Chi
cagos dienraščio ( “Record- 
Herald ’ \ apopleksijos užgau
tas staiga numirė Philadel- 
phijos hotelyj , Bellevue 
Stratford. Žurnalistas bus 
palaidotas Washingtone, 
kurturė jo puikiąrezidenciją. 
Velionis turėjo 70 mėtų am
žiaus ir per trisdešimts me
tų savo literatiškoje karje
roje buvo plačiai , žinomas, 
nes netiktai aprašinėdavo 
savo keliones po visą svietą, 
bet parašė ir kėlioliką di
delių ir žinomų? veikalų.

atpigi-

Vandens sugriautas ir beveik visai sunaikintas miestelis Austin, Pa. Toji 
nelaimė -plačiau -buvo aprašyta pereitame “Kataliko” numery.

VISOKIOS ŽINIOS.—į
Iš Antyerpem rašoma, jo

gei andai .ant Šiaurių juros 
buvus pakilus baisiausioji 
audray.kuri -sudaužius daug 
garlaivių; ir valčių. Pas
kendę ir-daug žmonių.

Šveėijoš kabinėtas 
premieru Liridmari andai iš 
savo vietų pasitraukė, ty. 
rezignavo? Pasitraukimo 
priežastis priškaitoma prie 
nenušišėkihio vyriausybei 
generallškubše rinkimuose.

Delei valgių . brangumo 
andai ir . ..Varžave darbinin
kai. sukėlę riaušes, prieš vy
riausybę, bet daugiausiai 
prieš žydus. Tas atsitikę 
tik priemiesčiuose. Du žy
du ir du. kriščioniu sužeista. 
Policija mieste tvarką su
grąžinus.

monstrantus. Neapsieita 
be kraujo praliejimo ir žmo
nių aukų. Vengrų sostai- 
nėje Budapešte socijalistai 
kurstantį miųias kęljtį de- 
monstrącįjas prieš vyriau
sybę . ųž, sxalgįų .pabrangimą.

Meksiko laikraštis “EI 
Pais” iš San Antonio pra
neša, jogei generolo Reyes 
ir buvusio prezidento Diazo 
šalininkai suorganizavę ten 
juntą ir laukianti gen. Dia
zo pribuvimo. Kaip žino
ma, gen. Diaz dar pirm pre
zidento rinkimų iškeliavęs į 
Kubą. Kuomet pribusiąs 
gen. Diaz, tuomet jo šalinin
kai išnaujo Meksike sukel- 
sią revoliuciją. Madero, 
naujai išrinktas prezidentas, 
sakoma, į tuos pranešimus 
žiūrįs kaipo į paprastą bau
ginimą.

VAISIAI KAIPO VAIS
TAS.

Sukilimai ant Philipinų.
Delei tankių ant ameri

konų užpuldinėjimų ir jų 
žudymų ant salų Mindanao 
ir Yolo tenaitiniais gyven
tojais, Amerikos kariuome
nės vyriausybė nuspren- 
džius visiškai išginkluoti 
tenaitinius nuožmius gyven
tojus. Giminių^ viršinin
kams įsakyta g^^ingų ati
duoti įvairius savo ginklus. 
Kadangi delei to laukiama 
nuožmųjų smarkauk pasi
priešinimo amer^onąi tam 
tikslui priruošę. atsakantį 
skaitlių kariuomenės.^

Giminė Moros visai netu-< j A 
rinti šautuvų, bęt nešiojanti 
su savimi speęįjąĮinįus pei
lius. .. ZJ ■*

Mindanao gyventojai 
nuolatos maištus j kelią ir 
kariuomenei to delei prisi
eina daug kamuoties. No
rima visus išginkluoti ir 
laikyti aštriai savo kontro- 
iėjc.

Graikija dalimis suorga
nizavus savo armiją. -Į pul
kus pakviesta rezervistai iš 
Epiro ir Tesalijos. Sumo
bilizuota kariuomenė pa
siųsta į Turkijos sieną. Ta
sai Graikijos pasielgimas 
gali pagimdyti Turkų su 
Graikija karą. .

Suomijos mieste Abo an
dai nušauta viršiausiojo 
Suomijos teismo pirminin
kas, von Hellen biurokra
tas ir suomių krašto rusifi- 
katorius. Jį nušovė 24 me
tų amžiaus pirkliškas tar
nautojas, nekoksai Loefdah. 
Pastarasis taippat atsiėmęs 
gyvastį.

Austrij os monarchi j o j 
darbininkų demonstracijos 
priešai maisto brangumą 
vis dar nepasibaigia. An
tai nekuriuose Čekų mies
tuose sudaužyta daug žydų 
sankrovų, o kai kur kariuo- 
nenė turėjus malšinti ,de-

Vaisiai ir uogos turi sa
vyje daug ypatybių, palai
kančių žmogaus sveikatą, o 
su saiku ir sumaniai varto
jant suteikia daug maisto 
kūno gaivinimui.

Žinome iš patyrimo, kad 
aviečių, vyšnių ir žemuogių 
sunka, paduodama su van
deniu arba arbata ligo
niams, sumažina karštį, re
guliuoja vidurių virškini
mą.

Šviežios žemuogės valo 
kraują ilgiau vartojant pra
šalina nuo kūno spuogus, 
paeinančius nuo sugadinto 
kraujo. Tam tikslui gerai 
yra valgyti žemuoges prieš 
pietus ir po pietų.

Labai geru vaistu nuo vi
durių ligų yra sunka iš juo
dųjų uogų.
- Citrinos sunka yra tie
siog neapkainuojamu gydy
mo budu nuo gerklės skau
dėjimo. Plovimas gerklės 
citrinos sunka puikiai vei
kia net prie didelio uždegi-

Sunka iš vienos citii-

nos, supilta į puodžiuką 
juodos kavos, labai suma
žina galvos skaudėjimą, o 
su karšta arbata ;— išmuša 
prakaitą. . - ;

Serbentų sunka sustipri
na nusilpusius vidurius^.

Išvirtos' cukj^ije kriaušės 
palengvina krutinės ligas. •

Pomidorų sunka yra ge
ru vaistu žarnų skaudėji
muose.

Į sugedusį vidurių virški
nimą labai gerai veikia val
gymas apelsinų; ilgesnis gi 
tų vaisių vartojimas tankiai 
visai prašalina nenormalinį 
vidinių veikimą.

Vynuogės, ypačiai tam
siosios yra labai sveikos, 
maitingos, išvalo kraują; tą 
pačią ypatybę turi ir persa- 
slyvės.

Obuoliai, ar tai žali, ar 
virinti, yra beveik sveikiau
siu vaisium taip suaugu
siems, kaip ir vaikams. Ge
rai išvirinti obuoliai, paduo
dami ligoniams, palengvina 
vidurių virškinimą, paska
tina žarnų veikimą. Obuo
lys, suvalgytas vakare prieš 
miegą, lengviai ir raminan
čiai veikia į dirksnius, į 
smegenis ir suteikia ramų 
miegą. Suteikia reikalin
gas rūgštis viduriams. Pa
skatina inkstų ir jaknų vei
kimą. Apsaugoja gerklę 
nuo didesnių susirgimų, — 
žodžiu yra netiktai gardžiu, 
bet ir labai sveiku vaisium.

Kiekvienas vaisius prieš 
jo valgymą turi būti arba 
nuplautas, arba mažiausiai 
nors gerai apšluostytas nuo 
dulkių. Tuomet galima 
valgyti ir su žieve, bet ją 
reikia sukramtyti.

mo.

Bėdina pati.
— Daktare, mano pa J 

bemiege serga.
— Iš kur tamsta tai ži

nai?
— Kiek tik sykių sugrįž

tų namo antrą arba trečią 
valandą nakčia, visuomet 
man skundžiasi, jogei ji nei 
akių nesudėjus.

3



/M*-

kur ten ertvėje nepasiekia
mos jam stoties viršininkys
tės ir nelygiu su juo, žanda
rui, žemesniaisiais tarnais. 
Vėlė jo gyven’o tvarkos ar
dymu, o ant tos menku
tės stoties nieks jos ardyti 
nei manyte nemanė; todėl, 
kiekvieną kartą traukiniui 
nuriedėjus be jokiu atsiti
kimą, žandaro veidas reiš
kė užvilkto žmogaus suerzi
nimą. Keletą minučių pas
tovėjęs ant vietos, nežino
damas, ką su savimi veikti 
—ėjo sunkia eisena į antrą 
platformos galą — be jokio 
tikslo.

Pagaliau stabtelėjo prie
šais bobos, laukiančios trau
kinio; bet boba buvo, kaip 
boba ii’ susiraukęs žandaras 
slinko toliau. Paskui atsi
sėdo, sunkiai, net prisislė- 
gė, visai sudribęs. Aiškiai 
matėsi gležnumas ir minkš
tumas riebią, dykaujančią 
ranką, visas-gi tvirtas, svei
kas, darbui sutvertas kū
nas, aptemptas gelumbiniu 
švarku,, kankinosi baisioje 
dykystėje. Mes budime 
galva, bet jis. budėjo visas 
skersai ir išilgai: budėjo jo 
kepurė be jokio tikslo nu
smaukta ant pakaušio, bu
dėjo pentinai, žvangėdami 
disharmoniškai, kurčiai. O 
kaip jis žiovauja! Jo lu
pos kraipėsi, išsiskėtė nuo 

, vienos ausies ligi kitos, pla
tėjo, augo, tartum visas jo 
veidas lupose pražūti keti
no; ir manei Sau: dar akies 
mirksnis — o toje prapul
tyje galima bus pastebėti 

i net pačius jo vidurius, pri
kimštus koše ir riebiais 

. barščiais. Kaip jis žiovau
ja! Skubiai tuomet nuo jo 

. šalinaus, tečiaus inkirus žio
vulys ilgai neduodavo man 
ramumo, miegūstose ’ akyse 

; medžiai lankstėsi1 ir Šokinė- 
• jo.' ;f ’ ":

Pagaliosj vieną kartą kra- 
sos traukinys sulaikė žmo- 

, gą važiuojantį be bileto, ir
■ ant stoties liepė jam išlipti
■ iš vagono — buvo tai didi 

šventė nubodusiarii žanda
rui. Urnai ištiesė savo iš
tižusius sąnarius, pentinai 
prie batą sužvangėjo bal
siai, godžiai, bet tąja laime 
gėrėjosi trumpai: keleivis 
pinigus už biletą užmokėjo 
ir skubiai, piktai murmėda- 
ms grįžo į traukinį, paskui 
jo, nusistebėję apgailestau
dami žvangėjo plieno teki
nėliai, viršūnėje kurią silp
nai svyravo žandaro kūnas.

Dažnai, pradėjus žandarui 
žiovauti, man kažin kodėl 
už ką tai buvo baisu...

Nuo kelią jau dieną, apie 
stotį judėjo darbininkai va
lydami, prirengdami vietą; 
praslinkus dviem dienom, 
sugrįžęs iš miesto, radau 
darbininkus klojančius jau 
trečią eilę plytą: stočiai sta
tėsi naujas plytą rūmas.

Darbininkėj buvo daug, 
veikė jie spėriai ir vikriai, 
aukšta siena augo ir augo.

Žiūrint į ją darbą buvo 
malonu ir vienkart keista. 
Baigę vieną eilę, klojo kitą 
pritaikydami plytas tai šo
nu, tai stačiai, dažnai ker
tes atkapodami ir matuoda
mi. Jie mąstė. Ją min- 
čią bėgis buvo aiškus taip, 
kaip aiškus uždavinys — to
dėl ir ją tas darbas buvo 
indomus ir malonus akims.

Noriai žiurėjau į juos, 
kad tuo tarpu šalyj manęs 
suskambėjo valdiškas bal
sas :

— Klausyk tu! Kaip ten 
tave! Ne tą dedi! — Tai 
buvo žandaro balsas. Už
sigulęs ant geležinės tvoros, 
skiriaąčios platformą nuo

L. Andrėj ev,

ANT STOTIES,

Buvo dar ankstybas pa
vasaris ir ant takelių gulėjo 
tamsus pernykšti lapai, kuo
met aš persikėliau į vasari
nį gyvenimą.

Drauge su manim nebuvo 
nieko. Pats vienas klai
džiojau tarp tuščių dar va
sarinių butų, kurią languo
se linksmai žaidė balandžio 
mėnesio saulė; vaikštinėjau 
po ruimingas, šviesias tera
sas, 'spėdamas, kad lemta šią. 
vasarą praleisti tarp tų 
skaisčiai žalių ąžuolą ir ber
žą.

Kartais, man užmerkus 
akis, ant valandėlės, vaide
nosi sunkus žingsniai, jau
na, linksma dainelė ir skam
bus moterų juokas.

Ir tankiai aš nueidavau 
ant stoties; laukdavau kol 
ateis traukinys. Nieko ne
laukiau, nes ir nebuvo kam 
pas mane atvažiuoti, bet 
mėgstu aš tuos geležies mil
žinus, kuomet jie slenka pro 

• mane svyruodami ant bėgių 
nuo didelios spėkos ir sun
kumo ir nešdami kurten į to
limą pasvietį nepažįstamus, 
tečiaus artimus man žmo
nes. Jie rodėsi man gy
vais ir nepaprastais, jų vi
krume aš jaučiau žemės di
denybę ir žmogaus galybę, 
ir kuomet jie šaukia palie
piančiai ir laisvai — ma
niau sau: taip šaukia jie ir 
Amerikoj, ir Azijoj, ir ug
ninėj Afrikoj.

Stotis buvo mažutė ;> 
traukiniui nudardėjus, miš
kas su saulės spinduliais už
viešpataudavo ant žemutės 
platformos ir žvilgančių bė
gių ir tapdavo čia visai ra
mu ir šviesu. Ant atsargos 
bėgių, ‘ apačioj tuščio, it 
šnamfahČio vagono, valkios 
josi vištos, risdamos žeį 
mėje aplink špižo > tekinių 
ir žiūrint į jų ramų trusą 
nenorėjos! tikėti, jog kur 
ten yra Amerika, Azija ir 
ugninė Afrika.

Savaitei praslinkus, su 
visais mažne šito užkampio 
gyventojais: sargais mėli- 
nuose marškiniuose, maž- 
kalbiais stoties tarnais, 
šveikinausi kepurės pakė
limu, kaipo, su pažįstamais; 
" Ir kiekvieną dieną ant 
stoties mačiau aš žandarą. 
• ■ . . . t.

Buvo tai sveikas, diktas vyį- 
rūkas, kaip ir jie visi, pla
čia nugara, aptempta mėly
nu švarku, didelėmis rauko-: 
ihis ir jaunu veidu, kuriame 
iš po šiurkščios-valdiškos 
didybės .matėsi kaimo nai
vi škuma s. Iš pradžių jis ap* 

„žiūrinėjo mane' rūsčiomis; 
■ neužtikinčiomis akimis, da

rė neprielankiai-žiaurų be- 
gailestingą veidą, einant 
jam pro mano šalį, jo batų 
pentinai žvangėjo ypač 
skardžiai, daug reiškiančiai; 
tečiaus gan greit priprato 
jis ir prie manęs, taip, kaip 
priprato prie tų stulpų, 
ramstančių platformos sto
gą, tuščių bėgių ir nuošaly 
stovinčio vagono, kurio apa
čioj kuitėsi vištos.

Tokiuose užkampiuose su 
visuo kuo greit apsipranta
ma.

Ir kuomet jis liovės at-, 
kreipti į mane atydą, aš iš 
savo pusės patėmijau, jog 
tam žmogui nuobodu—nuo
bodu, daugiau, negu kam ki
tam ant svieto. Nuobodu 
nuo inkirėjusios jam stoties, 
nuobodu nuo minčių stokos 
ir fiziško darbo, būtinai rei
kalingo išaikvoti subrendu
siam kunui; nuobodu nuo i 
keisto savo padėjimo, tarp i

darbininką, rodydamas pirš
tu plytą, šaukė: _ .J., .

— Sakau tau! Barzdo
čiau! Šitą padėk. Matai 
— pusikę. — Darbininkas- 
savininkas, barzda, vietomis 
nuo kalkią baltuojančia, ty
lėdamas atsikreipė į žanda
rą, kurio veidas buvo rus
tus, tylėdamas sekė. akimis 
paskui piršto, . paėmė nuro
dytą plytą, primieravo — ir 
tylėdamas padėjo ją atgal. 
Žandaras piktai į mane pa
žvelgęs,. nuėjo šalin, tečiaus 
nuoseklus darbininką triū
sas pergalėjo gėdą: paėjęs 
kelis žingsnius į šalį sugrį
žo jis ’atgal, atsistojo prie
šais darbininką ir su panie
kinimu žiurėjo į juos. Da
bar nebematėsi ant jo veido 
nuobodumo. 7. . - ' „

Aš nuėjau į mišką. Dviem 
valandom praėjus grįžau 
namo per stotį; buvo, jau 
pirma valanda po pietą — 
darbininkai ‘ ilsąjoši,' 7 tyla 
čion, viešpatavu, kaip ir vi
suomet. Prie pradėtosios 
sienos kažinkas judėjo — 
tai buvo žandaras. Rankio
jo jis plytas ir guldė nepa
baigtą dar kartą eilę. Ga
lėjau matyti tiktai plačią jo 
nugarą, bet iš judėjimą 
sprendžiau, jog ir galva čia 
drauge darbuojasi'ir darbas 
tas atlikti pasirodė sunkes
niu, negu manė apie jį žiū
rėdamas ištolo. "Nėpfipra- 

' tusios akįs, klaidino jį' ir 
mažne kiekvieną plytą pri- 

1 dėjęs, persikreipdamas žiu
rėjo į ją ir tankiausia: pur
tė galvą, neužganėdintas iš 
savo kontrolės. Vėl - ėmė 
plytą, dėjo į'vietą, žvangė
damas kabančiuoju' ’‘pagal 
šoną kardu“ 7r;’ ’r V1

Vieną sykį pakėlęs pirštą 
aukštyn — padarę kliasišką 
ženklą žmogaus, atįikūsio 
uždavinio išrįšįriią,' gal ‘ dar 
Archimedo' Vaffojaih^ ir 
drąsiau, savistoviau jau iš
tiesė savo nugarą. ‘ ? Neilgai 
tas truko — ištiesta nugara 
vėl susitraukė, jaūsdairia 
pradėtą darbą neatsakančiu 
sau ir tuomet matėsi jo 
stiprame, apsčiame kūne, 
buk kas pašiepta, kaip pas 
vaikus, bijahČiusį ’kad jų ne
užkluptų prie ' ‘uždrausto 
daikto.

Degdaipas ’papirosą brie- 
žiau degtuką’’kurio traškė
jimas nugazdino žandarą. 
Krūptelėjęs ’ atsigręžė" į mar 
ne. V alandel ę jis žiūrėj p į 
mane, nežinodamas, ką su 
savim veiktų’ paskui urnai 
jo jauną veidą apsiautė ra
mus užsitikėjimaš ir žmogiš
kai prasišypsojo. Akiėš- 
mirksnį gal truko ta graži 
permaina, jos vietą tuoj už
ėmė atstumiantis rūstumas 
ir neprieinamas atkaklumas. 
Pakėlė ranką prie retų ūsų, 
bet joje dar teberiogsojo 
plyta-išdavikė. Mačiau, kaip 
jis susigėdo ir tos plytos ir 
savo nusišypsojimo,. neno
romis iššokusio jam- ant vei
do. Tur but jis visai jau 
nebemokėjo raudonuoti, nes 
butų tuomet būtinai parau
donavęs, kaip šita plyta, ku
ri vis dar tebebuvo <jo. ran
koje. —

Siena jau- aukštokai paki
lo,-lig pusės, už kurios, gu
drus darbininkai pasislėpę, 
stovėdami ant savo lieptą, 
tęsė darbą mums nebema7 
tant. Ir vėl ant. platformos 
žiovaudamas - • bastinėj osį 
žandaras; kuomet-gi apsisu
kęs grįždavo pro mane,-jau
čiau, jog jis manęs gėdisi ir 
už tai manęs neapkenčia.

Aš visgi žiurėjau į. jo sti
prias rankas, plevėsuojan
čias rankoves, į jo, be sutar
ties, žvangančius pentinus*

Viename ; Kodinės dėka- 
nato miestelyje, nedėlios 
dieną susirinko kelios de
šimtis vyrų“ del labai svar
baus reikalo : kaip kvie
čiant jiems buvo pasakyta. 
Visi susirinkusieji šnekėjo 
lenkiškai arba, geriau pasa
kius, “po polskiemu”. Jie 
susėdo, kur kam papuolė, 
susėdę ėmė laukti, kas bus 
toliaus, tikėdamiesi pama
tyti ir išgirsti nepaprastų 
daiktų. Kelį vaikščiojo po 
vidurį ir skelbė, tuoj atei
siąs žmogus, kuris pasaky
siąs daug naujieną. Susi
rinkusieji , Jaukė , gal pusva
landį, o Žmogaus su nau
jienomis (vįš. nebuvo.

Pagaliąps ęlurįs trinktelė
jo ir iąėjoį^ nepažįstamas 
žmogus. Jjąy buvo apsitai
sęs juodąis įjapsitrynusiaas 
rubais, ture,mažą apkar
pytą bar^dį^g; ir didelius 
pasiputusius xnsu& . Jis iš
rodė paprastas tos . apylin
kės šlėktai Susirinkusiems 
paąįšį^in .̂ k^d-- tąį yra. ,tąS; 
pats, kurio buvo; laukę.. Tai 
buvo ponasr^akinskis,.atvy
kęs iš trečios parapijos nuo' 
tam tikro žmogaus gelbėti 
“ojczyznos”., Svečias pasi
sveikino su, visais susirinku
siais ir atsistojo prie lango, 
norėdamas. į juos pratartį. 
Visi nutilo; ir laukė, ką pa
sakys tas.tolimas svečias.

■— Broliai! -vt tarė Šakins- 
kas graudingų bąlsu, — gel- 
bėkim ųsayojf “oj’czyzną”: 
musą neprieteliai iš. visą 
pusią taiko .’mus praryti.; 
Jei nemokėsime apsiginti, 
jie išplėš : iŠ musą “polską. 
vierą ” ir“ polską ” kalbą, 
kurią mes gavpm iš savo tė
vą ir kurią mums tėvai mir
dami įsakė ginti lig pasku
tiniam krąujpj lašui. Nu
mirkime už musą brangią 
“ojczyzną!” /„.i-;

— Kur tie „yra nepriete
liai? —- pasigirdo balsas iš 
vidurio, d .

— Kas turi ausis - 
klauso, kas turi akis - 
mato, -— atsakė kalbėtojas: 
— musą didžiausi nepriete
liai lietuviai! ’

— Kaįp tai gali būti? — 
kiti čmči abejoti, — jie irgi 
“polskos vienos”;

!— Jt/š nenorite tikėti? 
TuojauS paistysite. Jei 
manim ilfetikįte, tai paklau- 
sykite, ką mitu Sakė vienas 
išmintingks lenkiškas kuni
gas, kuris netbli nuo čia gy
vena; jiš-satė: “Kas nori 
tapti pravosl&vu, tegul kal
ba lietuviškai, tegul reika
lauja lietuvišką pamokslą. 
Visi lietuviai greit liks pra
voslavais arba marijavi
tais”. Taip mieli broliai, 
tas kunigas daug kartą man 
kalbė j o, o jei. dar netikite, 
tai pažiūrėkite, ką rašo mu
są lenkiški laikraščiai,, ku- 
'rie nuo pasaulio pradžios

te-
te-

JfĘ- ;įr

ir palei i&i tę’fmhantį kardą 
ir rodėsi maU tad tas vis

 

kas neteisybė: nei makšno; 
yra kardas, galintis nukirs
ti, nei už juostos yra revol
veris, galintis mirtinai žmo
gių nušauti. Net pats jo 
apdaras — tai taip sau — 
keista lity na vidudienyje, 
apsiausta’ pavasario saule, 
tarp paprastą darbo žmonią 
ir plasnojančią, renkančią 
grudus iš po miegančio va
gono, vištą.

Valandomis... valandomis 
darėsi man i baisu už kitus.

Perdaug'’ jau jam nuobo
du... « ’ '

PASAKA, UŽRAŠYTA 
KODINĖS DEKONIJOJE, 

VILNIAUS GUB.

dar nėra nei už aguonos 
grūdą pamelavę.

Ponas Šakinskas išsitrau
kė “Kurjero Wil.” No. 42 
ir ėmė skaityti. Visi klau
sėsi.

— Kas tai yra tas šovi
nistas toks? — beskaitant 
įsikišo vienas klausytojas.

— Šovinistai tai yra šovi
nistas, kaip, gi nesupranti, 
kas yra šovinistas? Mūsiš
kai tariant, “negramatič- 
nai”, bus ‘šubienistas”, tai 
toks žmogus, kuris karia.

— Argi lietuviai karią 
ką ??^-” vienas paklausė nu
stebęs. -

-— O kaip gi: lenkus ka
ria. Žiūrėk: čia aiškiai pa
rašyta ir -dar ne vieną kar
tą: “šubienistas”, “šubie
nistas !”

Klausytojai, išgirdę tai 
.sujudo, o ponas Šakinskas 
skaitė toliau.

—- O kas gi tie litvoma- 
nai? — kitas uždavė klausi- 
mą. ;•

— Litvomanai tai tokie 
žmonės, kurie yra atvažiavę 
iš Litvomanijos, iš tokios 
žemės; jie yra tokie-pat bai- 
sąs žmonės, kaip ir “šubie- 
.nistai”. Nelaimė tam kraš
tui, kūr litvomanai pastato 
saVo^kėją. Jąs esate di
džiai nelaimingi: jusą ką-tik 
atvažiavusią klebonas yra iš 
Litvomanijos. Aure “Kur- 
jėf W11.” rašo, kad jis ir 
“ šubiėnišfas” ir litvoma- 
įn'ūši's: Wclel gelbėkitės nūb 
;jb', tad jis ■ 'neparduotą 
1 ‘poliškos’’ bažnyčios.

— Nepasiduošim! — atsa- 
kę visi susirinkusieji, 
buvom, užmanę statyti nąū- 
jąjbązhyČią, buvom jau kiek 
ir pinigą sudėję, daugiau 
hęjsęduosnnę. Kaip gi ga
lima duoti? Mes, girdi, pa
statysim bažnyčią, jis par- 
dubą ir^išsiveš pinigus!

Gerai. šnekate, — pū- 
gyrė ‘ponas Šakinskas, — 
aš, jums sakau: jei nenorite 
prapulti, tai išvarykite šitą 
kleboną. .

Kaip mums dabar jį 
išvaryti? .

: - ĮĮtięko dąbar pasaulyje 
nėrą įęngyęsnio, kaip išva
ryti litypiųąną kleboną: ap- 
sįųskįtę jį vyskupij os vąl- 

; poperio, už savaitės turėsi
me kitą kleboną.

Poperio pristatė. “Pri- 
' siekusis advokatas” išsiėmė 

akinius, užsidėjo ant, savb 
didelės mėlynos nosies ir, 
padažęs plunksną, ėmė, už
sigulęs ant stalo, rašyti:

“Mes žemiau pasirašiu
sieji, tos parapijos piliečiai, 
atsiklaupę ant kelią, kruvi
nomis ašaromis maldauja
me, kad Jusą Malonybė 
teiktąsi pažvelgti į musą 
persekiojimus ir vargus, 
kuriuos ^prityrėme nuo kle- 
bono-litvomano. Jis išbuvo 
jau visą savaitę pas mus ir 
pridarė tiek blogo mums 
lenkams, kad viso to nega
lėtumėm surašyti nei ant. 
jaučio odos. Nieko1 nėra 
stebėtino:- jis yra atvažia
vęs iš Litvomanijos gilumos. 
Mes dar labiau. nusiminėm 
ir ėmėm verkti, išgirdę, kad 
tas klebonas žada būti “šu
bienistas”, kuris gali ne tik 
mus, bet ir musą vaikus iš'- 
karti. Beto, jis yra jau 
pardavęs penkias “polskas” 
bažnyčias ir sau pinigus iš
sivežęs, užtat ir mes bijo
me, kad vieną grąžą rytą 
atsikėlę neberasime nei baž
nyčios, nei klebono. Mes 
tol nenurimsim ir nemiego- 
sim nei vienos nakties, kol 
bus musą parapijoj kunigas 
“šubienistas” ir litvomanas 
ir negausime tikro lenko. 
Neikuomet, Jusą Malonybe, 
nepalikai neišklausęs musų 
prašymo, tikimės, kad ir 
šiuo kartu išklausysi, kaip 
musą geriausias tėvas. 
Amen.

Toliau eina parašai.
Rodoviti paliokai: Mar

kini,- Gaiduc, Kirvelevič,į 
Barzdinski, Kauš, Kipšo 
etc., etc...

Parašą išviso buvo trįs- 
dešimtįs-. Už visus nemo
kančius rašyti, patiems pa
prašius, savo ranka pasira
šė ponas Kelninkas ir Ša
kinskas.

Skundą nusiuntė vysku
pijos valdytojui.

Už kelią dieną po pada
vimo skundos atėjo raštas, 
kad klebonas pasiteisintų.

Šimtanagis.

lenko, Taip man sakė geri 
žrąoąės.

Visi sukiko ir nutarė rei- 
kąiąųti lenko klebono.

Kadangi nei vienas nemo
kėjo rašyti, o pats ponas 
Šakinskas tiktai savo var- 
dą ir pavardę, tai. reikėjo 
ieškoti žmogaus, kuris jiems 
parašytą skundą. Vienok 
cią. daug galvos sukti nerei- 
kęjo,-tam pačiam miestely 
buvo garsus skundą ir viso- 
kįą prašymą rašinėtojas po
nas Keliūnskas, to mieste
lio, “prisiękusis advoka
tas”. Sukruto jo ieškoti ir 
pagalios surado pas Iršiuką 
nųegąhtį.;

Atėjo“ advokatas”. Jis 
buvo ką-tik atsikėlęs, trin
damas užmiegotas akis dai
rėsi į. susirinkusius. Daug 
negaišdamas, ponas Šakins- 
kąs ėmė viską nuo pradžios 
smulkiai pasakoti. Ponas 
Kelninskas, nebelaukdamas 
galo pasakojimo, atsiliepė: 
“Tokią.dalykų man aiškinti 
nereikia, tik sakykit ko jus 
norit; aš ne bet kas: aš pa
rašiau . skundų daugiau, 
negu plaukų ant mano gal
vos.

Rąnka parodė ir pabrau
kė sąvo; pusiau pliką galvą. 
:?ąskui karštai pridėjo: 
' iT$r O! aš esą didelis žino- 
vąą. ;Kad aš parašysiu, tai 
nei vienas kunigas litvoma- 
nas neišsiturės. Duokit tik

CHOLERA PIETŲ EU- 
- KOPOJ.

Rodosi, kad laikais tele
grafo ir telefono, laikais 
greitąją traukimą, kurie 
dvylikos valandą bėgyj per
kelia ’ žmogą iš vienos vie
tos kiton, atstumo j e 800 — 
900 kilometrą, laikais, ku
rie išdirbo laikraštiją, ga
linčią atidengti ir užregis
truoti mažiausius menknie
kius, bus negalimu daiktu 
paslėpti faktą, jogėi visoj 
pietinėj Europoj, imant nuo 
Konstantinopolio lig Buda- 
peštui ir nuo Triesto lig 
Neapoliui, platinasi labai 
aštri ir biauri cholera, pa
prastai vadinama maru.

Tuo tarpu viskas kitaip 
dedasi. Europos laikrašti
ja pasikakina trumpomis ir 
paviršium sugraibytomis ži
nutėmis, bet dar gana ir ne
aiškiomis pažymėti choleros 
siautimą. Laikraštijai, ta
rytum, nei negalvoj, kad to
ji epidemija smaugia tūks
tančius beginklią žmonią ir 
neatkreipia domos į pasek
mes ateityj, kuomet toji 
epidemija diena dienon už
ima vis didesnius savo piu- 
tei plotus.

Choleros ten prasiplatini- 
uimas ir siautimas išteisy- 
bės yra didelis. Visupir- 
mu cholera platinasi Kons-

•'i..

tantinopolyj ir visoj euro* 
pine j Turkijoj. Senojo sys
tem© šalininkai Konstanti
nopoly kaipo priežastį cho
leros besiplatinimui paduo
da — garsingą per amžius 
tame mieste šuną panaiki
nimą. Kas tiesa, tie šunes 
tūkstančiais miesto gatvė
mis valkiojosi ir retkarčiais 
būdavo labai neparankiais, 
bet ėmus antraip, tie šunes 
valė gatves, naikino viso
kius likučius ir išmatas, ku
rie aplink namus pudami 
gamino įvairiausias epide
mijas. Nūdien ant gatvią, 
kas tiesa, šuną jau nėra, 
bet gatvią valymas reika
lauja daug truso, o už tą 
trusą nėra kam prideran
čiai atlyginti, jei dar imsi
me atidžion rytą tautą ne
švarą gyvenimą. Nekurie .... .... 
Konstantinopolio priemięsk L..-' 
čiai ir nekurios net miesto 7- 
dalįs išrodo kaip išmirusios, 
kadangi gyventoją viena 
dalis išmirus, o kita į kur 
kitur pabėgus.

Taippat Turkijos kariuo
menėje, ypač rezervą bata- 
lijonuose, cholera išplėšus 
daug auką. Regis, kariuo
menė cholerą nugabeno ir į 
šiaur-vakarinius vilajetūs, 
kadangi visoj Makedonijoj 
ir Albanijoj - cholera pasi
baisėtinai siaučia.

Antruoju dideliu choleros 
židiniu tai Vengrija, o visu- . 
pirmu anos sostinė Buda
peštas. Cholera Budapešte 
ingavus labai aštrų būdą, 
kadangi tankiausiai baigia
si mirtimi. Taippat anoji 
nepaprastai staigar ir ‘ apsi
reiškia. Praeiviai eidami 
miesto ghtvėmiš suserga ir 
sukrinta. Dunojuj vanduo 
užterštas ir to dele t epide
mija grasia Serbijai, Rumu
nijai ir Bulgarijai. 
J:'Smarkiausihr’ :-Iranks
čiausiai cholera apsireiškė 
Italijoj. Italijos valdžia, 
miestų vyresnybės, taippat 
laikraštija ir sąjungos vei
kia ką tik išmano ir gali, 
by tik sulaikius ir panaiki
nus visokias apie choleros 
siautimą žinias, siunčiamas 
į užsienius. Lengva supras
ti tą veikimą priežastis. 
Italija yra typiškas turistu 
kraštas, o be to šiemet Tu
rine ir Ryme atsibuna pa
rodos. Tad jei užsienis iš
girstą tikras žinias apie 
choleros besįplatinimą, tu
ristai tuokart Italijos lenk
tųsi, kaipo užkrėsto krašto.

Nežiūrint to tylėjimo, vis
gi užsienin gauta teisingos 
žinios apie cholerą, jei Itali
jos miestai nūdien pratus
ioj ę, niekas aną nelanko ir 
įvairiomis ypatybėmis nesi- 
geri. Venecijos Lidoj 
maudosi tik vieni vietiniai, 
svetimžemią sutinkama la
bai mažai. Taippat ir pa
čiame Ryme atšaukta dau
gybė tarptautinių kongre
są, nes bijotasi sulaukti 
fiasco, jei daugumas dele
gatų but nepribuvę.

Atvėsus orui epidemija 
mažinasi, bet per žiemą su
sigulėjus ir atsilsėjus ar 
neims dar aršiau pavasarį 
siausti, apie ką baisu ir pa
galvoti.

Visoms viešpatystėms 
bendromis jėgomis priderė
tą su taja' neprašyta vieš
nia pradėti kovą ir panai
kinti aną visai nuo žemės 
paviršiaus.

Kitokis būdas surasti yra 
sunku.

Gera motina daugiau sa
vo vaiką išmokys, negu 
šimtas mokytoją. 
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TUBKISVTU 
78 VESSELS

Į GERBIAMUOSIUS 
SKAITYTOJUS.

Kas nori 
Dienraščio 

tegu tuoj aus 
atsiliepia 
laišku

asmems- 
reikalus, 
su kitu,

ITALIAN as.QJ3/ 
iANDAWX 6ALLOOI

ATSAKYMASPHIIA.- 
DELPHIJOS “KOVAI”, 
AMERIKOS LIETUVIŲ 
SOCIJALISTŲ ORGANUI

Tautos tik tuomet pa
liks laimingos, kuomet fi
losofai liksis karaliais, o ka
raliai — filosofais.

Dayton, O.
24 dieną, rugsėjo po pie

tų keletas. lietuvių, vaiku iš
ėjo pasivaikščioti į “White 
City Park”, bet ant nelai
mės vienas lietuvis, Jonas 
Žėkas, 7 metų amžiaus, pri
gėrė. Paliko dideliam nu
budime motiną, patėvį Za
karevičių, seserį ir po pa
tėviu seserį. Apie keturi 
metai atgal taippat prigėrė 
ir J. Žėko vienuolikos metų 
brolis.

Kelionėje.
— Tėmyk, pačiule, kokįe 

tai puikus senovės griuvė
siai!

dol. 50c. au
sie asmenįs: 
Brazas ir J, 
50 centų: P,

A. Tr—liui, Chicago. —
Tamstos raštelyje kalba

ma vien apie vidurinius 
draugijos organizacijos rei
kalus, kurių sutvarkymas 
pačiai draugijai turi rūpėti 
ir tas gali interesuoti tik 
pačius draugijos narius, 
bet ne laikraščio skaityto
jus, tatai raštas musų laik
raštin netilps. Raštelio su
grąžinimui tamsta malonėsi 
prisiųsti už 3 centus kra- 
sos ženklelių, nes prie laiško 
reikėjo'primokėti'vieną cen
tą, (tiktai Rusijoj tam pa-

- 3. Aprašyti atsitikimus, 
kokie lietuvių kolionijoj at
sitinka, kaip tai linksmus, 
ar nelaimingus, vestuves, 
parapijose iškilmybes, 
draugijų darbus, 
straikus ir t-p.

4. Nerašyti apie 
kus kieno nors 
nesutikimus vieno 
kadangi tokios žinios vi
suomenei nėra naudingos 
ir laikraštyj nevartojamos.

Redakcija.

Šitie suaukoti pinigai mi
nėtam ligoniui liko išsiųsta 
Lietuvon per “Kataliko” 
ofisą. 1 d. spalio.

K. Vosylius.

Parodoma nekurie Itali
jos ir Turkijos karo laivai 
ir abiejų viešpatijų laivy
nų sulyginimas. Italija tu
ri 194 karo laivus, o Turki
ja vos tik 71. Ant van
dens Turkija yra labai silp-

kaip 
tik bus suspėta 

ineiti į 
naujus 

“KATALIKO” NAMUS 
Be skaitlingo 

visuomenės pri
tarimo nebus 
galima tas dar
bas pradėti.

Daugiausiai matyt “Ko
vai” nepatinka, kad kun. K. 
yra interesuotas reikale 
Emigrantų Sąjungos, net iš 
jo inicijativos minėta drau
gija užsimezgė. Matyt “ko- 
vininkų” principas yra, kur 
kunigai priguli, tenai nieko 
gero negali būti; o kadangi 
kun. K. priguli j Emigrantų 
£ąjungą, tai visa draugija

Maudyklės permaža.
— Kur taip skubiniesi?
— Maudyklėm

— O jau senai maudeisi
— Bus du metai.
— Tai žinai ką? 

maudyklės verčiau 
duok skalbyklon ii 
liepk save chemiškai 
skalbti.

Hoosick Falls, N. Y.
Pas mus darbai jau kiek 

pasigerino, bet vis dar yra 
daug žmonių be darbo. Oras 
jau gerokai atvėso ir lietaus 
yra užtektinai. Tarp lie
tuvių susitvėrė nauja drau
gija šv. Jurgio, kurios rei
kalai labai gerai eina ir vis 
dar daugiau sąnarių į ją 
prisirašo. Viena nelaimė, 
kad lietuvių jaunuomenė iš- 
tvirkus ir labai palinkus į 
girtybę. Pas mus. visi ge
ria, net ir moteris su jau
nomis mergaitėmis ųųo vyrų 
neatsilieka. Žinoma yra ir 
labai blaivių ir dorų Lietu
vos dukrelių, bet vis tai re
tenybė. Reikia tikėtis, kad 
ir musų miestelio lietuviai 
pagalios pamatis savo klai
das, griebsis apšvietos ir pa
liks naudingais lietuvių vi
suomenės nariais.

Zanavikas.

Labai trokštumėm, idant 
tasai žinių skyrius butų 
kuoplačiausias ir todėl krei
piamės į Gerbiamuosius sa
vo Skaitytojus prašydami 
anų perėmimo.

Tvirtai tikime, jogei kiek
vienoj lietuvių kolionijoj at
siranda daugumas musų 
laikraščio bičiuolių, mokan
čių rašyti, kuriems kas sa
vaitė galima musų redakci
jai pranešti įvairius iš lie
tuvių gyvenimo apsireiški
mus ir atsitikimus.

Jei tokie redakcijai pra
nešimai bus rašomi prastai, 
su klaidomis, redakcija ap
siima klaidas ištaisyti ir at- 
spaudinti artimiausiame nu
mery. Paskui rašantis jei 
palįgįs savo raštą su patai
sytu laikrašty, turės iš to 
sau puikų pamokinimą ir 
tankiau rašydamas, išmoks 
rašyti taisyki! škai ir be mo
kyklų.

Tatai meldžiama visus sa
vo Gerb. Skaitytojus mums 
sandarbininkavti, siunčiant 
“Kataikan” žinias iš savo 
kolionijų. Bet rašant mel
džiama prisilaikyti sekan
čių taisyklių:

1. Rašyti juodylu tik ant 
vienos poperos pusės ir ne- 
pertankiai, idant butų ga
lima pataisyti.

2. Rašyti tik grjgią teisy-

Vertėtų tat visiems 
Amerikos lietuviams 

tas sumanymas remti
Lietuviams juk rei

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

etos 
kam 
tatai
me.

Užuot
nusi-
tenai

čiam mieste uždarytas laiš
kas siunčiama už 1 kap. 
k rasos ženklelį) ir raštelio 
prisiuntimui reikalinga už 
du centu krasos ženklelis.

Giesmininkui. — Tie pa- 
tėmijimai pačiame rašte bu
vo dėlto vartojami, idant 
nurodžius, kad aprašant ką, 
reikia paduoti aiškią min
tį, nes kartais pasitaiko, jog 
neaiškų išsireiškimą galima 
dvejopai suprasti.- Bet nu
rodymas tų patėmijimų ir 
paaiškinimų dabar jau yra 
labai susivėlavęs ir be pa- 

korespondencijos nie- 
nebutų suprantamas, 
laikraštin netalpinsi- 
Už žinutes ačių.

Zanavikui. — Žinutė gau
ta iš Lietuvos laikraštin 
netilps, nes labai yra suvė
luota, o Lietuvos laikraš
čiuose apie tai jau daug pir
miau buvo rašyta.

— Ak, taip! Išteisybės 
stebėtina...

— Kas tokio?
— Man stebėtina, jogei 

senose gadynėse buvo sta
tomi griuvėsiai užuot čielų 
namų.

vos” nelaimėje .yisi lietu
viai taip supyto'; lietuviš
ka visuomenėj pripažįsta, 
kad ir kunigai yrą;veikėjais 
ant tautiškos J;dirvos. To- 
liaus pyksta ‘‘Koya”, kam, 
kun. K. nepayftlyja. prie lie
tuviškos bažnyčios dalyti 
visokių . brošiūrėlių, kurios 
kvepia aiitikrikščioniška 
dvasia; tai yra kunigo reika
las, jis ant to yrą nuo dva
siškos valdžios perstatytas, 
kad ginti žmonėse tikėjimo 
reikalus; kunigas neina į 
“Kovos” redakciją gaspa- 
doriaut, tai jus nelįskit prie 
bažnyčios, kurios, jus išsiža- 
dėjot. Kuri, Kafilhkiui kai
po prezidentui, ^prikaišioja 
neva jis matąs iš draugijos 
sau gerą naudą; čionai tai- 
po išžiūrėtų, kad kun. prisi
savino iš draugijos sau ko
kius pinigus, f Sąjunga turi 
pilną komitetą ir žėdnas pil
do savo prideryštes, nėra jo
kio pavojaus, ką d kunigas 
draugiją apvogtų, nes visi 
pinigai yra po priegloba ka- 
sieriaus.

Priešingai kiek Sąjunga 
žino kun. K. iš Savo kįše- 
niaus išdavė kelias dešimts 
dolerių ant emigrantų reika
lų. Užstatė kauciją (boli
dą) su kitu koriritetu Sąjun
gos, Jurgiu Bieliau skiu po 
$1000.’ Tos gvarancijos ant 
dviejų metų reikalavo val
džia. Kad but kun. su Jur
giu Bieliausku td 'nepadarę, 
tad motina su^lvi^in dukte
rim butų išsiųstos atgal. 
“Kova” pasakas, kad ir čio
nai kunigas Sau fihudą pa
darė. (Pavardė tdš moterės 
Teklė Chinielihuskienė; 
dukteris: StefariiaP'ir Marė; 
jų adresas 202- PIbasere st., 
Salem, N. J.)*/ įSiiigrantų 
Sąjunga veik-TS /jąft beveik 
■pusė metų ii‘daug vargo ir 
pinigų padėjo 'ant to reika
lo. Čionai paduodam tiktai 
ištrauką iš protokolų kny
gos, ką atstovė Suzana Ba
ranauskienė nuveikė per 
rugpiučio mėnesį 1911: Iš
imta iš ligonbučio' (nes val
džia iš laiko neleido kaipo 
ligonių) tie ligonis: Plušas 
Raguckis, 116 Siegel st., 
Philadelphia, Pal; Antanas 
Kalinauskas, 131 W. Cam
den st., Baltimore, Md. (tas 
neturėjo tikiėto; nupirkta 
jam iš Sąjungos pinigų ir 
nuvežta ant geležinkelio’ sta
cijos); Andrius Jakučionis, 
išimtas iš ligonbučio, ka
dangi neturėjo nei cento ant 
kelio; duoti pinigai ir iš
leistas ant stacijos — 617 
Alabam st., Sheboygan. 
Wis.; Veronika ir Ona Spu- 
džiutės atvažiavo pas broli, 
kadangi brolis pasirodė ne
atsakantis, jos liko sulaiky
tos; per Sąjungos rupesni 
paleistos brolio adresu: 191 
Main st., Luzerne, Pa.; Pet
rone Domininkaitis atvažia
vo pas pusseserę; kadangi 
paliko vaikus? ikrąjuj, val
džia liepė siųsti atgal; pei 
Sąjungos rupesnį paleista 
adresas: Box H6, esti and
Pa.; Aleksandrą Kamins 
kienė, atvažiayo pąs sūnų 
kadangi buvo 62 m^tų, liep
ta siųsti atgal; paleista per 
Sąjungos rūpestį adresas 
348 — 154 iPlacę, West 
Hammond, Ind- t

Agentka, : d--
Suzana Baranauskienė.

Čionai tiktai maža ištrau
ka, kaipo iliustracija, nes 
keliolika daugiau yra išim
tų rugpiučio mėnesiu; bet 
užimtų perdaug vietos. 
Tiktai norim parodyti, kad 
Sąjunga del lietuvių emi
grantų veikia brangų darbą 
ir veiks

9 d. rugsėjo čia pasimirė 
Elzbieta Ambrazaitienė, pa
likdama vyrą ir penkiatą 
vaikučių dideliam nuliūdi
me. Du vaikai jau apie 20 
metų amžiaus, o kiti trįs 
mažesni; nekuriuos mažes
nius vaikučius priglaudė 
giminės ir kaimynai.

Giesmininkas.

Oi' A
Nesenai pasirodę, strąipg- 

niai laikraštyje s.“ Kovo j” 
(35 N.), kursai išeina .Phi- 
ladelphijoj, kaipo organas 
lietuvių socijąlistų Ameri
koj, šmeižiantis ir kritikuo
jantis “Pagelbinę Sąjungą, 
del lietuvių emigrantų Phi- 
ladelphijos”. Antgaly is, mi
nėto straipsnio taip skamba: 
“Šalin su monkey bizniu”. 
Rašytojas to ...straipsnio, 
“Kovos” zeceris’V. Jakštys 
sako: čia turiu pranešti vi
suomenei tos draugijos tiks
lą. Nors prie tos draugijos 
prisirašė 20 Philadelphijos 
draugijų, bet galima sakyti, 
kad tos visos draugijos ir 
kliubai yra kun. J. Kaųla- 
kio rankose, o pirmeiviškų 
draugijų, turbut, nei vieną 
neprisidėjo, nes jos mato, 
kad iš to visko išeis “mon
key biznis”.

Šitas strapsnis biauriai 
užgauna netiktai draugiją 
Sąjungos,, netiktai 20 drau
gijų, bet abelnai Philadel
phijos lietuvišką visuomenę, 
Į sąjunga priguli 20 lietu
viškų draugijų ir .kliubų, 
kurios moka .emigrantų pa
galbai mokestis, kiek kuri iš
sigali; pinigus priima tam 
tikslui išrinktas kasierius, 
kuris užsistatė kauciją, ale 
ne kunigas, kaip ‘‘Kova” 
nori žmonėms inkalbėti. 
Draugijos ir kliubai yra vi
sokių pažiūrų, vienos tau
tiškos, kitos katalikiškos; 
visos draugijos yra čarte-. 
riuotos, turi savo pilnus ko
mitetus; vienu žodžiu žėdiia 
draugija turi savo pilną sa
vy valdą, visai nėra kunigo 
rankose; kunigas nieko ben
dro neturi su draugijų rei
kalais; jaigu paaukavo ant 
emigrantų, tai pagal nubal- 
savimo draugijos; ypač ko
kią kunigas gali turėti in- 
tekmę ant tautiškų draugi
jų, kurių konstitucija nei 
išpažinties nereikalauja; tą 
net aklas gali matyti, kad 
nėra kunigo rankose.

Nemažai taipgi pirmeivių 
priguli prie tautiškų drau
gijų bei kliubų, kurių centai 
taipgi eina ant emigrantų 
reikalų; ale “Kova” to ne
nori matyti; lietuvių visuo
menė mato reikalą prilaiky
ti tokią įstaigą, o “Kova” 
mato “mojikey biznis”. 
“Kova” turbut tiktai nori 
“kovoti”,kad jos but viršus; 
jei sakysi baltas, ji sakys 
juodas, bile tik priešingai 
kalbėti. O gal “Kova” už- 
vydžia, kad ne iš jos ini- 
cijativostas užmanymaspra- 
sidėjo; mat ji but norėjusi 
tuos emigrantų pinigus ant 
savo kokių reikalų sunau
doti. . “Kovai” matyt ne
patinka, kad Philadelphijos 
lietuviai visokių nuomonių 
ir pažiūrų, nemaišant, tikė- 
jimiškų reikalų, susivienijo 
į didelę kuopą, kad bent vie
ną tautišką reikalą atliktų 
visi sykiu. “Kovai” širdis 
skauda, ji velytų geidaus 
matyti vaidus tarp visokių 
partijų ir iš to naudoties; 
priežodis sako 4‘drumstame 
vandenyje geriaus žuvį gan

ant nevidonų, kurie viso
kiais būda is norėtų užkenk
ti arba, suardyti, kad tą 
šventą ir tautišką darbą pa
naikinus; tokių išgamų visa
dos buvo ir bus; ale mes jų 
zaunų nepaisykime, varyki
me tolinus. tą .pradėtą dar
bą. Kaip matote iš paduo
tų iliustracijų, kurie sušelp
ti, daugiausiai ne iš Phila- 
delphijos, ale iš tolimų 
Amerikos miestų; todėl dar 
sykį ątsišaukiam į Ameri
kos lietuvių visuomenę pri
sidėti pinigiškai prie to 
brangaus darbo, kaip drau
gijos taip ir pavieni žmo
nės; kurie į Philadelpbiją 
atvažiuoja, tai apie juos gi
mines rūpinasi; Sąjunga 
dauginus pagelbėtų žmo- 
nėmsj kurie tolinus važiuo
ja; taigi čionai stačiai yra 
priderystė, kad ir kitos lie
tuviškos kolionijos prisidė
tų pinigiškai prie to prakil
naus darbo.

Pagalbinė Sąjunga del 
Lietuvių Emigrantų Phila
delphia, Pa.

Komitetas:
Prez. kun. J. V. Kaula- 

kis, 333 Warion st., Phi
ladelphia, Pa.

Vice-Prez. Geo. Bieliaus
kas, 1216 So. 2nd st., Phi
ladelphia, Pa.

Kasięrius Sabas Mankus, 
938 So. 2nd st., Philadel
phia, Pa.

Sekr. Protok. John A. Se- 
ba, 218 Titon st., Philadel
phia, Pa.

Sekr. Fin. Jurgis Lukoše
vičius, 433 Tree st., Phila
delphia, Pa.

A. J. Peciukoniui. — Toji 
tilpusi korespondencija bu
vo taip trumpa, poduodanti 
vien žinią apie apvaikščioji- 
mą, kad dabar užsipulti 
vien ant jos rašytojo, pri
vedžioti ilgus pamoksiąs iy 
kalbėti apie tą, ko kores
pondencijoje visai nemini
ma, butų bereikalingas dar
bas ir išeitų tik vieni ma
žai ką interesuojanti kivir- 
čiai, tatai tamstos kores
pondencija netilps.

Dienraštis 
turės pasirodyt 

pirm
NAUJŲ METŲ

So. Chicago, Ill.
Nors S. Chicago j e lietu

vių gyvena nemažas skait
lius, bet jie mažai ką veikią 
savo ir lietuvių visuomenės 
labui. Yra čia keturios 
draugijos: šv. Juozapo, šv. 
Izidoriaus Arto j aus, S. L. 
A. 47ta kuopa ir T. M. D. 
kuopa. Iš minėtųjų drau
gijų daugiausiai darbuoja
si T. M. D. kuopa, kurios 
triusu tankiai yra rengia
mos prakalbos ir retkar
čiais sutaisoma teatras.

Čia dar paminėsiu vieno 
S. Chicagos lietuvio miela- 
širdingą darbą, kuris pa
matęs 22 numery “Katali
ko” š. m. atsišaukimą į 
Amerikos lietuvius K. Ka
linausko, nelaimingojo Ii-; 
gonio, sumanė tarpe vieti
nių lietuvių parinkti aukų 
ir tokiuo budu tą nelaimin
gąjį sušelpti. Tą miela- 
širdingą darbą atliko A. 
jGedvigas, kuris ir surinko 
tam tikslui 6 
kų. Aukojo 
po 1 dol.: P. 
Dziginas; po 
Černis, A. Gedvigas, J. Ra- 
gauskis; po 25 centus: A, 
Černis, A. Juknevičia, Ru- 
zelė, J. Pavelčikas, J. Mi- 
košauskas, J. Alyta, Kviet- 
kienė, J. Danielius, K. Kis- 
lauskas, K. Vasiliauskas: 
po 20 centų: J. Atgalainis: 
pp 10 centų: M. Kačinaus- 
kas, V. Martinavičia, O. 
Juotakienėį - .

Kas nori dienraščio 
tegu pritaria laišku.

ii. M. TANANEVIGZE
3244 S. Morgan St., Chicago, III.

Alinimu 111 m i itati

Pirmasis
Lietuvių

DIENRAŠTIS

Westville, Ill.
Musų miestelis nedidelis, 

bet daugiausiai apgyventas 
lietuviais, net visa miestelio 
vyresnybė lietuvių rankose. 
Musų lietuvių didžiausia 
nelaimė, tai yra begalinis 
skaitlius karčiamų, kurių 
vargiai tiek kur kitur ras
tum. Indomiu apsireiškimu 
pas mus dar yra tas, kadkar- 
čiamose pardavėjomis dau
giausiai yra moteris, o net 
ir merginos. Kitur mote- 
rįs yra didžiausiomis girty
bės naikintojomis, o pas 
mus didžiausiomis jos pla
tintojomis. Tai dar nie
kur negirdėti dalykai ir mu
sų moteris jau tik turėtų 
gydytis ir pamesti variusios 
tą savo nelemtą amatą. 
Na, ar-gi mes jau 
visą amžių taip ir busime 
girtais, ar jau taip ir mau
dysimos tame girtybės rau
ge? Tik jau rodos laikas 
butų palikti žmonėmis ir 
rūpintis savo ir savo vaikų 
ateitimi. Griebkimės švie
stis, skaityti laikraščius ir 
knygas, rūpintis draugijų 
ir visuomenės reikalais, o 
pažiūrėsime kaip mes grei
tai pakilsim iš tos dvasios 
ir kūno ubagystės.

Žemės Vabalas.

Žinovas.
Simus (gimnazistas į sa

vo tėvą prasčioką, kurį ve
džioja po miestą): — Tė
myk, tėvai, į termometrą 
štai kabantį ties krautuvės 
durimis... Aštuoniosde- 
šimts laipsnių! Ar tai ga
limas daiktas?

Tėvas: — Ji... matomai, 
pamiršo užsukti, todėl ne
tikrai ir rodo.

5
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Redakcijos Paiemijimai.
“Kur dingo laiškai į Si- 

mahą Daukantą^” Tokiu 
antgalviu štai ką^kaitome 
“V. L.” No. 40-. ,

“Kauneckių padermė, 
musų rašytojo S. Daukanto 
giminaičiai, šįmet pavedė 
Lietuvių Mokslo Draugijai 
visą jo palikimą — knygas 
ir rankraščius. Tarp jų, 
pagal surašo ineina 27 laiš
kai, į Daukantą rašyti, ku
riuos 20 gruodžio 1891 m. 
pasiėmė iš Kauneckių tūlam 
laikui naudoties p. M. Da- 
vaina-Silvestraitis. Šisai, 
užklausus man jo, kur jie 
dingo, pasakė, jog visus 
laiškus, taipogi ir visą savo 
surinktą medžiagą, nusiun
tęs į Ameriką ir atgal jų 
ikišiol nebegavęs. Šitą visą 
medžiagą, savaip apdirbtą 
išleido 1898 m. “Dirvoj” 
(N. 1) kun. Milukas, pav. 
“Medega S. Daukanto bio
grafijai”. Šitoj knygoj su
vartota apie 15 laiškų ir tai 
daugiausiai išverstų lietu
vių kalbon, o ne originalinių. 
Kur kiti laiškai dingo, nė
ra jokios žinios.

Kadangi tatai ne privati
nis “Dirvos” turtas, o tik 
laikinai jai paskolintas 
daiktas, ji privalytų tuos 
laiškus sugrąžinti jos savi
ninkui — Lietuvos Mokslo 
Draugijai Vilniuje, arba 
ypatai, iš kurios gavo pati 
“Dirva”. Be abejonės, ga
lės paaiškinimą duoti kun. 
Milukas, gal dar ypata, pa
ėmusi dvasiškąjį kun. A. 
Burbos palikimą, o gal dar 
kas kitas. Todėl, nežinant, 
į ką reikia kreipties, prisi
eina skelbti laikraščiuose, 
— gal kas atsišauks.

Man gi svarbu gauti tą 
medžiagą dėlto, kad treti 
metai ruošiuosi užbaigti iš
leisti Daukanto biografiją, 
o negaliu to padaryti, kol 
nesuvartpsių visos žinomos 
man medžiagos. Grįžus

įgausiu prieiti prie jų. Bu
tų gerai, žinoma, gavus vi
są D.-Silvestraičio surink
tąją medžiagą.

Negalėdamas patsai iš
siuntinėti, prašau kitus 
laikraščius perspauzdinti 
šitą laišką.

A. Janulaitis”.

Portdyą, 15.

“Kova” su “Keleiviu”, 
nepasikakindami drėbti 
įvairius šmeižimus ant 
“Saulės’’delegatų, galutinai 
užpuolė ir patį “Byrutės” 
leidėją p. J. Vanagaitį, ku
ris pirm apleisiant Ameri
ką subaręs ir sukritikavęs 
Amerikos lietuvius socijalis- 
tus. Juk tai didi nelaimė 
tam, kuris drįsta nors puse 
žodžio priešingai išsitarti 
apie Amerikos lietuvių so- 
cijalistų pasielgimus. Jie 
regis sau mano, jog esą ne
klaidingi. Ponas J. Vana
gaitis prisipažinęs, jogei ir 
jis pats esąs socijalistas, bet 
ne toks fanatikas, supran
tąs socijalizmo reikšmę, my
lįs savo tautą, pažangus vy
ras. Musų-gi taip vadina
mieji socijalistai užsiimdi- 
nėja tik vienais nepatinka
mų sau asmenų šmeižimais. 
Ir dar sakosi jie. esą darbi
ninkų apgynėjais.

So. Bostono laikraštis 
“Laisvė” savo skiltis buvo 
pašventęs visokiams šiau- 
čiams-kriaučiams kritikuoti 
tikybą ir bedievybę. Vieni 
gynė tikybą o kiti augštino 
bedievybę. Visokių nedo-, 
rybių prikrauta ant tikybos. 
Tokie tų šiaušių plepalai ir 
tušti žodžiai tarp “Laisvės” 
skaitytojų sėja baisiausią 
demoralizaciją, kurios vai
siai paskui reikės rinkti pa
čiai “Laisvei”.

Bet 27-tame “Laisvės*’ 
numery sale tų plepalų ap
reikšta, jog esą reikia tuos 
“ginčus” pabaigti, kadangi 
tai nudėvėtas klausimas. 
Kaip ten nebūtų, tečiau 
mums žinoma, jog “Lais- ■ 
vei” tuose pliauškaluose dar "

Pereitame “Kataliko ■' 
numery j e pa davėme neku- 
rios lietuvių kuopelės tau
tiškojo fondo įsteigimo-pro
jektą ir abelnais žodžiais 
nurodėme to viso sumany
mo svarbumą ir naudingu- 
mą lietuvių -visuomenei. 
Dabar kiek smulkiau nuro
dysime , kokie musų nuo
mone turėtų Ihifil to-jautiš
ko j o fondo s vargiausieji už
daviniai, kaip .tąisumanyinę 
įvykdmus gyvenimam _ n 
kaip tas fondas C turėtų 
veikti. ."'LLi

-■ : •' •■-■c- -•$»•-

Jau pats tos 'manomos 
sutverti įstaigos vardas 
mums pasako, su kokiuo di
deliu ir plačiu užmanymu 
mes turime dalyką, ir/kokį 
tas užmanymas turi tikslą. 
Vienatiniu ir didžiausiuoju 
to tautiškojo fondo tikslu 
turi būti gaivinimas ir ma
te rijai iškas palaikymas mu
sų opiausiųjų visuomenės 
reikalų, be kurių lietuviai 
savo kulturiškai-tautiškame 
kilime negali apsieiti ir ku
riuos pats gyvenimas savo 
neatmainoma ja vaga eida
mas mums nuolatos kuoaiš- 

; kiaušiai nurodo. Pirmiau
siai to fondo uždaviniu tūri 
būti palaikymas mūsų tau
tiškai-demokratiško j o judė
jimo kaip Didžiojoj ir Prū
sų Lietuvoj, taip ir tąrpe 
Amerikos lietuvių. Toliau 
ypačiai mums turi rūpėti 
savosios kultūros visų šakų 
plėtojimas ir kuoplačiausias 
apšvietos skleidimas. Čia 
taippat butų bene didžiau
sia proga sutvarkyti ir nia- 
terijališkai paremti emigra
cijos reikalus. Pavienių aš
menų šelpimas reiktų var
toti tik skirtinose aplinky
bėse, bet užuot to pavienio 
šelpimo didešniuosė liėtu-7 
vių apskriČiuose palaikyti 
steigimą tam tikrų senelių, 
našlaičių ir pavargėlių namų,' 
paremtų ant tvirtesnių pa
matų. Palaikyti steigimą 
vakarinių ir dieninių mo
kyklų, steigimą vasarinu; 
kolionijų vaikams, steigimą 
liaudies arba tautiškųjų na
mų ir abelnai palaikyti vi
są tą kultūrišką darbą, ku
ris lietuvių kilimui padėti; 
stiprius pamatus.

Mums rodosi, kad tain 
tautiškojo fondo įsteigimui 
visai nereikalinga atskira 
draugija, nes tokia draugi
ja vargiai galėtų gyvuoti, 
sunku butų j on pritraukti 

bet doriau elgties priverčia 
dvi aplinkybės: skaitytojai 
labai pasipiktinę ir kas ar
šiausiai, jogei tikintis visuo
met sumuša savo oponentą, 
bedievį, jogei pastarajam 
nėra kas ir sakyti. Teisy
bė bado akis, taigi ir 
piemeniškas polemikas 
kia pertraukti .

tas 
rei-

jog
at

“Draugas*1 praneša, 
greitu laiku Amerikon 
kaksiąs Tėvas Kazimieras, 
kapucinas, ir tuojau pra
dėsiąs savo naudingą darbą 
lietuvių 
mutines 
lietuvių 
peth, L.

kolionijose. Pir- 
misijas laikysiąs 
bažnyčiose Mas- 

I., o iš ten keliau
siąs į Naujosios Anglijos 

irmieštus. “Keleiviui”;
“Kovai” vėl bus darbo.

Šiomis dienomis,, kiek te
ko sužinoti, busiąs atspau- 
dintas ant atskirų lapų, ir 
lietuvių redakcijoms- išsiun
tinėtas . 2-rojo.Lietuvių

sim LG

KAT

didesnis steaittfus narių ir 
pats jos veikimas labai daug 
kuomi turėtų, apsiriboti. 
Oia yra visos 3 lietuvių vi
suomenės (darbas, tatai ir 
organizmas! to fdarbo turėtų 
apimti kudplačiausias ribas. 
Rodosi, kįd -tinkamiausiai 
butų pradėti to sumanymo 
vykdinimą per esančias 
įvairias lietuvių draugijas. 
Tame dalyke neturėtų būti 
skirtumo tarpe visų lietu
viškų organizacijų.

Fondo organizavimas tu
rėtų but tokis: Pirmiau
siai reikėtų padalinti lietu
vių apgyventas apygardas į 
tam tikrus rajonus ar ap- 
skričius. Taip pavyzdin 
Naujos Anglijos apskritis 
apimtų Bostoną su visomis 
aplinkinėmis valstijomis, 
Chicago s apskritis su viso
mis aplinkinėmis valstijo
mis, New Yorko apskritis, 
Philadelphijos ar Pennsyl- 
vanijos apskritis ir tt. Tuo
se apskriČiuose reiktų susi
žinoti su visomis pritarian
čiomis tam sumanymui 
draugijomis, padaryti tų 
draugijų atstovų bendrą su
važiavimą ir'iš jų tarpo iš
rinkti tam tikrą fondo ko
mitetą. Visi atskirų ap
skričių fondo komitetai ar 
jų atstovai suvažiavę išrink
tų eentraliriį komitetą ir 
kontrolės komisiją. Tokis 
fondo organizavimas bene 
butų gana praktiškesnis ir 
lengviau /įvykdomas, nes 
pastaruoju ‘laiku nekuriosė 
lietuvių apgyventose apy
gardose, kdip- Ve Chicagoje, 
jau yra tveriami dr-jų su
sivienijimai, kurie šiame 
dalyke galėtų sulošti neina-, 
žą rolę iri daug pagelbėt? 
p i • A • Lt* - :,

TRIPOLIS.

Padarįų^ ^m^-daug tokį 
fondo ^’g^niz^ldmą^ rtdarbįa^ 
eitų visai kitaip.,. Draugi
jos, pritarusios ir išrinku
sios iš tarpo savo atstovų 
bei pavienių veiklesnių žmo
nių apskričio fondo komite
tą, tuomi pątim jau prigu
lėtų fondan ir įvestų į savo 
įstatus nuolatinį narių tau
tiškųjų centų mokėjimą 
fondan. Apskričių komite
tai turėtų platinti fondo 
ideą taippat. ir tarpe neor
ganizuotų lietuvių sluogsnių 
ir stengtis patraukti tuos 
sluogsnius mokėti nuolati
nę duoklę fondan, kuriam 
tikslui komitetas turėtų 
vesti surašus aukojusių ir 
pasižadėjusių aukoti atei
tyje. Centro' komitetas 
tvarko visą apskričių komi
tetų veikimą, išleidžia pas
tariesiems tam tikras vei
kimo direktivas, veda įplau
kimų ir išdavimų atskaitas 
ir smulkiai visus savo dar
bus ir atskaitas skelbia vie
šai spaudoje. Abelnoji kon
trolės komisija kontroliuo
ja visų komitetų kaip ir 
centro komiteto darbus. 
Visų komitetų ir centro su
važiavimai^ išdirba tinka
miausius j^ąvQR veikimo ir 
organizacijos gelius, skirs
to fondo .(Įphi.jikas ir tt. 
Svarbiuosen atsitikimuose 
sušaukiamu, nepaprasti su- 
važiavimaį^ •

Smulkesnė Jondo orga
nizacija ir veikimo keliai tu
rėtų butif nuodugniai . iš
dirbta ir išgpaųdinus išsiun
tinėta visoms lietuvių orga
nizacijoms, nes svarbiausiu 
dalyku yra užmezgimas ry
šių tarpe visų musų orga
nizacijų ir tik su tų orga
nizacijų pagalbą ir pritari
mu tas fondas galima bųtų 
įsteigti. ■,.,

Tautiškojo fondų sumany-

sutėikiame savų laikrašty 
je vietą tam sumanymui 
prijaučiantiems ‘ visapusis 
kai jį svarstyti bei gvilden-' 
ti ir, manome, kad tik su 
pačios visuomenės pagalba 
ir matomu jos pritarimu ga
lima tą sumanymą tinka
miausiai išrišti ir pradėti 
tautiškojo fondo įsteigimą 
yykdinti gyvenimam

Turki jo-

juk ant 
gatvių

užvadinta Turkų ciesorys
tės vilajetu, kurį vardą ii 
hgšiol nešioja.

Iš to visko aišku, jog 
Tripolis turkams priklauso 
jau 360 metų.

Nesutikimai’ Turkijos su 
Italija už Tripolis prasidė
ję 1878 metais, kuomet, pa
rbaigus karui Rusijos su 
Turkija Berlyno traktate 
iko pažymėta, jogei italai 
Fripolisą tegalinti pasisa
linti sandaros budu, ty.per 
mlionizaciją, ar kitaip. 

Aaip. • • i . .■* ’
Nuo tada prasidėjo ten 

falų kolionizacija, .bet Tur
kų vyriausybe nuolatos ita
lams kolionistams kenkė ir 
tuo savo pasielgimu vis la
biau didino Italijos vyriau
sybės rūstumą.

Nors Italija Turkijai, 
kaipir Anglija, labai daug 
prisitarnavo kilus karui 
Kryme su Rusija pirm 55 
metų, tai vienok Turkija 
Italijai už viską ėmė atsi
mokėti savo juoduoju ne
dėkingumu. Kuomet visos 
kitos Europos viešpatystės 
labai lengvai išgaudavo sau 
Turkijoje visokias privile
gijas prekyboje ir pramonė
je, Italijai tame atžvilgy 
statyta visokios sunkeny- 
lės ir retkarčiais imta net 
persekioti Italijos pavaldi
niai, gyvenantieji 
fe

Nelabai senai 
Konstantinopolio 
turkų minia apdaužius Ita
lijos ambasadorių, baroną 
des Branches, su jo žmona, 
tad tuo tarpu Turkų polici
ja į tai tik pro pirštus žiu
rėjus, o kuomet paskui ta
sai ambasadorius pareikala
vęs pas Turkų vyriausybę 
užgana padarymo, : vyriau
sybė tik nusišypsojus ir am
basadorius buvo priverstas 
iš savo vietos pasitraukti.

Pagaliau pačiame Tripo- 
ise Turkų vyriausybė ėmė 
įersekioti italus, senai te
nai apsigyvenusius ir turin
čius savo rankose kuone vi
są prekybą, kadangi ten gy
venantieji Turkų pavaldi
niai, arabai ir berberai už
siima tik vergi; prekyba. 
Žodžiu sakant, taip kaip 
tyčiomis užgulė ant vienų 
italų ir ant kiekvieno žings
nio juos spaudė, vargino ir 
tyčiojosi. Ant galo priėjo 
;urkai prie to, kad Tripolise 
ėmė viešai boikotuoti Itali
jos prekes ir visą pramonę.

Taip dalykams virtus, 
Italijos kantrybės saikas iš
sisėmė ir šiandie, kaip jau 
žinoma, visu smarkumu ita
lai puolėsi ant Turkijos, ty. 
apskelbė karą.

Kuomet Tripolis pateks į 
italų rankas, be abejonės 
;en tuojau bus panaikinta 
vergais prekyba. Šiandie- 
gi iš visų didesnių murinų 
viešpatysčių į Tripolis uostą 
sugabenama tūkstančiai 
vergų ir iš ten tie bėdini 
žmonės parduodama kaip 
gyvuliai į Konstantinopolį 
ir kitus Turkijos kraštus.

Nemažas kraštas Tripolis 
už kurį dabar pešasi Itali 
ja suTurkija, priklausoTur- 
kijai,kaipo vilajetas; už tą 
kraštą ištisus šimtmečius 
Europos viešpatystės nesu
tikime gyvendavo. Tripo
lis randasi šiaurinės Afri
kos pakraščiuose, netoli 
Turkijos* ir Italijos. Kuo
met antrame metašimty tą 
kraštą buvo užėmę karta- 
gėnai, nuo to laiko tenai 
prasidėjo nuolatinės kov<?š 
ir nesutikimai su kitomis 
Europos tautomis.

Tripolis rubežiuojasi ry
tuose su Barka ir Libijos 
tyrynu, vakaruose su Tuni
su, o pietuose su Sacharos 
tyrynu. .

Šiaurinė krašto dalis turi 
vardą Tripolis, o pietinė 
vadinasi^ Fezzan. Visas 
plotas įšnešąs į 400.000 ket
virtainių mylių, o gyvento
jų, mauru ir berberų, skai
tąs į 1.000.000.

To krašto prekyba kadai- 
siai buvo labai plati ir Tri
polis© uostas buvo svar
biausiąja vieta išvežimui į 
užsienį krašto išdirbinių, 
kuriuos iš visų pusių suga
bendavo karavanais.

Svarbiausieji išvežimo 
produktai yra vilna, alyva 
ir-^galvijai; o dš vidurinės' 
Afrikos karavanais atgabe
nama auksas, dramblių 
katilai ir kitokie tropikali- 
nių apylinkių produktai. 
Ir įvežimo prekyboje pasi- 
naudOjąma Tripolisu, kuris 
yra centru susinešimui su 
užsieniais.

Patsai kraštas nors labai 
tankiai apnešamas smilti
mis iš aplinkinių tyrynu, 
tečiau turi daug vaišingi; 
apylinkių. Upių beveik vi
sai nėra ir vanduo semia
ma iš Skaitlingų šaltinių, o 
lietingame mete ir iš įvai
riausių kudri;.

Krašto klimatas vasarą 
karstas ir švetimžemiams 
beveik nepakeliamas ir ne
sveikas. Žiemą jurų pa
kraščiais retkarčiais apsi
reiškia sniegas; vidury 
krašto esti gausieji lietus.

Tasai kraštas kadaisiai 
prigulėjo kartagėnams, o 
paskui rymėnams, kurie 
pavadino Regio Syrtiea. 
Trečiame metašimty pava
dinta Regio Tripolitana ir 
iš to vardo pagaliau pra
minta Tripolis.

Paskiau Tripolis pateko į 
rankas vandalų ir graikų, 
o septiniame metaš. arabų; 
arabams bešeimininkaujant 
beveik visi gyventojai pri
ėmė mahometanų tikybą.

1510 metais Tripolisą už
kariavo Ferdinandas Kata
likiškasis. Nuo 1530 lig 
1551 metų tenai viešpatavo 
šv. Jono ordenas (ričieriai) 
ir nilb 1551 metų Tripolis 
pateko į Turkų rankas, nors 
lig 1835 metų tenai Turkų 
sultano intekmė buvo nie- 
kokia,: Tttoitaet taigi beveik 
ištisą šimtniėfį Tripolise 
prieglaudą turėjo jurų 
Žmogžudžiai,’ khriuos kelis
kartis ¥rkncuzai sū anglaisl silpniausia ja ir biaūriaųsia-

VAIKŲ PRAGARAS 
AMERIKOJE.

Plačiai žinomas anglas 
literatas, G. Wells, savo 
knygoj “Amerikos ateitis*’ 
tarp kitko aprašo ir pasi
baisėtinus santykius, vieš
pataujančius darbininkų 
sluogsniuose, o visupirmu 
tarp dirbančių vaikų, Kny-

Ir tas tiesa. Šiame nū
dien, turtingiausiame krašto 
dirba suvirs 1.700.000 vai
kų, neturinčių 15 metų, lau
kuose, fabrikuose, kasyklo
je ir įvairiose įstaigose. 
30.000 vaikų, ypač mergai
čių, dirba verpyklose ir au- 
dinyčiose. Pietinėse vals
tijose nūdien dirba vaikų 6 
sykius daugiau, negu pirm 
20 metų, ir kas metai vai- 
kų-darbininkų armija savo 
skaitliumi vis didinasi.

Darban vaikų daugiau
siai pristato italai. Ateivi- 
jos komisarijatai ant salos 
Ellis Island patvirtina, jog 
italai įvairiais nudavimais 
prisidengdami slapta su sa
vimi gabena vaikus į Ame
riką, taip kad atkeliaujantis 
vyras su pačia su savimi 
tankiausiai atsigabena ko
kius aštuonetą savo vaikų 
ir be to visokias giminaites, 
anūkes, vaikų pažįstamas 
ir t. p.

Maži vaikai, nes vos 5—6 
metus turinti, stoja nuo pat 
ryto į 10—12 vai. dienos 
darbą, o vakare parėję na
molei, išsitaiso ant patali
nių visai nuvargę, nenorė
dami nei valgyt. Kitos vai
ri; partijos dirba naktimis 
arp baisaus mašinų trenk

smo ir verpsčių švilpimo, 
alsuodami dulkėmis ir ger
dami įvairius purvus. 6 
metų vaikai dirba po 12 va- 
andų dienoje verpyklose, o 

10 — 11 valandų anglies ka
syklose, kur valoma anglis. 
Daugumas vaikų žųsta, ar
ia palieka luišais, ypač dir- 
iant prie mašinų, kiti pirm 

20 metų savo amžiaus in- 
gauna dusulį arba džiovą.

Pas milijonierių Bordeną ■>. 
dirba daugybė mažų bernai
čių, kurie varčia gelumbę 
chemiškan skystimam Iš- 
veizdi jie kūobaisiausiai, iš
džiuvę, sunykę, žmogų net 
pasigailėjimas apima.

Panašus vaizdas kaipi 
Dantes pragare slenka pro 
žiūrėtojo akis beveik kiek
viename fabrike. Taip pav. 
Chicagos - gyvulių skerdy
klose vaikai valo atmatas ir 
mėsą, braidžiodami kuone 
sulyg kelių po nešvarumus 
ir galvijų kraują. Ir tik 
pastaraisiais laikais išleista 
įstatymai, idant vaikai, ne
turinti 16 metų amžiaus, 
nebūtų priimami ten dar
ban.

Tie pasibaisėtini santy
kiai išplaukia iš ncpažebo- 
tos išnaudojimo laisvės. 
Amerikos milijonierius be 
pasigailėjimo išnaudoja tą 
laisvę, nesubraklytą įstaty
mais ir viešpatystės prie
žiūra. Darbininkiškoji įsta- 
tymdavystė priklauso auto
nominei vyriausybei kiek
vienos valstijos skyrium, 
tatai finansiniai potentatai 
tuo naudojasi ir savo pa
pirkimais išsisuka iš po vi
sokios kontrolės.

Tasai ankstyvas vaikų 
darban pakinkymas turi 
dar kitas blogiausiąs puses. 
Tie vaikai nelanko moky
klų ir išauga analfabetais 
su laukiniais instinktais, ret
karčiais visai sūgyvulėję. 
Turėdami balsavimo teiseSj 
per rinkimus pasilieka be- 
kritiška masa, kuri, agitato
riams pamojus, pasirengusi 
balsuoti už tuos, katrie duo
da, arba žada pinigus. To
kie vaikai išaugę į vyrus 
pražuvę del visuomenės, ne
tinka net pačiai kareivijai.

To delei Amerikos ateitis 
labai liūdnai persistato, jei 
tie santykiai nebus pakeisti 
kitoniškesniais. Tų kelių 
pavyzdžių pakanka, idant, 
išs įdirbti sau meną apie tų - “.ai a H'a- .Aki:’.
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Tas par- 
ketvirtai-

Aplinkui tyla, sloginanti 
tyla. Apačioj, po kojomis
— atsiveria baisi bedugne; 
viršuj šviesiai-mėlsvas 
dangus, kuriame spindi va
karų saulė. Ji ant visų kal
nų viršūnių skleidžia auksi
nę šviesą ir jos spinduliai 
stengiasi pramušti tamsų 
šešėlį pačiam tarpkąlnyj. 
Bet spinduliai pranyksta jo 
fantaziškose varsose ir 
Yellowstone ’o vilnis yėl ne
šinas! tarpe tąsmių, rūsčiai 
nusvirusių uolų. Užtai vir
šutinė tarpkalnio dalis, sau-, 
lės apšviesta, dega, tarsi, 
milžiniška orarykštė.

Šalimais matyti augštos 
snieguotos kalnų viršūnes 
su kloniais, apaugusiais di- 
gliuotomis giriomis.

Abelnai parko augmenija 
labai turtinga: čia auga 
daugybė gėlių, įvairiausių 
žolių ir medžių. Ypačiai 
daug pušių, eglių ir ąžuo
lų.

Parko gyvulių viešpatija
— labai indomi. Tai viena
tinė vieta sviete, išskiriant 
zoologiškus daržus, kur ga
lima dar sutikti buivolių 
burius. Čia jie gyvena 
laisvai, savo pirmapradi
niais papročiais. Čia yra 
visokie Šiaurinės Amerikos 
gyvuliai, išskiriant, gal bū
ti, baltąją mešką. 1872 me
tais kongresas išleido įsta
tymą, uždraudžiantį naikin
ti gyvulius parke? Ir jie 
tarsi supranta, kad juos čia 
nepaguldys mirtina medžio
tojo kulipka: kasmet žie
mos metu čia susirenka 
gaujos vilkų ir meškų. 
Ankšti iš ryto šalę kiekvie
no viešnamio galima pama.- 
tyti 2—3 meškas, ramiai 
graužiančias kaulus. Kar
tais kokia drąsesnė iš jų 
įsivelka viešnamio vįrtų-r 
vėn ir pasilepina kokia gal
vi jena. Pastaraisiais 40 
metais parke nebuvo atsiti
kimo, idant žvėrįs užpultų 
žmogų. Tas pagalios leng
va išaiškinti: jie retai buna 
alkani. Įstatymas taip 
stropiai pildomas, kad kuo
met Rooseveltas atlankė 
parką, ineinant atėmė iš jo 
šaudančius ginklus.

Tas pats įstatymas už
draudžia naikintiparko gam
tos turtus, jo girias, mine
ralų sluogsnius ir geologijos 
retenybes. Parkas priklau
so vidurinių reikalų minis
terijos žinybai, kuri ir pas
kiria jam užveizdus.

Pravedime tokio įstaty
mo kongresas turėjo tikslą 
apsaugoti parką ir palikti jį 
pirmapradiniame stovyj. fr 
ištikrųjų, amerikonai dabar 
didžiuojasi tuomi parku, 
kaipo vienatiniu ištyrinėtu 
žemės sklypu, kurį, išski
riant 2—3 viešnamių ir ke
lių, dar nepasiekė musų die
nų civilizacija.

siveržimaį iš jų vandens tu
ri įvairius pavidalus ir 
smarkumą. Visi geizeriai 
apsupti dar smulkiais kra- 
terais ir karšto vandens 
versmėmis.

Tarpe viršutinio ir žemu
tinio geizerių baseino per 
ištisas tris mylias nėra nei 
vienos versmės. Toliau vėl 
prasideda virimas ir užimąs, 
vandens, vėl į orą išsiveržia 
vandens stulpai ir jų srio- 
vės blizga visomis orarykš
tės varsomis. Žemė dreba 
nuo požeminio vandens vi
rimo, oras gi pripildytas 
ošimu ir čiurvenimu iš di
dėlės augštumos puolančio 
vandens.

Vidudienyje, kuomet sau
lės spinduliai puola beveik 
stačiai, puolančio vandens 
varsos tiesiog žavejančios. 
Visi milžiniški vandens stul
pai verda ir spindi begali
niam chaose aiškių varsų.

Parko centre yra Yellow
stone ežeras. Tai milžiniš
kas krištolinio vandens kla
nas, turintis 300 ketvirtai
nių mylių paviršiaus ir iš
margintas nedidelėmis salo
mis. Iš ežero teka trys 
upeliai. Vienas teka į upę 
Kolumbiją ir inpuola i Di
dįjį vandenyną; antras per 
Koloradą teka į Kaliforni
jos užtaką; trečias, upės 
Missouri intaka, teka per 
Jungtinius Valsčius ir neša 
į Meksiko užtaką apsaky
mus apie tuos pasakinius 
stebuklus, kuriuos jis mato 
savo kelionėje.

Iš ežero išteka dar Yel
lowstone upė, kuri iškarto 
teka labai plačiai ir ramiai, 
toliau gi joje prasideda ne
didelis pluokštas slenksčių. 
Ten upė žymiai susiaurėja 
ir teka tarpe dviejų uoli
nių sienų. Už slenksčių yra 
pirmutinis vandenpuolis. 
Priėjus prie statumos, upė 
verda, apsiputojus užpaka
lyj paliktais slenksčiais. 
Staiga visa vandens daugu
ma lekia žemyn į bedugnę, 
140 pėdų gilumos, pusiauke- 
lyj susimušdama su uolos 
išsidavimu, aplieja krantus 
milijonais vandens taškų, o 
paskui lekia toliau į burbu-: 
Iiuo j antį žemai sukurį.

Ketvirtdalį mylios toliau 
yra antras vandenpuolis. 
Čia vanduo puola beveik 
nuo stačios statumos, 350 
pėdų augščio.

Už pirmo vandenpuolio 
prasideda garsus Yellow
stone tarpkalnis, vienatinis 
sviete savo nesulyginamu 
gražumu ir didybe. Ypa
čiai indomus jisai už žemes
niojo vandenpuolio. Čia iš 
abiejų šonų milžiniškos, be
veik stačios sienos, nuvar- 
suotos aiškiomis orarykštės 
varsomis. Štai ant tarp- 
kalnio kabo milžiniška aiš
kiai raudona uola; kiek to
liau į dangų kįla pilkai- 
tamsi viola, apsupta nelygia 
geltona juosta. Keli žing
sniai į šalį ir prieš akis pa
sirodo nusvirusi uola, apau
gus geltonai-žalia žole, pu
šimis ir eglėmis. Toliau mė
liui, purpuriniai ir fioleti- 
niai varsų šešėliai keičiasi 
ir susipina, priduodami 
tarpkalniui pasakinę išvaiz
dą. O ten, toli, po kojo
mis burbuliuoja ir putoja 
smarki kalnų upė. Bet net 
staugimas jos puolančio 
vandens nepasiekia sienų 
viršaus: jisai nyksta
ramioj, nebylioj tyloj,
viešpataujančioj ant tarp- 
kalnio. Pati upė per
sikeičia į siaurutę melsvą 
juostelę, išsikraipiusią tar-, 
pe milžiniškų uolų, ir taip 
baisu žiūrėti į jos smulku-

NAUJOJO SVIETO 
STEBUKLAS.

Šiaur-vakarinė  j valstijos 
Wyoming daly  j, tarpkalny- 
je Šiaurinės Amerikos kal
nų Kordiljerų yra milžiniš
kas parkas, vadinamas Yel
lowstone Park, 
kas užima 3.475
nių mylių plotį. Apsuptas 
iš visų šalių nepereinamo
mis viršūnėmis ir statu
mais vakarinių Kaskadų ir 
Sierų kalnų, tas žemės skly
pas rodosi pačia gamta ap
saugotas nuo įsibrovimo, 
žmogaus ir jo civilizacijos.

Šiaurinėje ir šiaur-ryti- 
nėje parko dalyje yra ke
liai, kuriais galima į jį įeiti. 
Iš šiaurinio šono taippat 
prieina prie parko Northern 
Pacific geležinkelio linija. 
Šalimais paties kelio stovi 
milžiniškos uolos geltono 
smiltakmenio, kuris ant sau-, 
lės blizga kaip auksas. Tas 
kelias yra vadinamas “Auk
siniais Vartais”. 1893 me
tais tą parką atlankė W. 
Bryan. Tai buvo laike jo 
antros kampanijos į prezi
dentus, kuomet jo partija 
buvo iškėlusi sidabrinę Vė
luvą. Nežiūrint į “Auksi
nių Vartų” grožę, Bryanas 
įvažiavo parkan šiaur-ryti- 
niu keliu, prie ko išsitarė: 
“Aš stoviu už sidabrą ir 
nieko abelno nenoriu turėti 
su auksu”.

Už “Auksiniųjų Vartų” 
prasideda sluogsniai vulka
ninio stiklo. Iš išžiųros jis 
panašus į paprastą stiklą, 
bet yra taip kietas, kad 
kuomet toje vietoje buvo 
tiesiamas kelias, tai su di
deliu sunkumu pasisekdavo 
tą stiklą skaldyti dinamitu.

Iš dalies pasidėkavojant 
tam stiklui, baltieji žmonės 
nieko nežinojo apie parką 
iki 1805 metų. Indi jonai jį 
skaitė neutraliniu žemės 
sklypu, nes tai vienatinė 
vieta, kur yra tiek to vul
kaninio stiklo, iš kurio indi- 
jonai pasidirbdavo sau aš
trias vilyčias. Tiktai laike 
Louiso ir darko ekspedici
jos į vakarinę Ameriką 1804 
metais du jų sąkeleiviai at
siskyrė nuo visos partijos -ir 
su viena indi jonų gentimi 
nusibaldė į Yellowstone 

" parką. Apsvaiginti ne
girdėtais iki tol stebuklais, 
jie greitai sugrįžo į rytus. 
Bet jų pasakojimams niekas 
netikėjo, ir tiktai 1870 me
tais vyriausybė ištyrinėjo tą 
vietą.

Už stiklinio ploto tęsiasi 
12 kalvuotų terasų, užiman
čių apie 12 akrų žemės. Te
rasose išsimėtę varledėžių 
pavidale karšto vandens 
vetsmės, kurių čia yra apie 
70. Versmių kraštai nuvar- 
suoti aiškiomis varsomis 
nuo chemiško veiksmo karš
to vandens į žemę. Karšto 
vandens versmės išsimėtę 
čia po visą parką. Išviso 
jų parke yra daugiau 3.000. 
Karštas vanduo tose vers
mėse nuolatos verda ir šali
mais išmeta įvairių varsų 
nuostovas, kurios savu ke
liu varsuoja apylinkę aiš
kiomis varsomis.

Nekurios versmės vietoj 
rezervoaro turi pavidalą ap
valių krąterų. Krateras
paprastai yra pripildy
tas garais, ir kaip greit 
versmė prisipildo * karštu 
vandeniu, garai kratere iš
simuša laukan ir įvyksta 
vandens išsiveržimas, kuris 
tęsiasi taip ilgai,, kol versmė 
nepasilieka tuščia. Nuolatos 
versmė vėl prisipildo van
deniu ir tuomet įvyksta ki- ; 
tas išsiveržimas. Tokios 
versmės vadinasi ^geizeriais.

Balandžio 16 dieną 1911 
m. Vilniuje susitverė lietu
vių bendrovė, vardu “Vili
ja”, žemdirbystės maši
noms ir kitiems padargams 
dirbti ir jais vaisbiauti. 
Gaila, kad Amerikos lietu
viu laikraštija visai mažai 
apie ją terašo. Argi gijns.-. 
tanti, galimą sakyt, pirmoji 
plaeiaus ir tvirčįaus pasta
tytoji lietuvių.. prąmonės 
bendrovė neprivalo atkreip
ti saviep ir ųiusų atydą? 
Juk pagalvojus i!’ paieško-; 
jus priežasčių, v kurios ir 
mus,, amerikiečius, atitęljiio 
nuo musų Tėvynės, surasi-

APIE “VILIJOS” BEN 
DROVĘ VILNIUJE.

ir vienintelė priežastis buvo 
ta, kad stigo i. Lietuvoje už
darbio, kuris suteiktų ten 
žmonišką muins pragyveni
mą. Vydamiesi? geresnį, 
skanesnį duonos [kąsnį, mes 
patekome Amerikon: vieni 
radome čia savo'laimę, kiti 
dar jos tebeieškome, bet 
daugelis iš mus jau persi
tikrino, kad, jaigų Lietuvo
je butų fabrikų bei dirbtu
vės, tai bent didesnė išei
vių dalis, ir nepakėlus tiek 
vargo, butų galėjus taip ly
giai gerai pragyventi Lietu-; 
voje, kaip čion,. Amerikoje. 
Čion gyvendami mes pama
tėm aiškiai, kad fabrikai, 
dirbtuvės — aplamai sa
kant industrija, ne tik iš
maitina tuos žmones, kurie 
juose darbuojasi, bet dar 
labai daug prisideda prie 
to, kad pakėlus ūkininkų 
gerovę, nes tuomet ūkinin
kas net smulkius savo ūkio 
produktus, kaip įvairius vai
sius, daržoves, pieną, svies
tą, kiaušinius, ir tt., labai 
pelningai tegali miestuose 
parduoti, žmonėse daugiau 
pinigų esant. Daugiau pel
nydamas, patsai ūkininkas 
brangiau gali savo darbinin
kams mokėti. t

Toliau — be plačiųjų pri- 
rodinėjimų — mums yra ži
noma, kad daugiausia išei
vių tokiij, kurie, kaip ir lie
tuviai, sunkiausius ir purvi- 
niausius darbus ..pvetur at
lieka, yra kilę ;iš tų tautų, 
kuriose pramųnėg— indus
trija — kuožeųiiąjįsia stovi. 
Todėl patyrę . .lietuvių pra
monės prasidęjimą, privalo
me kiekvieną . šiame dalyke 
padarytą žingsnį atydžiai 
sekti, džiaugdamiesi .geroms 
pasekmėms, velydami jiems 
geriausios kloties Tėvynėje!

• Rasit ne Viėiiis užduos 
sau klausimą, ar gali pra
mone Lietuvoje Tarpti? Į 
tokį klausimą galima atsi
liepti patarle: “ne šventie
ji puodus lipina”... Žino
ma, kad apie išvežamąją 
(eksportinę) pramonę mums 
tuo tarpu svatjoti dar per- 
anksti, bet tuos dalykus, 
kuriuos mes patįs sunaudo
jame, privalome ir patįs pa
sigaminti. Gaminti reikia 
ne kokiu “naminiu budu”
— su tuo toli nenuvažiuosi
— bet panaūdojant nau
jausius technikos ir paty
rimo įrankius. Nereikia 
gailėtis iškaščių mašinoms 
kad ir iš užsienio parsiga
benti, nes, nors toksai fa
brikas ar dirbtuvė pradžio
je ir daugiau prarys skati
ko, bet užtat, jei sumanin
gai bus jos pritaikytos dar
ban, gali drąsiai tikėti, jog 
ne žus, jog tokio fabriko 
ateitis užtikrinta. Svarbu 
yra pasirinkti patogią darbo 
dirvą, tai yra pradėti nuo 
to, kas dabar Lietuvoje 
reikalingiausia yra ir leng
viausiai įvykdoma. Šitą, re
gis, pasiekė “Vilija”, nes 
ūkio mašinų vaitojimas Lie
tuvoje pastaruoju laiku žy
miai yra pakilus ir kas die
ną vis kįla augštyn!

Reikia žinoti, kaA vien et
nografiškoje Lietuvoje ūkio 
padargų šiandiena suvarto
jama apie ūži 3 milijonus 
rub. kas metais Taigi, jai 
“Vilijos” bendrovei pasi
sektų ilgainiui! noffls trečda
lį šitos apygardos gauti į 
savo rankas, tai jau butų 
geras pelnas U '»

Kaip panašios1 bendrovės 
pas kitas tautas 'gyvuoja, 
galima matyt iš šito fakto: 
“Latvių ekonomiškoji ūki
ninkų: bendrovė” -1909 m. 
pardavė ūkio padargų už 
1.800.000 ruį)., pelno turėję

tus 120.000 už administra
ciją ir k. reikalus, gryno 
pelno jai liko 80.000 rubl. 
Kadangi šitos bendrovės 
pamatinis kapitalas siekia 
vos 200.000 rubl., tad mato
me, kad jrjktais metais tu
rėjo gryno pelno 40% nuo 
savo pinigų. Ūkio ir ap
švietus dalykams bendrovė 
išleidus 18.900 rubl. ir už 
tuos pinigus ji leidus ūkio 
laikraštį, laikius 4 keliau
jančius ūkio instruktorius, 
kurie įvairiose vietose tai
sę ūkininkams kursus — pa
mokinimus. Šitie instruk
toriai apsilankydavę ūkio 
draugijėlėse, skaitę jose lek
cijas ir darinė j ę patarimus. 
Kiek tai tokiu budu toji 
latvių bendrovė praplatino 
šviesos tarp savo tautiečių 
ūkininkų tik vienais me
tais! Be to ji, kaip mato
me, davė dar labai didelį 
pelną —r net 40% — tiems, 
kurie yra indeję savo ska
tiką. Ir mums lietuviams 
būtinai reikia kitų pramin
tais takais naudotis...

“Vilijos” kapitalas ren
kasi pajais (įnašomis): 1) 
pilnieji nariai įneša ne ma
žiau 5000 rubl.; 2) įsitikė
simo bendrai — nariai— ne
mažiau 509 rubl. Tokiu bu
du “Vilijos” bendrovė, kaip 
iš jos apyskaitų laikraš
čiuose matoma, surinkus jau 
apie 100.000 rubl. gyvais pi
nigais ir dar turi kelias de
šimtis tūkstančių rubl. prie
žadų iš rimtų žmonių. “Vi
lijos” bendrovė yra nupir
kus inžinieriaus Petro Vi
leišio fabriką Vilniuje prie 
Poltavos gatvės N. 55, kur 
ir esti dabar josios valdyba. 
Tasai fabrikas,už kurį už
mokėta 71.642 rubl., turi 
1534 ketvirtainius sieksnius 
nuosavos,- akmenimis kie
me grįstos,- žemės, tris rui
mingus plytų trobesius su- 
įvairiausiomis mašinomis ir 
įrankiais darbui atlikti ir 
keletą.. medinių trobų san
deliams,. vieną, medinę tro
bą su.pilnai, intaisyta kon
tora w kitais parankumais. 
Darbą bendrovė žada pra
dėti nuo šio, rudens. Savo

mmmU^

Tripolio reginiai, už kurį Italija dabar kariauja su Turkija.

Susirinko apie 40 tūkstan
čių rusų —- mužikų ir su 
didžiausiu juokų trukšmu 
siaubūną apspiaudydami 
ėjo už miesto, kurį vilko ke
letas rusų raudonuose marš
kiniuose. Kuomet jau siau
būnas buvę už jniestę. nu
vilktas, tada avienas į bude
lio rubus apvilktas perskai
tė mirties nusprendimą, ant 
rausvos poperos juodomis 
raidėmis parašytą. Galų- 
gale siaubūnas aplietas ži
balu ir padegtas... Degant 
susirinkusieji džiaugsmin
gai šukavo: “Pražuvo, pra
keiktoji, pražuvo!”

Tai dar kokių stebuklų 
pasauly esama! Ir tam 
puspročiui Iliodorui rusų 
vyriausybė leidžia tokius 
niekus taisyti ir kvailus 
mužikus dar kvailesniais 
daryti.

tarpu tik paprastieji ūkio 
padargai, kiti-gi tobulesni 
bus kol kas gabenami ir at
stovaujami iš užsienio fa
brikų. “Vilija” pardavinė- 
sianti ne tik nkiui reikalin
gas mašinas, bet ir dirbtines 
trąšas, sėklas, ir tt. Tokiu 
budi!*’“ Vilijos” bendrovė 
galės pilnai aprūpinti šitos 
rųšies prekėmis įvairias 
vartotojų draugijų krautu
ves, kurių vienoje Kauno 
gubernijoje yra 100 su vir
šum. ūkio draugijėles, ku
rių yra apie 70 ir kitus pa
našius krautuvininkus. Ar
ty miausią veikimo plotą 
“Vilija” išsirinko Lietuvą 
ir Gudiją. Šito ploto mies
tus ir krautuves apvažinės 
“Vilijos” agentai, pritrauk
dami jai perkupčius.

Taip maž-daug atrodo bu
simasis “Vilijos” veikimas. 
Apie tai čionais suteikiant 
žinias, manome ne pro šalį 
busią pratarus kokį žodį į 
Amerikos pasiturinčius 
lietuvius: naudinga butų, 
jei prie “Vilijos” jie prisi
dėtų, nes nekalbant jau apie 
tai, kad indė tie ji pinigai 
gali atnešti labai gerą pel
ną, amerikiečiai lietuviai 
uždirbtu svetur skatiku at
neštų dar daug naudos Tė
vynei ir savo ten skurstam, 
tiems broliams.

A. M.

REVOLIUCIJOS SUDE
GINIMAS.

Rusijos laikraščiai rašo, 
kaip rusų dvasiškuos stul
pas vienuolis Uiodoras su
degino revoliuciją.

Mieste Caricine, vado
vaujant pačiam Iliodorui, 
padaryta iš senų skarmalų 
baisiausias siaubimas (sma
kas), ant kurio kaktos pa
rašyta: “Aš esu revoliuci
ja, velnio pati, mano pilve 
sėdi žydai, paršai, Rusijos 
kvailiai, bedieviai, socijalis- 
tai, tolstojiečiai, netikėliai ir 
kitokios baisybės”. Prie to 
siaubūno pilvo buvo prikal
tos raudonos-ir juodos re

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

DYBOS ADRESAI:
Pimsėdis:

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

Chicago, DI.
I. Pagelbininkas:

Rev. M. Petrauskas,
207 Adams Str., 

Newark, N. J.
II Pagelbininkas:

P. Lapelis,
St. Ciril and Metod: 

Polish Seminary, 
Orchard Lake, Midi.

Dvasiškas vadovas:
Rev. P. Saurusaitis,

46 Congress Ave., 
Waterbury, Conn.

Sekretorius:
Juozas Kovas,

17 Congress Ave., 
Waterbury, Conn.

Iždininkas:
S. Bandzevieia,

17 Congress Ave., 
Waterbury, Conn.

Iždo globėjai: *
Juozas Antanavičia,

20 Eduard Str., 
Waterbury, Conn.

Anelė Malinauskiutė,
682 N. River Side Stių _ 

. Conn, .
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KAZYS PUIDA. “KATALIKO” 
AGENTAI.

djejoa, tartum tas veikėjas niekuomet nebu
vo tik.t’ąip sau veikėju iš eterų pas mus atskry- 
an ąię^. Lyg kokia klaidi žvakelė, lyg Visagalio 
sid las ’^įfbkios musų veikėjų pasaulio būtybės

je.f Ilgai;

ukbs svąi

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

Nur der verdient sich Freiheit wie das 
Lebeu, 

Der taeglich šie erobern muss.
Goethe.

kio, o Širdis virpėjo, ranka nekilo prieš 
skurdas A badas t . Reikėjo 
tokios išeigos nebuvo « '.ir

Su ašarorna-jyrinieji jįrnputį praskyi 
..-■x-_- Vaitodariib^Vaikabtaip gyiįę tėvynę 
Auka atsi^teWa^Dkslu, sęhoVėš ’ 

niui, jaunosioS'kartos'-in^suprato tos: a 
gilino pamatinįjos'^rasmėn, nematą

^,-,tečiąus 
utin^'ki

t'-.

o

B 
įš- 
b-'

•"

r

b

EX’

fc-

(Tąsa).
. . . visa prapuolę . . . tik ant lauko pliko

Kelios kraivos, nuskurdę pušelytės liko. (10)j
** *

Tokia lietuvio dvasinė sutartis su mišku buvusi, 
toks miškas anuomet augęs. O jeigu šiandien ton 
Uudnon žmonių vandalizmo vieton žiuri,

Jei ant šio išsvilusio po kalnus lydimo
Taip daug širdyj išželia ramaus atminimo. (10) 

apie tuos laikus, kuomet “girių .čia snausta’’, kuomet 
“stogas viršūnėms suausta”, tai ką besakyti ir kokiais 
žodžiais išreikšti toji praeities skaistybė, kuri lietuvio 
sielą užviešpatavo taip broliškai, inėjo su ja sutartin 
ir liaudies dainą pagimdė . .

Nuo Pantuko lig Šlavei ąžuolų daugybę
Laikę žmonės lyg kokią šventenybę. (11)'

Matomai, buvęs tenai šventasis stabmeldijos dienų 
gojus, nes senovės dievaičiai “daugal paminklų po miš
kus palikę” iš anojo pasakų perijodo, kuomet

Nešęs velnias akmenį, didumo kaip gryčios 
Ir sudaužyt norėjęs Anykščių bažnyčios, 
Arba ažuverst upės; (11)

’ ašaka, gal žilą senovę pamenanti, ilgainiui tiky
binėms sąlygoms pasikeitus, buvo liaudies modifikuota 
ir bažnyčia su stabmeldį j a vienon tikybinėn grupon su
jungta.

Šventenybė, kokios rūšies ji nebūtų, liaudies akyše 
paliks tąja nepaprasta jėga, kuri visus piktųjų pasikė
sinimus sugriauna. Ir šiuo kartu taip-pat buvę su 
velniu, kurs

— ." . . kaip tik išvydęs
Ąžuolyną pašvęstą — ir gaidys pragydęs:
Tuoj iš nagų palaidęs ir smėliu intmušęs. (11)
torinio ar legendarinio fakto nuoseklumo poetai 

neįeisiu — liaudies sielos akimis jis žiuri ton pasakon, 
liaudies tverenčią dvasią atvaizdina savo poemoje. O 
liaudies dvasia juk jokių historinių ar loginių suvar
žymų nepripažįsta tvėrimo ekstazan patekus.

Bet liaudis gerbia savo tvarinius; ji žemai lenkias 
prieš bočių palaikas, kad jos ir nesutiktų su jos prota
vimais. Senovės palaikų ir įsitikinimų pagerbime, liau
dis konservatorius —- gašlus ir "atkaklus. |

Kada iš ištįso ąžuolų gojaus vos kelį nuošaliai, kur 
prie kelio, užsiliko, liaudis, senovę gerbdama, gerbia ir 
juos, nors jie savo išvydiniu reginiu tos pagarbos ir ne
užsipelno. Jų pagerbime liaudis gerbia bočių mintis, 
palinkimus, jų šventybes, kurios palaikos keliu, jų 
sielon įsmenga. Ir kuomet iš ištiso ąžuolų miško 
šiendien ;

. . . dar dujen prie kelio dabar tebestovi;
Viršūnės dar žaliuoja, nors jau šakos džiovi.
Šėnavoja juos žmonės, nei ratais netranko:
Tūlas, ligos suspaustas, iš įžodžio lanko. (12)

Miškas savotiniai lietuvio gyveniman veikė, pa
gimdė savotinį žmogaus prietikį su savim, lyg abiejų 
objektij būtybės slėpiniai vienas antrą butų supratę ir 
tojo susipratimo filosofiją sutverę. Lietuvio-gi nepa
prastas gamtos vibracijų atjautimas kuopuikiausia 
liudija, jok tasai susipratimas buvęs ir veikęs.

Iš susipratimo bei atjautimo gema ir vienybė. O 
vienybės senovėje stiprios butą, tokios stiprios, kokia 
poėta nurodo miško medžių vienybę:

Visos buvo viršūnės vienybėn suspynę, 
Kaip lietuvninkų širdįs int vieną tėvynę. (13)'

O jų prietikis su medžiais nešiandieninis, ne:
E lietuviai su medžiais vis zgadoj gyvenę, 
Jaunystėj pasižinę ir draugėj pasenę. (13)

Ir nesutikimų, barniii tarp jiedviejų nebuvę, 
Nes ir miškas lietuvį, kaip tik galėjęs, 
Taip visados raminęs, visados mylėjęs. (13)

Vienas antro juodu negalėjo nemylėti ar nesura
minti, nes jiedviejų prietikis buvo vienas antro įsitikė- 
jimu ir pagarba paremtas.

Nelaimei užėjus, raminos ir šelpės, kits kitam pa
galbos ranką tiesė. Ir taip ištiesij buvę!

Sunkios dienos atėję, žmonės badu mirę, 
Samanas duonon kepę, žieves sriubon virę. (13)

Miškas tuo metu kruvina akim žiūrėjęs savo sėbro 
skaudžion nelaimėn ir drauge su juo giliai tą nelaimę 
atjautęs. Nesvietiškai atjautęs savo sielos draugo 
skurdą ir nepalikęs pasiviniu apgailėtuoju, bet

. . . žmonių pagailęs,rasa apsiverkęs, 
Aukštas savo viršūnes debesin intmerkęs (13) 

nežmoniškos aukos žygin rengdamasis, lyg iš debesų, iš 
tų aukštybių busimą jam, bet laisvo noro ir dar lais
vesnio jausmo, žygiui iš tenais butų jėgas sėmęsis, ar 
dausų slėpinio nutarimo bei palaimos ieškojęsis.

O dausoms prabilus, joms savo palaimą busima
jam brolinės meilės žygiui suteikus, miškas tuomet, žy
gio aukos stebuklingąją grožę-jėgą supratęs, sušuko

... “Broliukai, ginkitės nuo bado!
Palaiminta toj ranka, kur kirvį išrado!” ;

Tą šauksmą išgirdęs, miško brolis suvirpėjo iš 
skausmo, nustebo, gal nė nesitikėjo tokios milžiniškos, 
savo noruose bei tiksluose svaigulingos, aukos. Bet 
miško auką jis suprato, atjautė tą ankštąjį jiedviejų 
dvasios giminystės jausmą ir, šimtmečiams bėgant, 
dainoje pynė miškui nevystančios padėkos-meilės vai
niką.

Ir skurdui numalšinti, griebės jis pasiūlyto įran-

gulingų aukštybių, nes atsitolino nuo gamtos.
Ir virto laikai, kuriais -

Dūsaudami anūkai tuos miškus aįkvbję TI'jĄj’ i^, 
\ .. Proanūkiai vežimais Miestelin vežioję^ (Įįjy^

Juo tuolyn,. jjib blogyn ėjoj -
E tai vis dėl arielkos*daugiausia.išlaidu t 

. . _ Visi buvę, kaip žydą šeimyna, pąsląidę.:?{į4)'
Ir miško auka-žygis, inatinįjalizmo Jiaiig 

tant, susiteršė- gyvenimo dumblu, susijjUyvMo. per atsi 
tolinimą nuo gamtos dvasios supratimėr^ * ^“ 
purvinų instinktų, geidulių paten k i niųmį;

Jaunoji, poėtos tėvų karta, kuriojė atgimė gamta 
po išvydine priespauda, po reakcijos jungo, — suprato 
bočių prietikį su mišku ir susitarė mišką išnaujo seno
je vietoje užleisfe,.nes, ;

. . . lietuvhi dūšios, 
Senais miškais penėtos, viduj miško trąšios, x 
Plikuose plotuose be miško lyg, tartum, apkursta. 
Tartum, džiūsta nuo saulės ir palengvėl skursta.

. Nors jau dabar lietuvis plikuos plotubs gimsta, 
Giesmėj mišką užgirdęs, be jo neberimsta. 
Seną miškai mylėta^ tulon giesmėn dėtą: 
Musą tėvėlią visos ‘tos giesmės mokėtą.

Nevien giesmės musų tėvų apie miškus mokėta ir 
giedota, bet tie miškai mylėta ii“ ankščiau šioje santai
koje su jais gyventa,

Išnaujo užleistas šilelis didžiausioje pagarboje bu
vo laikomas, akyliausia dabojamas in sergiamas. Nė 
materijalinė .nauda ^nesugundė anykštiečių, tame šilę- 
lyje jie “nelauže nei mažiausio ’žabo”, beminint jau me
džio. Net malkų svetiman miškan važinio....

Ir kiek ramaus, dvasią puošenčio ir dailinančio 
jausmo tame augančiame šilelyje paslėpta’ buvo; kiek 
ramios, tvirtos, ber pdėtibės vilties jin šukėta. Gyveni 
mo bangos, lyg šlykštu^ pasityčiojimą^ iš dailiausių 
bei tyriausių žmogau^ vilčių-svajonių atsiuntė ant to 
šilelio “kučmeistrą”, kuris taip rupestingaipf/šilą apžiu
rėjo”, kad iš jo tik “kalnai kelmuoti, pakalnės nupli
kę” bepaliko. Biąųi’i varo ranka, y t Uogutis, užgulė 
ant besiblaivančios anykMtiėeio dvasios,npolicėjine dora 
suteršė ir supurvino; neteisingai -apskundė ir intarė 
valstiečio prietikį su mišku. — Vagies ir plėšiko pa; 
linkimus bepridengdama valstiečiui užmestomis purvi
nomis ypatybėm)^-

Vyresnybei melavo; -ą. žmonėms, kai verkei
< ; r? Našrąa kamšė kuįok^, ^raujo kla&rfiOief^5

V z i Ir tasmefai AnyJ^čįms; n^ško kuojptą v|rė^/151 ą.
Už milžiniškąją miško-broiib auką Vdlštie'tis turėjo 

piktadaryste, žmogžudyste atsi!5’ig^W^^]Mversiąs' bu
vo pakelti žudingają ranką ant to, kurį gerbė ir mylėjo 
Varu prie to priverstas buvo . . .

Ir varu vaisinamos’vkulturos žemlens netrukus ap- 
sireiškė visame savo pilnume.

Ir liko šitie kalnai pliki ir kelmuoti
Aplaistyti ašaroms, giesme apdainuoti. (15)

Tarytum paskutinę don į nešė vysk. Antanas tai 
senovei, kuri šiąndiėb atsimainė ir tiek mažai turi 
savyje praeities varsų. Lyg rytojų užjauzdamas, poė
ta iškėlė aikštėn praeities gerbtinąsias, mylėtinąsias ir 
paminėtinąsias žymes, tečiaus tos praeities lietuvio 
sielos ypatybių hymno nenutesė ligi galo.

Ir giesmė nepabaigta : kai širdis susopo;' ‘ T 
Ant dūšios labai sunku ir neramu tapo.
Mat, toji pat galybė, kur miškus sugraužė,
Širdį, dūšią apgriuvo ... ir giesmę nulaužė. (15)

Po to jungo našta, kuri ant tautinės idėos gyvy- 
tykojo; po to varo priemonių, kurios sopiamiau-

.f.'.

tp žemų,'

bes 
sion bei jautriausiem vieton lietuvį sužeisti stengės, — 
giesmė turėjo nulūžti, bet nenumirė: — dainiaus žodis 
nemarus, jei jis tautos sielą savyje taip maestriškai 
atvaizdina, kaip tą vysk. Antanas padarė. s

<’ Iš-po varo letenos, iš-po apgaulingų tautinės idėoš 
bei sąmonės pelenų — visuomet prisikels tas, kame 
historiniai-intųitivįnis būtybės troškimas slepias; ka
me dejų bėgis ir žygis dar paskutinio žodžio neištarė.

Šiandien lūžta vieno dainiaus giesmė tam, kad ry
toj jis pats iš tos katąstrofos sutvertų “Kelionę Peter
burgan”, kad tūlas tautinės sielos ypatybes dar subtel- 
niškiau atjaustų, kad jas gausesniu ir turtingesnin žo
džio akordan sujungtų. .. i? ;

Tai ne nupuolimas, bet iškilimas aukštyn, — ligi 
neužtėmijamų apsireiškimų sąvokos bei jų jau kuone 
fiziško atjautimo.

Vysk. Antano poezija nepraėjo be in^kmės pro 
musų jaunutę raštiją, ypač pro musų dainius. Intek- 
mės bruožai, pastebimi pas jaunąją p&ėtųįt karta, — 
ypač pas Maironį, nors kitokiomis vargpmis, — šian
dien dar aiškiai nenurodytini, nes neviSiašjmusų die 
nų poėta dar nėtarė paskutinio savo tvjjrjiUP bei min
ties žodžio. Tos intekmės tiktai galima ^žjs^lsti arčiau 
su musų poetais susipažinus. j 'iTįį

KUN. ANTANAS VIENAŽINDIS.
• •• ■ j' » ; ?*» '

Ich trage weit besš’res Verlangen.
3 H. Heine.

Ypatingos rūstybės likimo ranką globia Lietuvą ir 
jos išrinktuosius : mirštantį tik pas mus atsimena, o 
palaidotą ligi; dausų iškelia, gyyp-gi nieks nemato, ne
girdi, nejaučia tarytum tie visi išrinktieji, tai — 
moritui, patį-gi Lietuva, tai tik — terraniorituro- 
rum . . ,

Musu b

įos,. kąd tokie žmonės daug-daugiau atidžios 
—. ‘š. iš musų,užsipelnė : • kas savęs ir savųjų ne-
gerbia', nevertas kitų pagarbos. O mes savųjų oi! kaip 
negerbiųinėl" Reikalui atsitikus mokame pasirodyti sa- 
vudsius pažįstą. Ką tai reiškia mums vienon kuopon 
. . . Kudirka, Vaičaitis, Valančius,

Daukantas, Vienažindis ir visi kiti, ku
teną tik nesusipratimą užkliudė musų 
č-kąsį tikrai savo gimtąją raštiją pažįs- 
festų’. gilesnio turinio kalbą apie tuos pa- 

JkMžin, ar nereikėtų parausti^ nusiskųsti 
(ėjimu ir pažadėti apie tai kitu kartu pla- 

čiau pakalbeią tiktai tam, kad -to žmogaus kaip ugnies, 
vengti ir'kraštutiniu tautininku visiems rekomenduoti.

Skaitau štai kun. Antano Vienažindžio biografiją 
tūlo “Lietuvosi mylėtojo” parašytą ir jo lėšomis išleistą 
ir klausiu savęs: kada, kur, iš kokių tėvų Vienažindis 
gimė? O gal jis negimė, tiktai dainavęs, vargęs, so
pė jęs pasimirė 1892 m, ir nė nežinia kurią dieną. O 
gal nė nemirė, tiktai tų pačių metų rugsėjo 18 d. iškėlė 
savo .laidotuves — ir tiek.

Skaudi, neapsakomai apsileidinga butą anos gady
nės šviesuomenė. Sale vienas kito gyveno, kaimynais 
bųy^^sj^ sieko, nieko apie tokį žmogų daugiau nežino, 
JbMiJ n^bęątmena epizodų iš jo gyvenimo, iš jo kovų- 
kąįčįų, kaip, tįk laidotuvių dieną. Nes tos smulkme
nėlės^ kurias medine kalba apie Vienužį nupasakojo, 

sausos, tuščios ir platesniam poėtos apibudini- 
muLįųędžiagos nėkiek nesuteikia.

nepasitenkindamas ieškosiu Vienažindžio 
dy^^^yviso jo — jo veikaluose, už kurių išleidimą 
vis-gir reikia “Tėvynės mylėtojui” ačiū tarti.

, Dar, turiu priminti S. Kymantaitės straipsnį “Vie- 
iiužis^l)fąironis- Vaičaitis”, tilpusį “Vilniaus Žiniose” 
1906' m. (N. 284—5—6), kuriame musų dainius visai 
vienpusiškai nupieštas: —į; parodytas tiktai jo alpstąs 
j aus inas-kančia, bet to jausmo-kančios versmių ir prie
žasčių neieškoma, tarytum; Vienužis, tai — beprošveis- 
tis melancholikas-pesimistas, be tam tikrų priežasčių.

•V:
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JUOZAS SZLIKAS
‘ ‘ KATALIKO ’ ’ GENĖRALIšKAS 

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” leidCjas.

ANDRIUS JURE VICE musą ke
liaujantis agentas po - visą Chicagi}. 
Pas jį galite drąsiai - užsirašyti laik
raštį ‘ ‘ Kataliką ’ ’, priduoti apskelbi
mus ir kitokius drukoriškus darbus.

“Kataliko” išleistuvė. -

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

ST. CHARLES, ILL.
Kiela, 575 W. ■ 6th $t.s.

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

C. St.

st.

J. st.

st.
st.

ROCKFORD, ILL.
Miklas, - '• 1011 Samford

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

NORWOOD, MASS.
Pakarklis, 29 Dean

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

SCRANTON, PA.

st.

J. Petrikis,
J. Digrys,

1514 Ross Av.
1213 Philo St.

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

st.

W. LYNN, MASS.
W. Waicenavicze, 26 River

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

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

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kazemekae, 785 Bank

WORCESTER, MASS.
Vieraitis, 107 S. Harding
Paltanavice, 15 Millbury

ROCHESTER, N. Y.
Kasparas, 19 Stoke
~ ' 781 Cliford Av.

Av.

St.

T

J.
M.

st.
st.

St.

Vienažindis gyveno ir veikė didžios reakcijos metu, 
jis gerai atminė, o gal ir savo lupomis draudė, “graž
danką” spauzdintas madaknyges ir rusų valdiškosios 
kultūros intekųie lietuvių gyveniman. Priespaudų pan
čiai-užgriuvo ^ąnt jo, ;kaip lygiai ir ^ąt vįšos musų 
ųįyągiškijos; bertuos pančius jis giliau ir%kaudžhm at
jautė už. visus kitus. Jautresnė ir įspūdingesnė: Vie
nužio širdis nepasitenkindavo lokaliniais apsireiški- 
maisrbėt savo gašliu tėvynės meilės jausmų apėmė vi
są šalį su visais jos vargais ii’ sopuliais. Ir tėvynės 
skurdas bei nelaimė ilgainiui taip užviešpatavo poėtos 
širdį ir jausmus, kad jis jau nebemokėjo ypatinių jaus
mų atskirti nuo tėvynės meilės jausmo.

Kankynių ir nuliudimo verpetai jau nebepaliko 
Vienažindžio iš tos dienos, kurią jis suprato tautiniai- 
visuomeninį tėvynės padėjimą. “Laimių saulė” nusi
leido ir “širdyj gailesčių daugybė” atsirado iš kurių ir 
gimė visos Vienadžindžio dainos.

Tautiniai-visuomeninis anų laikų gyvenimas atsi
spindėjo visoje savo pilnybėje jo eilėse “Vilkas ir 
Ožys”. Pro ankštas pasakaitės eiles veržiasi galvon 
ne tik graždankos išmintimi pasipuošus maldaknygė, 
ne tik tokių pat gudrybių prikimšta ir tokių-pat rubu 
apvilkta apgailėtojo doros pamokslų kunigams knyga, 
bet visi vyresnybės sumanymai ir norai.

Kiekviena tos pasakaitės eilutė slepia savyje anų 
metų valdiškosios savaitės epizodą. Ir jei turėtumė
me gerą Vienažindžio biografiją, tai ją pasinaudodami, 
surastumėme tose eilėse ištisų metų vilko politikos pė
das ir jų veikimą į Vienažindį. - y

Protestų jokių anais laikais gimti negalėjo, nes 
vyresnybė nepripažino, kad po jos globa gali atsirasti 
nepasitenkiną piliečiai. Prašymai vieni beliko, bet 
prašymas galima užtylėti, arba apsimesti jo negirdė
jus ir tuo budu ilgai galės būti palaimintasai status 
quo, prieš kurį apsaugok Viešpatie murmėti, nes

O prieš mano šią valdžią, jei kas paniurnėtų, 
Tas jau savo tėvynėje saulės nebregėtą. (11)

Prieš tokį poną-vilką, kuriam leista visi “papjau
ti, praryti”, nedaug bemurmančių atsirado, juo labiau 
pavojinga buvo niurnėti, nes jam suteikta buvo galybė 
ir net įsakyta buvo prigimtieji ožiai vilkais paversti. 
Tokio ožių “apvilkavimo” procesas nemenkas, nors vil
kas sakos, jog

Bus gana pereiti per nasrus ir vidurius mano. 
O tokia operacija visai prasta vilkui išrodo. 
Reikės tave papjauti, iš kailio išnerti 
Ir sukramčius, nuryti ir kraujus sugerti . . . 
Bet suvirinta įeisi į gyvybę naują, * 
Į kaulus, į gįslas ir mano kraują . . .
Taip patdtnkuose mano jau vilku užgims! 
Ir vilkų naują eilę "pats vesti paimsi. (12).

Gudri “obrustelių” politika neusisekė ačiū tik 
ožio rągų IdettiĮttūi,. aTba ačiū “rogatej dušy litvina”.

v Dievas man davė labai kietus ragus,.
lyg girias ar guodžias varginamasai oželis ir, iš savo 
širdies gerumo ir prastumo, pataria vilkui-geradariui 
liautbįs tokią praktiką darius, nes kartais galį jam pa- . 
čiam ‘ operacijos "prireikti, nėsa

kietais'ragais mano tu tik užsiryši. (12)
Taip, rodos, ir buvo: vilkas ožio nesuviliojo savo

„ .’..j,.. . JllftUans hnsV

A.
Jos. Kiekis,

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

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

YOUNGSTOWN, OHIO.
Sabaliauekas, 28 Murduek

SWOYRS, PA.
Antanaitis,, - >• P. O. Box

:■ >7-————rr.e.-:.-; '-•■’.BC
BROCKTON, MASK

Meškinis, 35 Arthur
Ramanauckas, 135 James

BAYONNE, N J.
J. Zujus, 500 Broadway

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

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

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

KELIAUJANTIS AGENTAS NAUJO
JE ANGLIJOJE IR APIELINKeJE, 

SO. BOSTON, MASS.
Paul P. Mikaliauckas, 248 W. 4th

CHICAGO, ILL.
2345 W. 20 
3036 Union 

3952 W. Lake

J. P. St.

G. K. 22.

P.R. 
John

st.
st.

St.

36.

Gt.

st.
st.

St.

st.
st.
st.

P. Monkus, 
A. Gembutas, 
Kaz. Jamontas, ___ ____________
M. Andruškeviče, 1521 N. Ashland Av.
P. Laikar, ’
V Stulpinas., 
K. Steponaitis, 
Dom. Venckus, 
John Dabulskis, : 
Jonas Visockis, 
Antanas Visbara,

“Aušros” Draugijos Skaitykla 
3149 So. Halsted St.

710 W. 14 Place.
921 — 33rd 
2341 niinois 

3222 Auburn
3262 So. Morgan 

8132 Vincennes 
3019 Parnell

pi.
Ct.

Av.
St.
Rt.
Av.

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

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

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ

NIAIS NUMERIAIS.
PAVIE-

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

CHICAGOJE, ILL.
' M. J. Tananeviče 670 W. 18 St.

P. M. Haitis, 1607 N. Ashland Av.

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

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

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

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

BUMFbRD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine

LAWRENCE, MASS.
A. F. Svirta, 31 Union

Ramanoski, 99 % Oak

LOWELL, MASS.
Stakeliunas, 69 Charles

CHICAGO HEGHTS, ILL.

K. Valinskas, 1419 Wenthworth

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

st.
St.

st.

st.
st.

st.

st.

St. 
st.

st.

J. Av.

8



Ra-

ir prirenki! akulio-

Dr. G. M. Glaser Tel. Drover 1323Szaka 3036 Archer Ave.

*

$100 NAGRADOS.

Lietuviškas Saliunas 45• is Wl,
ui-

Re-

The Scholl Sheet Metei & Uig’Cc.' 
ŪZDTCDA ir TAISO STOGUS, TEIPGI 

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

4080-82 Chicago. Ill-

Mun, h

kvepen
ti eiga

‘PAIN- 
EXPELLER

Prie išsisukimo. Su-
■ durdimė, ’ Perimtu 
muskulų,,. Skausmu ;

•’ Romatizriio, Neural-
į gijosir panašiu kan- 

kiu niekas taip greit
s nepamiičinay <- kaip 
sutepimas su 
Pain’Expeleru

op* i 
wwMtaSŠif •"i-
F.Ad.Rfchter
sis pearl st.

’ 'HiW YORtCt

ant Ankero 
tankio ap-

„ saugą

SMAGI NAUJIENA del tų, kūne 
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. Jei 
kas tos knygos nenori, tai gaus 
venimą V. Jėzaus su paveikslais, 
šykit laiškus ant šio andreso:

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

(40—43) S. Boston, Mass.

K. MAKAREVICZE

Telephone Monroą 2842

B. R. YASULIS, 
Bankinis Kantaras Indiana 

Valstijoj.
Parduoda šifkortes ant visų linijų, 

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

B. B. YASULIS, - ,
3604 Deodar' St., Indiana Harbor, Ind.

DOVANAI! Gražus vyriškas 
ba moteriškas LA 
RODELIS, gold 
led, gvarantuotas 
metų; viršeliai dailiai 
graviruoti, mechaniz
mas geriausios kon
strukcijos. Kiekvie
name lombarde gali
ma gauti už jį mažų- 
mažiausiai 5 dolerius, 
užstatant. i

PUIKU0 SALI U NA
Labai Ra rd i arielkele, szaltas bavarskas 

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

užsirašyti.

KOCH & COMPANY, 
REAL ESTATE.

Randavoja, skolina ir- apsaugoja- 
Perka ir parduoda namus ir lotus, 
skolina pinigus ant pirmo morgičiaus. 
kolektuo.ja randas ir taxas, apsaugoje 
nuo ugnies ir langus prie atsakančių 
kompanijų. Safe deposit vaults $3.0f 
per metus ir daugau. 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 
dėlioms adara iki pietų. Sanariai 
firmos: Franz Koch, Frank J. Koch. 
Aldermonas John A. Richert, Arnold 
H. Brautigam. (39—421

Šis naujausias importuo
tas FONOGRAFAS yra vie
nas iš geriausių, kokie iki 
šiam laikui žinomi, padary
tas iš geriausio metalo, su 
didele metaline truba, turįs 
aiškų, gryną ir stiprų balsų.

Turintieji musų FONO
GRAFĄ gali kiekvieng-va- 
landg: parengtie sau'namie 
koncertą, kadangi fonogra
fas griežia visokias dainas 
ir maršus.

Visai dovanai duosime viršui aprašytus fonografą arba lal'trodSIį kiekvienam, kurs tik pagelbės mums 
parduoti tarp pažįstamų geriausio musų rusiško tabako už 6 dolerius.

Prisiųsk 50 cenrų markėmis rankos pinigų, o mes jums prisiusime 40 dėžučių tabako, vertes $6, ir dovanų 
fonografą arba laikrodėlį—ko noreffto. *

Expresui primokėsite $5.50. Pardavę tabaką atrinksite savo pinigus, o už rekomendavimą musų firmos ir ta
bako turėsite gerą dovaną, kuri jums nieko nekaštuos.

Jei kas nebūtų patenkintas musų tabaku arba dovanomis, tam sugražinsime pinigus.
.Sąugumą jūsų pinigų.gvarantuojame savo S2.0C0.C0 kaucijos, sudėtos Amerikos valdžiai. >

RL8SIAN TOBACCO CO., dm- 343 E. 9 St, New York, N.I

DR. F. WISNIEWSKI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Ofisas 1268 Milwaukee Av. 
arti Paulina St.

Bpeeijalistaa ligų vyrj, mote
rų, vaikų ir akušerijos. Gydau pri- 
vatiškas ligas vyrų, reumatizmu, už- 
nuodijimo kraujo, vidurių ligas, inks
tų, širdies, akių 
liūs.

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

Klauskit
. ChopenlOc 

eiganj, nes 
padirbti iš 
geriausio 
tabako.

JOS. BARTKOWIAK
- Išdirbėjus 

4934 So. Paulina 3t., Chicago, UI.
Phono Yards 4154.

$1000 Aukse arba $1875 f)VITAI 
“Cartercar” Automobilius MIIbMIi

Russian- American 
Line

Vienatinė be persikėlimo Linija tarp 
Amerikos.

11% d. į Libava
III klesa $30.00

II klesa $47.00 
I klesa $62.00

Rusijos ir 
8% d. į Rotterdam 
III klesa $29.00 
H klesa $45.00
I klesa $52.00 _ ____  ,___
Del smulkesnių žinių kreipkitės prie 

musų agentų, arba prie pačių persta- 
tytojų.

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

Telephone Yards 157 
DR. J. N. THORPE 

Gydytojas ir Chirurgas. 
Pasekmingai gydo moterų ir vaikų 

ligas.
Valandos: nuo 9 ryte, nuo 3 iki. 4 

ir nuo 7 iki 8 vakare.
4801 Ashland Ave., Chicago. 
— I... ■ t.i'ui.mi 'i , . fa V...

Cartercar
$1,875.00

Cartercar
$l,875 0Q

SVIETIŠKI PAVEIKS
LAI.

Utigrafuoti paveikslai vienojo- spnl? 
voje, _ juodai ant balto, kurie privalo1 
rastis kiekviename name, CnJ- ps gra
žintų kiekvieno lietuvio stabų.-

Gedeminas, Didi. Lietuvos Kuni
gaikštis, apima Kijavo? pilį 1318 me
tais:’ maskoliai,, puldami prieš jj ant
kelių, paduoda. - jam duoną. _ir raktųsV 
Miera 22x28. ._aina.............30c.

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

D. L. K. Vytautas, 22x28 .... 35c.
D. L. K. Algirdas, 22x28 ...........35c.
D; L. K. Gedeminas, 22x28 .... 35c. 
Simanas Daukantas, 22x28 .... 35c.

' Dabartinis Fopežius, Pijus X, ko- 
loruotas, 18x25 ..................................... 25c.

Tie visi paveiksal puikiai išrodo, ga
li būti gera atminimo dovana ant 
švenčių arba ant varduvių. Siunčiant 
pinigus ir užsakymus uždėkite adresą: 
“J?M. TANANEVICZE
3244 S. Morgan st., Chicago.

Geriausias Bankvedis Išsimokinimui

ANGLIŠKOS KALBOS
. Job vardas yra.r

“Vienatinis savo ryšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis’

Žluotnl apreiškia pagodotal visuo
menini. jpg ėsn seniausias gydytojas 
ant Erldgeporto, praktikuojant per 19 
matų, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą j savo locną namą po numeriu

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

. - ė Telefonas Yards 687. •
Mano ofisas aprūpintas uav austais 

budais..gjxiyml>. 'Vlsuš ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir -llgšol. Pasi
tikėdamas, jog gerbiame publika ir to
linus maut, rems, estu namie aut kiek
vieno palikt-lavlmo dienų ir naktį. 
Ėsiu specialistas ligose vaikų, moterų 
ir vyrų ir užsendintose ligose. Darau 
visokių operacijų. Liekuosi sa pagarba

* Dr. 6. Glaser
3149 South Morgan Street.

Keitė 32-TO3 gatvės.

BIBLIJA ARBA sVENTAS RAŠTAS 
NAUJO IN3TATYM0.

Lietu višKon kalbou išguldė vysku
pas kunigaikštis Juozapas Arnulpas 
Giedraitis, antru kartu atspausta kaš- 
til kun. S. Pautieniaus su komento- 
rimu parengtu kun. A. Staniukino, 
telpa čia išguldinėjimas Šventos evan
gelijos visų' keturių evangelių. Apaš
talų darbai ir apaštalų raštai. Pusla
pių 494. Lietuviškomis raidėmis.

Drūtuose audekliniuose apdaruose su 
auksiniu ant nugaros parašu ir auksi
nių ant šono paveikslėliu, gerai išro
danti, gera spauda. Kaina su prisien- 
timu ......................... ............'..... $2.00.

Pinigus siųskite ant adreso:

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

' h 'f 1 Oi I * ū -a B*11 Teimbotto DicUnaon KK >

Or. Ignotus btetikiis
1 — Vienatims tikras daktaras-HetuviC Philadelphijej —. “ < 

1 Jl« yra-Mbaigea auxHlatniut Ir Jau paslralloina dakt«riDcu« mokslus. Buvo 
1 aaiMtom dakliru m imte ladtonopolia Mokėsi ir praktikavojo TU New Fork 
, Pott Oroffuatt Mtdical Sekool and ktoopital. 9Vltl ju paliudijimai Uatatyli yra 
' ofise, kur kiekvienas atsilankęs gali Juoa matyti. .

Dakar Irvngė lavo k>cna HgoobuiL PhlladelphljoJ fr tome (milams name 
1 padirbopoikis •nrdikaiOlą klinika su laboratorija, aloktriikas mašinas ir ap- 
i tieka su geri tusioms gyduolėms Oa visi ligoniai atranda tolsingj pagMba. U- 

sigą-do Ir palieka svoikl. štai kj liudija patys lipomai; . ... (
. Nao visokių spuogų ir Išbėrimų, ant vaido ir kaklo Ir viso kOao. taipogi 

<nuo kita odos ir kraujo ligų, nėra gemalo daktaro, kaip Dr I Otankas. 
«aug daktarų atlankiau. t*t nei vlonas negalėjo UgydytL** Taip kajba Joa. 

rilpa. Wil Carlton St.. Philgdolphia. Pa.
„Šluoml vielai išreiškiu sa- GARBUS DAKTARE: nei!-
volirdingi padėk) Dr 8tan- ~ gĮ YK randu todiiu p dėkavojimu 
kui ui iigydym) nfcrvų ligų fĮCl ® Tamlstai ui Išgydymą skau

t Ir augraUnim) vyriškumo. d®imo4onuose ir po lįAies'
kuriu kiti daktarai atoisakS- ■ strėnų |r akausgtio-
ligydytl Ir visiems su slap- gų mėnesinių, kurių kiti vj.,

' tomis ligomis patariu krelp- ei 4*ktkralv>eapsl«tBf gydy
tis pas dr !g. ętankų. o ne- fi’ ti Bet Tatnlstos oponsija

I pasIgailMta MV0 lygio. < kaip ranšia atėmė kentėjimą
; A. Zmudten, Salem. Mase ” nuo mangs. Kla MaUascky

ym.., »7 Pingree St. Dr! 1333 8. Front St.. Phiia.
1 , John Aknotaitis, Montreal. Que. Canada, ralo: „Meilutis gydytojau — 

Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekamas ir vanoja aulyg užrašu. Jau 
< negaliu atsidėkoti Tamstai K džiaugsmo da Uk pus) liekarstu sunadojau bet 
< jau visas sustiprėjau ir baigia gyti Daugiau neturiu ką rUyli: m« jau ne- ' 
1 reikalauju daktariškos pagelbos. Ts JUri Ii*), ^uri taip daug prikankino

mano ir kuria kiti daktarai laike ui ncUgyduma. dabar jau baigia gyli Ačių , 
Tamstoms ui pigų Ir greit) Ugy*y®> ” ų.1įiePMS

Ilgydau pasekmingai Ir ant visados nuo:
rouseatlzmo. skaudėjime tonų, sąnarių kaulų, stMnm kojų, pečių,'nuo ' 

visokių JfrauJo Ilgu ui'creėiamu lytišku Mgų. triperi, lanaarj sifilį, ulkietėji* ' 
m ą ir dMrblms vidurių, išbėrime, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi 
šokių spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku.galvos skaudamą, širdies, inks
tu. kepenų ir plaučių ligas, visokias nonų Ilgas neuralgiją, drebėjimą sena , 
riu. greita s-ipykimą. negalėjimą miegot Ir išgąstį, greitą pailsim j. sunkų; 
kvėpaviUta. peršalimo slogas Ir nusilpaSjinsą sveikatm. visokiai tnolerų_figa. 
skausmingų ir nologuierwi mėnesinių leMjimąirgiimbo Bcydeu su epo
chs ruptura, ependesitis, vėli, skilvys eagančiusakMenisvissštiuseksdnUas. 

Igusus ufmors). kepenų, inkstų ir ptsiėa Darau operacijas ant gyslų kaulų 
nervų, afcegnų. moterų ir vyrų»imden*»ų-organų. pritrauktan kojas ir ran
kas atitaisau ir padarau sveikas Taipgi d iro operacijas ant nosies, akių ir 
rrirtr ėe -■■***••* > ■

BrlgutaMiaa “AiSžr -
* Ofiso valandos- nuo • Iki 13. auo 1 iki 4. )r nuo « iki 8 vakaro..

■Aveotadleniaisnuu l iki 8 popiet.,

Ce’rtifikatą duodame už vieną dolerį vertes biletuose, kuriuos aplaikysi- 
te prie kiekvieno pirkinio tayorų kiekviename depajtmento. Bufete, Ka
vinėj, Vy ą D'ėpartmente irvDaugmenlnes Pirklybos sklode. Ki
ekvienas certifikatąs yrastinūtayeruotas,-ir kiekvienas kostumeris, kuris 
turi paženklintą numerįant savo sertifikato, aplaikys Cartercay 1911-“M” 
vertės 81,875.00;; Nttmefiš pažymėtas ant to Sertifikato,'bus patalpintas 
kiekviename departments taip 15.Sausio ir 1 Vasariojl.ąiSfįn. Jeigu nieks 
liėatsisauktų prie to ntftonioėiliaus' į 15 dienų po išlaimą^imni. paskiria- 
nię. kas.10 dienų kitjikį, numerį, bet-, iš tų pač ų certlfika^į, pakol neatsi- 

‘šaūks^asĮ^kurj^iiri tą ^atį‘nutnerį^ant_savo sertifikato. _______

Mes turime pilna sankrova Importuotu ir cioii^kščiu Vynu, 
Degtiniu ant švenčiu už prieinamas! kaįnas. ■’

Mes taippat vedamo plačią išsiuntinėjimo pirklyb'g^i-sUJkostumeriais iš 
;visų kitų mięstU«m,š,G>f^i V , • .

Telephone Yards 2716.
Ura .visi pas - p 

JUOZAPA RIDIKĄ. ->
8253 Illinois Ct, berto 33-čics gatves

Turiu didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt.

3253 Hlinois Ct., kertė 33 g.

SžaTtiis;
alus 
skani a
rielkair

rai

* ••: ojoa j . 

lIlAlperin P,ros. 
WINES AND LiaVpR§.;;x

1225-1 Milwaukee Sslil. av

Telefonas Canal 3263
IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO

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

Ashland Av., Chicago, Hl.
Pirmutinis lietuviškas išdirbėjas 

visokių minerališkų ~ 
gerymų, kaipo.

GINGER' ALE. RAPSO. SALSERIO 
IR OBUOLINĖS BAIDĖS

J. H. OLSON
ARU 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, drūkuojamų gromatoms mašinukių, 
britvų, albumų, visokių knygų ir šim
tai kitokių daiktų. Atsiųsk už 5c. 
markę, o gausi kataliogą dykai.' Tai
sau visokius dziegorėlius ir žiedus., 

M. K. WILKEWICZE,
82 J S. HALS' lED ST. CHICAGO, ILL.

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

SAMYOCIUS
637 Collinsville Av., E. St. Louis. UI

NAUJA DAKTARIŠKA KNYGA. 
DAKTARAS KIŽENIUJE.

Su paveikslais, naudingais patari 
main ir daugybe receptų nuo visokių 
ligą ,gražiai apdaryta su auksinėms 
raidėms ant apdaro, knyga parsiduo 
ca po 1 dol. Tų knygą gali gauti 
dovanai užsirašydamas “Kataliką’ 
: at metų mokėdamas prenumeratos . 2 
dol. riiusų -.gontui.

M. U ALTANA VICE
M. Mllbury Sfc.

Daktaras S. Wissig
-Iš SENO KRAJAUS.

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

Dr. Wissig duos, geriausius. vaistus iš savo aptiekęs.
Pirma rodą dovanai. ' -
Valandos knsflien'nuo 10 iki 12 ryte ir nuo 6 iki 8:30 vakare. Ne- 

dėliomis nuo 10. iki. įg ryto. • ’ ' -•-
. ; 1759 West 18 Corner Wood Str.

Pasarga Sergantiems Beiiinatizmii.
: Vartokite Mayzęls ■■ Electric "-Reumatišką Alyvą ir'vaistus gė'ryinui. 

Tie du vaistai, yra tikriausiu .bųcįu nąę Reumatizmo, ka aš .galių užtvirtinti 
kaipo ' aptiekorius už' tubs' vaistūs.' Tie vaistai yra parkuodami kiekvie
noje ąptiekoje. ’ Jeigu- »ęgalit: .gauti, tai rašykit, arba^.patįs ateikit į 
mano aptieką. ' . ,

Electric Reumatiškas AlyvOB kaina yra -50c., ;o vaistai gerti $1.00 
už butelį. .r :... ,.r

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

■ i PffONE CANAL 2838. .........- : -

Broliai neeikit pas žydą
Mes silfram Siutus ir Overkotus, kvarbuo- 

jam čystinata ir prosinam, teipgi ir moteriškas 
(naujausios ma^os). Turiu keletą lotų ant par- 

'davimo pigiai; užrašau “Kataliką atHkujiuu.
Čia galima gauti knygų ir paveiksiu, ji ’

K.J. FILLIPOVICH
j' - 6ENEBAL AGENTAS

Apsaugos gyvasties jir taupinimo pįnJįgu senatvei.,^p- 
šaiigbju'namus ir forničius nuo ugBles, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir Ga
ily, Ind. už labai žemas kaimas, kolekluoju bilus viso • 
kios notųros, toiposgi prisiunčia kamarninkus dėl iš- 

F ririėraVirii'i> lottj ar farmų. Imu visokias provas civil- 
; ■ riaf ir kriminališkas ir priduoda geriausiams advoka

tams. Reikalauju dgentų Chicagoj ir kituose mieste- 
llubsep Varams ar mokantiems rastj. geras uždarbis. 
f ^įkaląu jauti darbb, atsišaukit laišku ar asabiškal, 

6ffiso valandos: nuo 8 ryto iki 9 vakare. '
•68 W. >3rd St, tinimo adretast 826 Wi 34th St.

DROVER 2205

Vyriškas arba 
moteriškas laik- 
rodėlb gvarantuo
tas ant 20 metų, 
paauksuotas du- 
bdltavi lukštai

. puikiai visaip iš
marginti, gerai 
laiką laikanti, la- 
blausiai naudoja

mi keliauninkų, kurie turi daboti -lai
ką.- -Spcijališkrs pasiųlijunas. . Mes
nusiųsime šitą laikrodėli kiekvienam 
C. ‘ O. D., už $5.75 ir expreso kastus 
del peržiūrėjimo. Jei nepatiks, ne- 

-mėkėk MiUcėn't- ' Ui ji kitur mo
kėtum $35.„...Uėk, paauksuotas lenciu- 
gelis ".ovanr.i pnsodelio.

.. , EXCELSIOR WATCH CO. 
604 Atir.-iaėum ' Bldg., Chicago, EL

Telephone Canal 285
KAZ.KATUTIS

lIetuvisžkas graborius
Peysamdc kereczius ant 
pagrabų, veselijų ir tt.

688IT. ISth St. Chicago, I1L

THE FALCON CIGAR FACT.
Po -vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas

J. A Nutauc Sav.
y . .-v- išdirba geriausius —

HAVANOS CIGARUS
4613 S. Ashland Av., 

Chicago, UI.
Tek‘ Yards 173 J. .

Parašyk - rnnmerį kožnam langelyje, 
uumeris turi but neaugštesnis už 19 
ir Sudėk taip,' kad ant kožno šono pa
daryti 4^.. Po išrišimui atsiųsk mums 
ir jaigh5 Atrasime, kad gerai sudėjai, 
mes . įada - .atsiusima jums patvirtinta 
kvitą vertės $100 ant 4 puikių lotų, 
10.000 kampinių pėdų didumo, tik 10 
mylišį^ Inlb • Nėw Yorko miesto. Re- 
guhanška kaina tų lotų yra $199. 
Jaigu gerai išriši virš minėta išriši
mą tada kaštuos tik $99, šitą sumą 
gali užmokėt ant syk $5, po tam $3 
ant mėnesio. Asiųskite išrišimą ir 
prašyk, kad atsiųsti jums mapas ir 
informacijas; apie musų lotus. Adre
suokite?'

.Reikalaujame-gerų agentų visur.

lit.-Dept., 2 Room 912, ■
63. PARK ROW, NEW YORK, N. Y. 

(44—44)

Kaina drūtuose audeklo apdaruose tiktai $1.25
e

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

Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šitaip :j

JONAS M. TANANEVICZE
3244 So Morgan St. Chicago* Ill.

$

©

» LIETUVIS KKIAĘCZItlS
iv u visokias vyriszkaa drapan^^^i 

kata.few: OyerlWtus ir ^Bkioį, iįa- 
tfos Siutus. Meldžiu szelpt tautietį, o 
busite užganėdinti. Turiu daugelį vi
sokių ceikių; priegtam senas drapa
nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 
buoju. Meldžiu kreiptis pc antraszu:

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

MAIRONIO PAVEIKSLAI
Aplaikėme iš Lietuvos , musų garsaus dainiaus 

Maironio paveikslus. Labai gerai padaryti, ant sto
ros poperos, išrodo kaip tikros fotografijos. Didu
mas 11%X8%. Kaina su prisiuntimu tiktai 20c. 
Tai yra vienas iš gražiausių papuošimų savo namų.

JONAS M. TANANEVIČE,
3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.
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Namai ir Lotai iiui KATALIOliAS! /- URBANCZYK’
---------—— *'*' ---------- ---- Pataiso ir užlaiko visas dalis siuv

Pardavimo,
Musų banke randasi di

džiausias “Real Estate’’ 
skyrius namų ir lotų. Lie
tuviai pasinaudokite iš ge
ros progos, nes visi namai ir 
lotai randasi ant Brįdgepor- 
to ir apielinkėj lietuvių ap- 
gyventoj. Kam mokėti be- 
reikalo randų, kad galima 
turėti savo namukų ir jame 
laimingai gyventi. Žmogus 
mokėdamas randų per kele
tu metų, galėtų įgyti savo 
locnų namų su mažmožiais 
prisidėjimo keleto šimtų. 
Todėl . atsišaukite į musų 
bankų, o mes suteiksinfieųyi- 
sas reikalingas informacijas 
delei pirkimo namų ir lotų, 
Jaigu kur norėtumėte pirk- 

’ ti namų arba,Jotų patinka
mo j vietoj, atsišaukite prie 
mus, o mes vistiek sulygsi- 
m e piginus ir geidaus, negu 
kiti agentai.

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

AUBURN AVĖ.
2 lubų medinis namas, 3 storai ir 

3 gyvenimai. .Bandos atneša 500.00 
metams. Kaina ................... $17000.00.

2 lubų kampinis mūrinis namas, 1 
storas ir 1 gyvenimas. Bandos atne
ša $3.' 5.00 meams. Kaina .. $2200,00.

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

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

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

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

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

ARCH ST.
1 lubų inertinis namas. Bandos at

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

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

na .................................i...... $2150.00.
ARCHER AVĖ.

2 lubų medinis namas. Kai
na ...’........................................ $3000.00.

EMERALD AVE.
2 lubų medinis namas. Bandos at

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

gvenimas ir maudyklė. Bandos at
neša $204.00 metams. ■ Kaina $2000.00.

2 lubų medinis namas. Bandos
atneša $420.00 metams. Kai
na .     $3000.Q0.

P Is-,• :v« *’

2 lųbų mūrinis namas. Randės at- 
^^Kaina $4000.60.

Z" . ParsidWOa
labai spigiai tiktai .™.“,.. $2800.00. ’

2 lubų medinis urmas, 4 gyvenimai. 
Kaina .............. t.... . $4000.00.

Knygų Išleistų

“Kataliko”
del Lietuviškų Mokslainių 

ir taip kitokių vi- 
šokių knygų.

Taipgi ir kitų Išleistų lie
tuviškų spaustuvių Ameri
koj ir Lietuvoj. ;;
No. r - Kairi,.'
1 GRAMATIKA. Trumpa Lietuvių 

Kaltes Gramatika” del Lietuviš
kų mokyklų _ šiaurinėje Ameriko
je. Pagal‘Stuobrį ir. kitus pa
rengė S; *!?.• Tknanėvičia’ - ’ -Yra tat 
geriausia sutaisyta Gramatika del 

• lietuviškų mokykkt. Ji paranki • 
ir tiems ■ kurie nori gerai-išmokti 
lietuvišką kalbą, ir .rašybą. ■ Pusi 
102. Kaina drūtuose audekli
niuose apdaruose’ 35c.

2

3

Pataiso ir užlaiko visas dalis šiuvk- 
mų mašinų. Taipgi 
mašinas. x 
1835 So. Halsted St., 

> Chicago,

LEMENTORIUS. ... Lietuvių ■ Pa-. ■ 
rapijų Mokykloms šiaurinėje Ame
rikoje. . Šutaisėl T. Tananęvi- 
čla. Yra tai parankiausias prąsi- 
mokinimūi—skaitymo - ir . rašymo 
rankvedfe, sutaisytas mo'-iĖlmui 
vaikų. Pusk 76. Kaina drūtuose 
audekliniuose apdaruose ...... 20c.

KATEKIZMAS. Rymo-Katalikiš
kas -Didesnysis Katekizmas. Pa
rašė -kun. J. Deharbe. D. J. Ge
riausias,' nes labai suprantamas 
kad Ir. mažiems vaikam* Kate
kizmas, - parankiausias lietuvių 
pradinėms mokykloms.. Pusi. 199. 
Kaina drūtuose apdaruose .... 35c.

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

FISK ST.
2 lubų medinis namas, 4 gyvenimai.

Kaina............ $4500.00.
2 lubų mūrinis namas, 3 gyvenimai.

Kainą  ..................................... $3200.00.
FOX ST.

1 lubų znj’dinis namas, 6 kamba
riai. Kaina ..............................$1900.00.

HALSTED ST.
1 lubų medinis namas su storu. 

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

su maudykle. Kaina ...... $2300.00.
2 lubų medinis namas ir storas su

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

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

KEELEY ST.
1 lubų medinis namas, 6 kamba

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

Kaina .'............    $1600.00.
? LOWE AVE.

1 lubų mūrinis namas su 6 kamba
riais.
šią

Namas Raistas pagal naujau- 
budą . Kaina ............... $3000.00.

MORGAN ST.
lubų bizniavas mūrinis namas, što- 
ir 8 gyvenimai. Bandos atneša’ 

Kaina .. $15000.00.

>’ '.'W'■ L I.$ « - 11 -ril5;,Mlj 'T* ■ ■■ ■■ » I ■SVEIKATABUFETAS.
si*/' k .x’aa neturi juLvį&ėsJoi Pakelelving- 

įrli ^įs-^ris leg’-i a.jilanko prie ^ht Sft o mes Jums 
^Pį idtosime atsakančiąMeį^ pailsi it pa- 

tarnavimą visokinito reikaluose,
Lieku sųr go^ųne, 

Kasparas Idsflevicxo, 
3200 Ai^iiriĮ Av<

priima mainom

lift i----- iui-
^T-~-----

DR. J
?«Bekmingiansiai gydo- _

V ALANUOS: _
Nuo 8 iki rytoį nuo- A-iki. 5 po 

Dietų ir nuo 6:30 iki 7:30? vakare. Ne- 
dėlicmis nuo 8 iki 10 ryte. n .

■ .
DR. JOSEPH -U ABT/’• 

>832 So. Halsted ’St, Chicago, d 
Telephone Canal 37

TEL. Y^DS 1804
ST. ANUČAUSKIS,

Karpendęris _ ų : „
. J ’ ’ IR ' -1’ '

KontraktoriRS. ‘ ""
Būdavo jų visokius iiainus, Tnilriftlus 

ir medinius, atlieku darbą',greitai, 
stipriai, gražiai ir pigiai. ;>5^x,eip.kjtes 
pas savąjį po numerių

4559 S. Hermitagė
Chicago,’Illinois;

_ ;__;----------- i----- - 1 j iilc-i-iii* in

Tiesus ir Trumpas Kelias j Sveikatą
J. W. Zacharewicz, 

Notary Public, Real 
Estate ir Insurance.

k Examinavoju Abstractus, iret-
k lieku kitus visus reikalus No- ..

tariuseo pigiai ir atsakančiai.
* Visą savo darbą gvarantuoju. *
r Eikit;pas lietuvio ne - pas sve. 1
► timtautį *’* ” ?

«*•*>' .1'‘U. r "■1•'
911-3ąrd 8L .

Tel. Yards 5428

į*ą nauja didelio formato knyga turinti 339 pusi 
Kietais audekliniais apdarais lėšuoja tik $2^

* ~ ■ ----------------------

T ABAI svarbus raštai aiš- 
•“ kioje kalboje, toj knygoj 
telpa:" Kaip reikia užlaikyti 
sveikatą kiekvienam, tenai 
viskas prieinamai išdėstyta, 
p del geresnio supratimo ir 

. paveikslėliais nurodyta.

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

6 NAUJA SKAITYMO KNYGA Lie
tuviškoms Mokslainėins Ameriko
je. Dalis -III. -■ Su paveikslais.' 
Tai yra trečia Chrestomatijos da
lis; arba tolesnis lavinimasis jau 
mokantiems . ckaityti vaikams ■. ar
ba ir-EuaugunSieihs. ’Joje telph’^‘i 
daugiau moksliškų apsakymų ir 
eilių. Pusk 1’48. Kaina druotuo;
se apdaruose ..--50c.

■ ŠVENTA ISTORIJA. Senojo ir 
Naujojo Įstatymo. Parašė. Vys
kupas Motiejus Valančįiuskas. 
Trečias su pataisymu išdftyimas. 
Su daugel paveikslėlių- Yra tai 
aiškiai ir kiekvienom suprantamai 
aprašyta visa Istorija nuo sutvė
rimo pasaulio ligi pradžiai krikš
čionybės. Pusi. 180. Kaina 
drūtuose apdaruose ................ 40c.

BELETRISTIKA.
8 ADYNOp APIE .^GIRTUOKLIUS.

f -Lr spayątka. <
! Labai*-j^įįdn^l aprašymai, geri • 

smagiai pfffieistl laiką. PuaV 
24. Kaina .....................  :0c.

fl AMALUNGA arba Tyro duktė. 
Labai graži apysaka apie balt- 
veidžius ir indi jonus, kurie Ame
rikoje mušėsi už savo tėvynę. 
Pusi. 91. Kaina ....... .V.... 25c.
Ta pati su audeklo. apdarais'.. 50c.

10 ANTRAS KRIKŠTAS. . fiių lai
kų apysaka. Parašė Br. - Varg
šas. Labai žingeidi apysaka 
apie padėjimų šių dienų Rusijoje

• ir buvusių revoliuciją. Pusi. 83.
Kaina ................................... 25c.
Ta pati apdaryta 50c.

11 APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai 
norintiems suprasti teisybę. P. 
B. šioje knygelėje aprašo kokj 
pavojų atgabena žmogui rūkymas 
ir alkonallškt gerumai. ’ Pusi. 
23. Kaina ........................  10c.

12 APSAKTMfiT.T AT, Keturi pui
kus apsakymėliai. Surinko ir

■ išvertė Siūlelis. Pusi. 75. Kai
na ................................................. 25

VYRAI!
Senu patyrusiu ir pasektufngfaushi speęijąllstu C&įtagoįę,’. kuris .

.aplanko savo -Hg^nlusiypi^^!^g^.;-v...^X'"1
Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyig nuo Y^ricoėrižs, StnlSIJroS; llžkrečianių 

Kraują Nuodų, Nerviško^ Negalei, Hydroceles tfrba y patintų vyrų utų.
. Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie jiraUido daug pinigų ant dakt arų ir I 

gyduolių be jokios naudos, ir mano ėpniyra parodyti visiems tiems eriionims, kurie gy- 1 
dčsi pas tūžmą ar daugiau daktarų Uė jokios naudos, kad aš vartoju rifnintelį būdą, ku- 
riuomi tikrai ir ant visada*išgydau.- — . 2

VYRAI AT GAUKITE SAVO SVEIKATĄ 
atsilankykite j mano ofisą-jr pasfteiraukitėrsu manim draugiškai. KalUafne visomis kal
bomis. Tamista gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi rpano patyrimu, Jgytu per 14 metų;

.esant specialistų vyn^ligų.;jWgu tamstds.padejinie yra dar viltis, tai as tamstai parody- 
,3uikaip išsigydyti ir • " . ' v . x. v

Išgydau visiškai ligas^skllvio^ plaučiu, kepenų Ir Inkstu.
Nemokėk už nop»»ekmingągydynią—NEISZCYDO, NEMOKĖK.

OVEIKATA visiems reika- 
linga, kadangi sveikas 

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

AND RE A S VĖSĖJUS plausto ncgyvčlĮ.

Pinigus už sveikatą meldžiama siųsti ■ ‘Kataliko” leidėjo antrašu

■ Slaptos2 
Vyrų Ligos 
Pražudytas VyrUku-; 
mas, Ligos Kepenų Ir

’ Inkstų 
išgydomos greitai visiškai -i£~ 
užlaikomos paslaptyje. Nėr-'' 
viAka Negale, Silpnumas-, Pra- < 
žudytos'Pajie^os, Gysliį I&y : 
-sipias, Kraujo Užnuodijiipas^ 
Silapumo Nubegimai, <„• • c

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvepavi-" 
mp Ligos išgydomos visiškai

arnikas

UZNŲDDIJIMA I 
ir visas pętos ligąs, kaip Spjio I 
gus, “Piktąjį Dedervinę; Sžuri- 4 
votes. Nieftft, Hemorboidus,! 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas. a

Moterų
Vidurines '“trtdš; Skausmai 
Strenose(3BhROsi&s Tekėjimas 

, ir kitos iites jftydomos yisiš- 
_______ _________ _____ __ ; kei- Užpakalines žaruos, Įsi- 

d£”°u^ausia m£lo<ta____________________ Dwinal) iH$koa mote^
V1SISZKO ISZGIJIMQ kiekvienas jieš^ko. AŠ tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista 
tik pavesi gydymu savo-ligos’mdn.1/Man6jfreke yra žema ir pritinkanti Jttie mano at
sakančio gydymo. o išlygos yra labai, lengvoj. Ateik šiądien ir pasiliuosuofc nuo kentėjimų. (RODĄ DOVANU./ K»Item*^tteuyiexkul. : Oi

D.r.ZINS,t83^^CfflCAG0
Valandos: Nuo0rytalU8vak. !Įe|Įjšlloms nuo 8 fytoffcl 4pOp.

*' ’--'Specialiste: 
V-y?»is Motera Ligų.

į’: kum MMMŠYąte®#
;* T! ^0 *—x- sricusi-j b5v-č--_s.

Praktiškas Angliškos Kalbos jSankr6dėU«>^idm<Altf^ui škid^8j ' 
rašyti irkalbėfl angliškai, "Šitas pradinis Rankvedėiis parengtas 
naudai tą, kurio nori ttmri]5tl lajku pramokti anglišką kalbą, šUsi- 
kalbėti kasdięainįųęįfe sayjo^eikaiuose. Pusi, 63. KairihV.\,... .25c

Rankvedis.. .i“Vienatinis savo rąšįeę-Lietuviškai-Angfiskos Kalbos 
t Rankvedis” ir’ ’‘Kaip tfi^tPjungtinią Amerikos Vajftybią Pilie
čiu”, Yra tai praktiškiausias’Rankvedis lietuviškoj o.-kalboje dėl 

’išsimokinimo gersi feksitytr Jii* 'ištarti- angliškus žodžius. . Jisai yra 
Išrankiausias lietuviams,., nns'.pirmoje vietoje telpa lietu viški žo
džiai, paskui angliškas;-tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas.

(Prie galo telpa pamokinimas tjęrns, kurie nori pasilikti Jungtinių
• Amerikos ValStybią-piliečiaie^ Labai naudinga knyga. Pusi. 104. 
t Kaina.................................................................................................... . .$1.00

-Apdaryta,........ »•••.»•*.......................................... 1........ ..'į. i... $1.25
j Abidvi knygos'Sutaisytos ŠrP.’ Tananėvičiaus.

3ONAS M. TANANEVICZE i
CHICAGO, ILL. ’3244 So. Morgan Street

■ ■ i A—i >t.' -t, £

pure

kdI/A 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 geriausią kriaučių kurie . 
gerai žino žmogaus didumą.

- ‘ • .- . i •

DIDESNES VERTES—dėlto kad jie turi reputaciją savo gerumo.

GERESNIO DARBO—dėlto kad jie rankom siūti perdėm.

Vyrų Siutai neto 1^.50 iki $28-00

MORRIS & GOLDSCHMIDT
;; G . - CLOTHING, HATS FURNISHINGS & GLOVES
|^22 iki 1932 So. HeJsted Street, ■ Chicago, Ill.

’’^NT." MART1NKUS, ANT. TŲPIKAITIS, J. KAI RIS Lietuviai pardavėjai.

JUOZ. RICKIS
781 Clifffort Av., Roohsstor, N, Y

3 
ras 
$1680.00 meams.

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

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

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

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

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

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

PARNELL AVE.
2 lubų medinis namas. Bandos at

neša $300.00 metams. Kaina $2057.00.
LOTAI.

1. Lotas tanai geroj vietoj tarp lie
tuvių ant Auburn avė. ir 32 gatvės. 
Lotak 25x100 pėddų. Kaina .. $700.00. 
<^??*L>u lotr.i labai geroj vietoj tarp 
lietuvių apgyventa ant Morgan ir 33 
place. Lotas 50x130 pėdų. Labai 
geroj vietoj bent kokiam biznij kaip 

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

3. šimtas lotų ant 46 gatvės tarp 
Western avė. Boekwell 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

xdaugiausia perka lietuviai, slavokai, 
čekai ir lenkai. Pasinaudokite iš ge
ros progos. Tie lotai parsiduoda už 
$225.00 ir aukščiau.

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

3244 So. Morgan St, i
Chicago, HL ’ji

13 APSIRIKIMŲ KOMEDIJA.. At. 
Blukimus iš Amerikoniško gyveni
mo. H. Slenkievič. Išguldė Lap- 
šaus vaikas. Antra laida. La
bai juokingasaprašymas ’ apie 
užsidėjimą - vieno / Amerikos mies
telio. Pusi.. 32. Kaina .....t 15c.

14 BROLIS Įttt ’SESUO. Apysaka. 
Parašė -Vaikas. - Labai užimapti 
šių dienų ■ atsitikimų apysaka,

. verta perskaityti kiekvienam lle- 
tuviui-tėvynainluL Pusk 57. 
Kaina .............................. 25c.

15 dECORllfS DOMICUONAS IR
KASĖJAI KATAKUMBOSE. Is
toriškas apsakymas -Laikuose 
Krikščionių Persekiojimo. Pa- ’ 
gal lenkų kalbą sutaisė P. B. La
bai pulkus aprašymas apie perse
kiojimą pirmutinių krikščionių 
Ryme, viešpataujant eiecoriui Da- 
micijonul. Aprašyta, kaip pir- 
miejie katalikai, vengdami perse
kiojimų, susirinkdavo ant pamal
dų Į požeminius urvus,' kataknm- 
bomis vadinamus, kurie ir šian
die dar tebrandarl Ryme. Pusi. 
217. Kaina ............................... 35c.
Ta pati apdaryta..............................50c.

16 DANGUS. Pagal K. Flamarion
parašė P. Brandukas. , Su pa
veikslais. Astronomija •— moks
las apie pasaulį. Parodo kokios 
yra planetos, kaip jos eina ir 
kokią Įtekmę turi viena ant ki
tos. Knyga yra moksliška di-. 
dėlės vertės. Pusi. 193. Kaina 60c. 
Ta pati apdaryta ..................  75c.

f GELŽKELU. Pagal svetimus 
raSiuius paraše K. Stiklelis, čia 
labai aiškiai parodyta išradimas 
pirmutinio gelžkelio Anglijoje, ir 
kliutįs, kokias turėjo jo išradėjas. 
Pus. 21. Kaina .................  10c.

18 GRAŽI DOVANELE LIETUVOS 
ARTOJAMS. Eiles. K Stikle
lis. Joje telpa keliolika paikių 
tėvynalniškų eilių garsaus mūsų 
poeto K. S. Pusi. 21. Kaina 10c.

J. M. TANANEVIČE 
st., Chica3244 S.

KIŠENINIS

ŽODYNĖUSj
utmiiui-iNuSus 

u "
inuluHsąntui J

A-A A__ _
44 Chicago, Ju.

■ Kišeninis Žodynėlis Ūetuviškai-Ang- 
jl(šką^ ir Angliškai-Lietuviškas.. Žody- 
nėlis sutaisytas taip praktiškai, kad aiš- 

.-kial'/parodoma, kaip kiekvienas: žodis 
-rašoma, tariama ir ką reiškia. Knygute 
yra .labai paranki, nes lengvai galima 
ric&foti mažam kišeniuj. Popera kny- 
gntės plona ir drūta, spauda jos aiški. 

."Abelpaį Žodynėlis sutaisytas, sųdidele 
‘atyda iš geriausią šaltinią^ir suteikia 
- didelį palengvinimą prasimokinimui - 
angliškos kalbos. Jis yra'labai reika
lingas atlikimui kasdibnitfiiį reikalą, 
todėlei kiekvienas tegul jį nusiperka, o 
nesigailės.

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

da adresuokite:

,117. •

Jeigu, Uroll, 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, -.., it ' k

- j. Homs Phone 5672.

Visados darote gerą veikmę 
kada geriate

McAvoy’s ALMA
MATES Alų ir

McAvoy’s MALT
MABR0W

Jeigu ne McAvoy’s, 
Tai ne Malt Marrow.

JONAS M. TANANEVICZE, ^«A“O.MO-H“N &

Telephone Yards 3547
r a a e

Telephone Yards 2750
PIRMOS KT.TĄ8OS BALIUKAS

T. RADAVICZE
Llnk«TnrnĮriti brolau pas mane atėjęs, 

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

T. RADAVICZE
936 33rd st., Chicago, UI.

McAvoys Malt Marrow Department
2340-8 South Park Ave.

Telefonas Calumet 5401 Vlsl Dept.

DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS

‘SAULE
m - rx i i— i—« ; t 

kontraktieriūa 5
Pervežimo ir pakėlimo namiį.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausial.

939-33rdPl. J

Telephone Yards i4Š>4

-to 
oi c

r .-.ion--

7 URA VISI PAS 7
jos. Zaraniski ||

UiiaiUo ^2 “h lmportuo- 
' ta degtinę- Duoda rodą pir. I 
■j I,-' >■‘Jširaęletiį. L

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

AUT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnlnkas Ir petnyčla.

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

AMEBIKOJ f metams $2.50
Epušei matų $1.25

EUROPOJ f R°sijoj » Lietuvoj $3.50, Angli- 
: t joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

wm.<furlong
- > •: <•• - ii-

FIRE INSURANCE
•41.’: ‘ * ' • •• t

3502 Šo. Halsted Street, Chicago, 111

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numeri dykai

W. D. Boczkauskas & Co.
Mahanoy City, Pa

,57 t

10



PAIEŠKOJIMAI.

Draugysčių Reikalai.

: LIETUVIAI!

.( 'tntjg paeina iš Kaurio* ’glib., jRŪseinių

. ' Kitoms visoms dienoms bus atdaras

ANT PARDAVIMO.

j.

8V.

VALANDO81: Nuo lt :ryto

ft

Parduoda šiffcsrtes 
i visai sviete dalis.

Stan.
M.

PASARGA: “Už korespondencijas, 
apgarsinimus “Kataliko’’ Redakcija 
neatsako ’ •

Parsiduoda pigiai šaitanas- apgyven
tas tarp lietuvių. I ‘ _
Priežastis pardavimo — savininkas 
serga. Atsišaukit pas Justiną,Staligą, 
1931 Canalport Ave.,,. Chicago,’ Įll.

> ... .į.-’l,’

CC; - J0HN J- BAGDŽIUNAS 
Biznis" eina - gerai.- 2334 S. Oakley Av. Chicago.. m o Y

Ant pardavimo Groeetaė ir Milk, dę- 
pot. Senas biznis, gerai išdšlrths, 
bet savininkė našlė T“”apeiti visko,. Gėte proga « valandą vakare:
Barbora Ivinskienė, 1908/

Simanas Sabut,’- į i 
1415 — 5 Av., Chicago Heights,’ Ill. 

——y y:' 
Pąįešk.au savo brolį ŠStamislovą? Raš-

11

ADMINISTRACIJA liet, teatral. 
draugystės po priegloba sv. 

MARTINO.
Nik. Overlingas, Pirmin.,'

* (, < 3245 S. Morgan St.
> Stan. Stonevieze, Viee-prez., 

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

:j 3416 Auburn Ave.
Dbin. 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 SV.
1 STANISLOVO V. IR K.

Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 
4527 Marshfield Ave.

Mot. Randis Pagelbininkas, 
’4521 6. Marshfield Ave.

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

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

Kazimieras Stulga, Kasierius.
4513 S. Wood St.

ADMINISTRACIJA D. L. K VY- 
ĄUTO POLITIŠKO KLIUBO. 

t; VILKE-BARRE, PA. 
’ J. Laukis, Pirmininkas, 

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

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

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

.58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.

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. Rašt., 

4513 Hermitage Ave.
S. Vaitekaitis, Fin. Rašt., 
4549 S. Hermitage Ave.- 

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

KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIO.

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

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

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

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

VYRIAUSYBfi 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.

ADMINISTRACIJA juR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO 1AIM. SM.

Juazapas Zalandauckas, Prez., ■ 
4513 Hermitage Ave.

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

Juozapas Palekas," Prot.' Rašt. 
4558 S. Madshfield Avė.

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

Stąn. AnučaushąS, Kęaierius, 
i4559 SI Her^yaįį»7Ąve. ■’

ADMINISTRACIJA L. L. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

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

“KATALIKO’’ KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS 
TAUTIŠKOS DR-STĖS “VIENYBĖ”.

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

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

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

736 S. Ruble St.
Jonas Simanas, Finansų Rašt., 

2037 Canalport Ave.

DR-STĖ SV. KRYŽIAUS ANT 
TOWN OF LAKE.

A. Kasmauskis, Pirmsėdis, 
4559 Hermitage Ave.

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

Aug. Saldukas, Protokolų Rašt., 
4559 S. Hermitage Av.

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

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

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

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

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

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

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

2323 S. Leavitt St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS 
MATEUŠO APAŠTALO.

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

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

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

Antanas Kasparavičia Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius,
, 3220 Illinois Court.

SV. MYKOLO DR-STĖS WILKES- 
j BARBE, PA. ADMINISTRACIJA.
! Silvestras Pileekas, Prezidentas, 

462 E. South St.
Antanas šeškevišins, Vice-prezidentas, 

501 New Grant St.
•; Viacas Adominas, Prot. Sekr., 

34 Logan St.
Kazim. Deltuva, Finansų Sekr. l-mas,

96 Logan St.
Jonas Liaukas, Finansų Sekr. 2-ras, 

,425 S. Grant St.
Juozas Šnipas, Kasierius, 

386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
: SV. JURGIO KAREIVIO K. ’

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

425 8. Grant Lt.
V. Stanciką, Viee-prezid., 

57 Oak Lane.
S. Pieekis, Prot. Sekr., 

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

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

34 Logan St. .■■ ■ _
J. Ahekartis, 11 Fin: Sekr., '. r 

New Grove St.

Taupykite pinigus:-• ■ r -; -:
Keistuto Paskolinimo ir Budąyojimo 

Dr-stė N. 1 (Spujka).'
Nauja 41-ma „serija. atsi4ar$ Rugpjū

čio (August) 10 d., 1911, ant Dr-stės 
susirinkimo, kuris atsibuhą kas. ;Hęt-> 
vergas, 8 vai. vakare J. Ridiko , sve
tainėje, 3251 Illinois Colirt; ’ kampas' 
33-čios .gatvės, ši Df.-stė: (Spulka) yra 
seniausia iš visų lietuviškų Spulkų 
Chicagoje. Akcijos kaina ?uc., ,taigi 
kiekvienas gail užsirašyti po keletą 
akcijų, akcijos užsibaigia už 6...metų- 
ir kiekviena akcija atneša $100. Tai-’ 
gi guoduojami- draugai ir draugės 
meldžiame užsirašyti, kiek galima'’sau 
akcijų, nes tai yra'geriausia baidaer del 
suččdijimo 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 
mergišiaus (Mortgage) su peržiūrėjimu 
visų popierų ant atsakančių namų.

Su guodonė,
B. Butkus, Prezidentas, 

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

3253 Illinois Court.

susirinkimas:
Dr-stė Sv. Stanislovo, V. ir K.; tu

rės savo mėnesinį susirinkimą, nedo- 
lioj, 15 d. Spalio, 1911 m.,, 1 vai. po 
pietų, Sv. Kryžiaus parapijos. svetai- 
nii.įe, 46’ ir Wood gatvė. Kiekvieiias 
privalo pribūti ir užsiiuokčti posmer- 
tinę už mirusį draugą Simoną Arci- 
šauską. Taipgi turėsime daug kitų 
reikalų del sutvarkymo.

Paul P. Baltutis, 
3244 So. Morgan St.

PASILINKSMINIMO VAKARAS.
Parengtas Giedorių švento Jurgio 

parapijos, Chicago. III., atsibus nedė
lioję, 15 d. Spalio (Oct.), 1911 m., 
Freiheit Turner salėje, 3421 South 
Halsted Si. Balius prasidės 5 vai. 
vakare. Muzyke Lietuva Band vad. 
Ed. Bakševič. Liejimas 25e ypatai.

(40—41) ■

. Įdėlis kalelį.??/
Dr-siilLfteu vijšf Šunįi *T" ant 

Town of Lake turės savo didelį balių 
subatoj, 14 d. Spalio, 1911, A. J. 
■Beržynakio svetainėje, 4600 Paulina 
gatvės. .Kiekvienas sąnaris privalo 
pribūti. Už nepfibuvimą bausmė pa
gal įstatus. Kyiečia

KOMITETAS.

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

dieną 1911 metuose.
Draugystė yra kųogeriąusfam 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.užsirašvfį vy
rai, moters ir vaikai, mokėdami' į- sa
vaitę po kiek išgali. Mitingai laiko
mi kas sereda, apie 8ta: vai. vakaro,
L. Ažuko svetainėje, 330t Auburn 
Ave. Širdingai kviečia visusj 
(40—41) KOMITETAS.

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. " i'

Programe dalyvaus šie geriausi ži- 
nevai dailos ir artistai: K. .Kasputis, 
Janušauskienė-Jakševičiutė, ’ Balčarčiu- 
tė, Dudas, Vičas, Uktveris, Dundulis, 
Stogis, Dundulienė, Duduliiitė, Sarpa; 
liūs, Kl. Jurgelionis. Gatra paminėti 
tuos vardus, kad darodyti publikai, 
jog mes nesigiriame, nerekliamuoja- 
me, bet kad atsilankę ant musų va
karo ras tikrą, , ųžsiganėdinimą iš to, 
ką ten pamatys ir girdės. Skyriai 
programo: 1) Lošimas “Kerštinga 
meilė”, 2) Du kvartetai, 3) Du so
listai, 4) Monologas-lošimas ir 5) Ba
lius su visokiais pasilinksminimais.

Tikietai po 1 dol., 75c., 50c. ir 25c.; 
mokslaiviams pusė kainos. Tikie
tus galima gauti pirkti lietuviškose 
spaustuvėse, bankose ir Aušros skai
tykloje, 3149 S. Halsted St. Vaka
ras atsibus S v. Jurgio parapijinėj sve
tainėj, 33 ir Auburn Ave., 15 dieną 
Spalio (Oet.). Pradžia 7 vai. vakare. 
(40—41) AUŠROS KOMITETAS.

TEATRAS.
L. J. Ratelis nuo Town of Lake 

stato scenoje 4rių veiksmų dramą “Be 
Vardo”. Veikalas statomas scenoje 
pirmu kartu. Parašytas per Barį L. 
J. Baelio J. J. Zolp. Nedėlioj, Spalio 
22 d., 1911 na, šv. Jurgio parap. sve
tainėje, 32 Place ir Auburn Av. Pra
džia lygiai 6 vai. vakare. Inžanga 
25e. ir augščiau.

Garbus lietuviai ir lietuvaitės Chi- 
cagos ir jos apielinkės nepraleiskite 
progos, nes tai bus vienas iš žingei- 
džiausių lietuviškų perstatymų, atsi
lankę kiekvienas busite užganėdinti iš 
viršminėto perstatymo. —. Gal jau ne
vienas turėjo progą pamatyti persta
tymus L. J. Ratelio, kuris nesyk} jau 
atsižymėjo scenoj, su savo gabiais sce- 
jios mylėtojais, lošdami dramas:.'-“Ži
vilė”, “Orleano Mergelė”, “Valka
ta” ir kitus. Taigi ir šitas veika
las susidedantie iš gabiausių lošėjų *L. 
J.’Ratelio. Taigi gerbiama lietuviš
ka visuomenė nepamirškite 22 dieną 
Spalio ir paremkite mns su savo 
skaitlingų ..atsilankymą. -Po teatrui 
šokiai. Kviečia

(41—48 H BATELIS

Paieškau savo brolio Antano Za
blockio, paeina iš Kąųno gub., Pane
vėžio pav., Ųipųnų valsčiaus, sodos 
Džiugiškių, 4 metai atgal gyveno Athol, 
Mass., o dabar nežinau kur. Jis pats 
ar kas kitas meldžiu atsišaukti ad
resu:

Juozapas Zablackas, 
1015^ Diamond St. Los-Angeles, CaJ.

■ • •? > Įaeį 4 ?;
- u <%,■ » y' gi.:

Paieškau’. savo sesers:?
Raudonaitės ir savo tetos Karūses Vi-_ 
liuštanės, taipgi paieškau savo švogerio 
Kaz. Kumskio, paeina iš sodos Lingių, 
Kaltinėnų parap., Raseinių pavieto, 
Kauno gub. Pirmiau gyveno Hart
ford, Cųnn., dabar nežiįiia kur-. Tu
riu svarbų reikalą, todėl meldžiu, kad 
jis pats atsišauktų arba kas kits 
duotu žinią po antrašu:

Jozefą Raudonajtč 
3A1-Q So. IIasted .. * , , (3g

; ■ ;
Paieškau Joklmą 

nantj iš Katino redyb^aiQ 
vėžio. Pirmiaus gyvehb.jiL, 
bet dabar 'kaip jgtrdepfu/l'S.Ii^^i? 
Pennsylvaųijos yklsti^^iįįį>-r<Jįfe£3HSi 
žinote, arba - jisdi; patik tegul 
Isia po antrašu v.'

Jonas Zemeltaaąg;
3332' So. Morgan St.,’

\ Paieškau Praną Raukštaitj, JpĮ^i- 
nanti iš Kauno gub., Vilkmergės /ap
skričio, Subačiaus parapijos, .kaimo Ki
galiu. lįi metų kaip iš Lietuvos. Pa
ilgo veido; -plaukai tamsiais geltoni, ’yi- 
.duttaio ūgio; pagal savo amatą 
kriaučtas. '' Jisai išeidamas iš” mšifo'' 
namų pasiėmė nuo manęs naujas ‘dra
panas ir pinigų. Gal kas girdėjote, 
ar matėte kur, tuo.jaus praneškite, 
aplaikęs žinutę gražiai atlyginsiu, ant 
antrašo: (41—43)

Feliksas Druktcinis, 
4304 S. Wood St., Chicago, Ill.

Paieškau savo pačios, kuri pabė
go su kitu vyru 22 d. rugs. 1911 -m, 
paimdama 100 dol. pinigų ir mergai
tę 6 metų — vardu Mėgę. Ji yra 5 
pėdų .aukščio, rusvi paukai, pailga no
sis, rainom akims, su pradančių. Kal
ba lietuviškai, lenkiškai ir biskį an
gliškai. Paeina iš Kauno gub., ..Ra-, 
šeinių pavieto, Ka.tinčnų parapijos, 
Dirgelių sodos, Lconorttį Razbadaus- 
kiutč. . Jaigu kas prisius anos tikrą 
adresą gaus 10 dol. dovanų. Mano 
adresas: s'(41^42)

Julius Kelpša, ; *, į 
917 — 1st St., . La Salle, Ill.

Paeiškau savo brolį ‘.yjadislovą, pą- 
eina iš Kauno gub.,.. Šiaulių,: jpąv., 
Vickšnos parap., MCzlenkių sodos. 
Pirmiaus gyveno Seattle, Wash., o,’da
bar išvažiavo į KanadS# jįiięstą UAn- 
eouver; dveji metai KŽlį Amerikoj. 
Maloniai prašau duoti ^įįJ)ą,^rį,jo'Tpa- 
ties, arba kas apie jį žiuo ^uiomvad- 
r esu: *

pav., parapijos žiožin^ą^tsodžiaas Go
rainių. Pirmiau gyveno IlJHibis val
stijoj, o dabar nežinau kur. Jis pats 
ar kas kitas apie jį jfino atsišaukit 
šiuomi adresu: : ■.

r ..' ...}•- Raštutiš,
Box 93, St. Charles, Ill.

Parsiduoda labai pigiai ’Šaitanas ant 
kampo 16 ir Union gatvių,, yięta ap
gyventa lietuviais ir , kitomis tauto
mis; biznis gerai išdirbtas, gražų gy
venimą galima daryti. Prežastis fpar- 
davimo — turiu ūmam laike keliauti į 
seną tėvynę. Norinti ^irkta-’-atsi- 
šaukite po šiuo antrašu: 1600 So. 
Union St., Chicago, Hl. “ '

Ant pardavimo namai' sd 'litais '5& 
pėdos į Halsted St., priešakiu į 38. 
Lietuviškoje aplinkinėj. Mūrinis na
mas tinkantis ant krautuvės, arba pą-.- 
brikelio, taipgi 6 ruimų mūrinis na
mas su mediniu tvartu užpaajkyje. 
Nori parduoti greitai už $4.200. : At- 
sišaukit pas M. Ruhman, 4733 Rice St„ 
Chicago, Ill. (39—41)

Pirmą dieną šio spalio mėnesio at
siskyrė su štaomi svietu Jeva Tama
šauskiene, palikdama didėliame, nu
liūdime vyrą ir mažus vaikelius. A. 
a. Jeva -paėjo iš Kunigiškių kaimo, 
Balbieriškio parapijos, Marijampolės 
pavieto, Suvalkų gub. Amerikoje 
paliko vieną brolį Chicagoje, o antrą 
Pennsylvanijos valstijoj; Lietuvoj pa
like tėvus ir seseris. .. A. a. Jeva ve
dė dorą gyvenimą, numirė atlikusi 
visus dvasiškus reikalus, ir su šy. mi- 
šiomis ir Westville’s lietuvių Mebono
pamokslu liko palaidota Ktfawns visoms dienoms bus atdaras
bažnyčios apeigomis, ant W«ŠtvrIIe<& 77.^ L,, vakawLkirin ilriMel.; lietuvių parapijos, kapini^ 9 *“• »*«««.
buvo visų mylima ir jos lajdotayėsjbHt. .y------- y--------------------------------------- —
vo labai graudžios; . Tqtmfkta U ATTUfrVTk *H
vo po vyru Tamašauskiene, o P9 tė1 
vais Dobilaitė. Vyras r^iiėS&į^r: Ta
mašauskas pasiliko su mąž^ą .vąiKę- 
liais: vyriausia duktė.A metųjį.auįraS 
sūnūs 2 metų ir 6 .men., -ė. trečiai jį,: 
duktė 1 metų ir 4 jpėn’v’^eguUtais 
jai lengva toji svetimos šalies- že
melė! j" ~ '

Jaigu giminės ar pąžinėtktfi norėtų 
platesnių žinių, tegul krinpiasi šiuonū’: 
adresų: ~ i

P. O. Box 211/ 
Westville. HL

KATAIffE

Aš, velionio moters;’ Rakauskienė 
ir brolis K.. Rakąęąkas Ištariame šir
dingą ačių aukojusioms, ypatoms ant 
mužikėa laike paĮ^goj^to. mirusio Jo
no i Rakausko, taipogi dėkavojame A. 
Pelįackui už parS^ninflį atsakančios 
muzikės už „ taip įįriįąį užmokestį.

Ąš, Antanas Budžiųsj^dekavoju au 
Rojusioms ypatoms^i/ iŠ prielankumą 
ma| taine dalyke. — ■ —

! ' - -
Chas. Rakauskis $8; Antanas Ba

džius $7; Antanas Lipinas $5; Tarnas 
Jagminas, Jonas ’Bėglias, Antanas 
Sartaušjiis, K. Katutis po $2; AI. Ma
tutis, < Pteos, Wnr. Mattrtis, A. J.čPb- 
liackas,Paul Bagvilas, Frank Plata- 
kis,į Jos. Dargelis, Jos. Erstikaitis ir 
IpoJ. Valent po $1., Viso labo sų-

Telephone W. Pullman 1739

Lietuviška Registruota
I AKUŠERE

ELEON. S. SUTKUVIENE
Į148 East 107 Street,

Roseland^Ill.

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

Priima bankon. pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir pare -oda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
j visas svieto dalis.

OFISO VALANDOJ. - Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedaliomis, utarnink’.is" ir pėtnyčiomis. 
■Kitoms visoms dienoms bus atdaras iki 
9 vai, vakaro, kaip ikišiol.

A. OLSZEWSKI 
3252 S. Halsted St. Chicago.

Priima bankon pihigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda? iiąjrius. ir lotus. 
Parsamdo bankines'’ Skrynutes (boxes) 
po :$3.00 metams. Paftlupda šifkor
tes i ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis. ■ ■ .? ,i ,-I ,ai-;

OFISO V ALANAS:,d. Nuo 8 ryto 
iki:9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis: ofisas užsidarys »■ valandą vakarei 
ncdfelidnlis, utarniiMais’ ir petnyčįoms. 
Kiioms visofns dienoms Nhs atdaras iki 
9 yateį|akąro.. kaįy ily|iplei.

670 W. 18th?^gt^ Chicago.

Perka ir parduoda' namus ir lotas. 
Parduoda
į vUas svieto daįįėt.c i ':-’.'

OFISO VALANDOS! Nuo 8 ryto 
iki ’9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis 'ofisas užsidarys. 6 yaląndą vakare': 
nedaliomis, utarninkais .ir pėtnyčioms.

iki ‘ 9 vai. vakaro, Kaip 'ikišiolei.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotas. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $3.00 metams. Parduoda šifkortes 
ir siunčia pinigus į visas dalis svieto.

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto iki 
9 vakaro. Nuo birželių 4 dienos šis

! ne’ 
deltomis, utarninkais -ir pėtnyčiomis. 
Kitoms visoms dienoms- bus atdaras 
iki ® vai. vakaro, kaip ikišiolei.

TOWN OF LAKE 
SAVINGS BANK,

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

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Beal Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skrynutes (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo- birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedėHomis, utarninkais ir petnyčiems. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras iki 
9 vai. vakaro, kaip ikišiolei.

NEW CITY SAVINGS 
BANK

4601 S.Ashland Aw Chicago
Priima bankon pinigus ir moka 

3%. Už sudėtus pin-,us musų ban- 
koj duodama čekių knygmtę, iš kurios 
galima Tašyti čekia^ irlyie tinkanti 
—— Skolina pinigus ant Real

Perka ir pėrdužSa namus ir
vumr.
Estate, 
lotas.

. (boxes) po $2.50 mitarife-;' Parduo
da laivakortes ir mančią-pinigus į vi
sas dalis svieto. 2 . : §

OTISO VALANDOBy -Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nno birželio 4 dienos 
žis ofisas užsidarys 6 valandą vakare:

IZIDOR NAUSIEDA8
917 W. 3^d St Chicago.

Priima banisjn pinigus ir moka 
------ ‘ ' » ant Real Kptąte. 

namus ir Irtus, 
ir siunčia pfenigui

MIRTIS Laimi linksma knyga 
HUMORAS IR SATYRA
kurioje aprašoma senovės ir šios gadynės juokai, juo
kingi prietikiai, meiliški atsitikimai, linksmos patarlės 
ir tt. ’’kuinam

Gerbiami Tautiečiai ir 
Tautietes.

Kiekvienas sergantis 
supranta kokia sun-

■ kenybe yra liga ir 
kaip smagu esant 
sveikam.

Jeigu kam ką skauda, 
arba nesijaučia sveiku 
turi nusiduoti j KRZY- 
WINSKIO APTIEKA 
o fuojaūš paliks sveiku; 
nes Jis užtikrina kiek
vienam kad duos ge
riausią vaistų.

Užlaikau sekančius 
vaistus: Zozon Casto- 
ria, dėl vaikų ant Iš- 
valymo vidurių 35c. 
buteliukas už 25c, Zo- 
zon palengvinimui 
krutinės vaikams ant 
kosulio ir peršalimo 
25c, Roboline Kilis 
Pain, dėl trynimo vi
sokių Skausmų ir su- 
tyntmų po 25c, Zozon 
Baisumas Gyvybės 
ant slogos visos siste
mos ir šalčio Sl.oo.

Partraukiau visokių 
šaknų ir žolių ant vi
sokiu ligų. Taippat tu- 
ęių gryną tikrą Med- 
P^yries, tai yra seno 
knajaus *. gyduole nuo 
P$v6 skaudėjimo 25c,

■ iuritf gryno liepos žie- 

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.

Kaip tik gausi tą knygą, gali su ana išsitiesti kur 
medžių pavėsyj, o iš skaitymo turėsi daugiau linksmy* 
bės nei iš poros šimtų centų, daugiau atsivėdinimo, nei 
iš pilnų statinių “aiskrimo”, daugiau pajaudinimo, nei 
iš draugijos 25 merginų!

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

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

HUMORĄ IR SATYRĄ.
Pinigus Siųsdamas adresuok laip:

JONAS M. TANANEVICZE
8244 So. Morgan Street Chicago, Ill.

Kas atsiųs 32.00, gaus tą; juokingą kirjrg'ą ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas1

Išeina kas Pėtnyčia Chicago, III.
pat yra geru dalyku kū
dikiam ir senesnėms 

dėžutėse po 
10c ir 25c.

Tūrių ,, J ,r.; gyvatinės 
tikros buteliuose, taip
gi turiu šaknų trejos 
devyrierioš arba tikroji 
Trajanką ant visokių 
vidurinių ligų po 25c 
dėžutė.

Dr-d Krūmo Arbata 
Žolinė ,labai gera ant 
išvalymo kraujo visos 
sistemos po 25.

Turiu ir visokių kito
kių-' gydančių žolių ant 
visokių .ligų; i r . visko 
kas rišasi sų aptiekory- 
ste. Visokiairodąs su
teikiamdykai.

Taippąt išdirbu viso
kias gyduoles šeimy
niškas ant visokių ligų. 
Kainos mano žemiau
sios. Persitikrinkit pa
tys ir atminkit kad ta- 
vorąs mus visados yra 
šviežias ir gvarantuo- 
tas. Užlaikome daug 
diržų Rupturinių ir ban
dažų pilvinių. Pritai- 
kom kiekvienam dykai, 
lygiai pagal mietą. Tu
rime visokių šmirkšty
nių, guminių butelių 
dėl karšto vandens už 
žemiausias kainas.

Čėdykit musų tikietus 
už vieną tikietą iškirp
tą, duodame dėžę cuk
rinių (kendžių) saldžių, 
už 5 iškirptus tikietus 
duodometmteliukąper- 
fumos kvepenčios, de- 
žutę muilą kvepenčio 
arba dėžutę šokolado 
dykai.

, I>«&ra8ti.š, ‘^Liėtuva”, 8 puslapių, didelio 
-n formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tai* 
M ; pina raitus geriausių raštininkų ir visuomet piį 
ft nas naujausių ir tikriausių žinių iš Lietuvos, *A- 
!merikos ir viso pasviečio, ypač iŠ didžiausio svie

te miesto Chicagos, kuriame gyvena apie 60.000 
lietuvių ir turi šimtus visokių pašelpinių, teatra
liškų, bizniškų ir kitokių draugysčių.

“Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Vai-
S stijuose Šiaurines Amerikos: — 
■fe Metams $2.00, pusei metų $1.00. 
n Kanadoj ir Mexike:—
JI Metams $2.50, pusei metų $1.25. 
ra Rossijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinčse vieš-
g patystžse: — Metams $3.00, pusei metų $1.50. 
g Užsirašyti “Lietuvą” galima kiekviename laike.
W Užsirašant “Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą siąsti per 
Lg pašto Money Orderį arba pinigais re^struotame laiške ant išleisto- 
M jo ranką, adresuojant šiteip:

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

— KAŠYK taojMs. • gaosl vieną "Lietuvos" o«tacr| ant pažiuro, dykai.

Atsakančiausias 
Lietuvis

Fotografistas.

PLUMBERIS
Suveda gązą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
3S52 Emerald Avenue * - Chicago, Ill.

Telephone Yards 4527

Atsiduodamas atmin
čiai gerbiamų tautiečių 

Pasilieku su pagarba
■ ■ I

SMS Ss Morgą^ Sh Chicago

DR/A. LTGRAIČUNAS 
UEYUVYS GYDYTOMS

3312 South Halsted Street
Telephone Varde 5162 

CHICAGO, ILU
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į Nuo Kryžkaulio Skaudėjimų,

Kaina: 50c ir $1.00 *

5*

+ -

*

In Krajų

kurie tankiai yra pasekme kokių inkstų ligų — privalai 
Vartoti tokias gyduoles, kurios tiesiog veikia į pačią li
gos priežastį ir tą priežastį prašalina

$ -

■" ' V. -J. . - ■ ■

| Kam Kęsti Skausmus?

t Pataiso ir Sutvirtina nusilpusius inkstus. 
: 1 2 Paskatina jaknas normališkai veikti.
t Pataiso šlapinimo organu suirimą.

W. F. Severą Co.
i. . ' . i i • • . _ _ - -

Vakarinėse mokyklose jau

nuovadom

.. ;■»
s

So. Morgan St

Electric - Ca. ; dirbtuvėje 
Areštuotieji padavė sekan
čias pavardei: E. Dickson, 
W. Trautmaųn, H. Jadoline

I SS11 VIETINES ŽINIOS. » Nr ■■ ■ III ll IIH—II—ū———MM—B—JL—i■
_ f “Birutės” vakaras.

Pereitoj nedėlioj šv. Jur
gio svetainėje “Birutės” 
draugija statė scenoje dvi 
komedijas: “Šalaputris”, 
parašytą Kalėdų Kaukės ir 
“Brangusai Pabučiavi
mas” parašytą Činarovo, 
verstą P. Petliuko.

Vieno akto kemedija “Ša
laputris” jau kelintu sykiu 
statoma “Birutės” draugi
jos Chicagoje su nemažu pa
sisekimu. Šiuomi kartu “Bi
rutės” aktoriams veikalėlis 
nusisekė sulošti bene ge
riau, negu kitais kartais bu
vo lošiama. Jau žinomas 
Chicagos lietuvių scenoje p. 
Vaitiekūnas ir šiuomi kartu 
Vinco Šalaputrio rolėje pa
rodė nesulyginamą savo ak
torišką talentą, kaipo gabus 
komikas. P-ia P. Moskie- 
nė Kunegundos Šalaputrio 
numylėtosios tarnaitės rolė
je taip buvo naturališka sa
vo laisvais judėjimais, kal
ba ir visu nudavimu, jog iš- 
tikro į žiūrėtojus darė įspū
dį ne aktorės scenoje, bet 
iš tikro gyvenimo paimtos 
typiškos “pono” tarnaitės, 
bendru sugyvenimu ingavu- 
sios ant savo pono visokią 
valią. Kaimo. moteries ro
lėje p-ia P. Moskienė rodo
si yra neapmainoma tarpe 
visų “Birutės” aktorių. 
Šalaputrio draugo Baliaki- 
no rolėje p. N. N. taippat la
bai naturališkai nudavė pa
sipūtusį, šaltų manerų po
nelį. Akušerės Alvyros ro
lėje p-lė St. Varašauskaitę 
buvo kiek suvaržytai ir kal
boje ir savo judėjimuose,

viškumu, kad kiekvieno at- 
mintyj atgimsta lietuviškos 
dvasios gilybė jų kompozi
toriaus, kuris Chicagos lietu
vių scenoje spindi tokiais 
š vesiais savo darbo vaisių 
ruožais. Dabar “Birutės” 
chorą veda žinomas muzi- 
kas-smuikininkas p. P. Sar- 
palius. Prieš pat dainavi
mą dar “Birutės” draugijos

mai savaimi išsklaidė ir'pa
darė mažiau pasergimomis 
ne taip, jau žymios jos rolės 
ydas.
^Jaigu pirmos komedijos 

lošime galima buvo pasergė
ti kokias mažutėles vieno
ki to aktoriaus ydas, tai jau 
antroji komedija “Brangu- 
sai Pabučiavimas” galima 
pavadinti pilnai nusiseku
sia. Čia tarpe “Birutės” 
aktorių pasirodė dvi naujos 
sceniškos spėkos, būtent 
p-ia R. Šlikienė ir p. J. Šil
kas, kurie, sprendžiant pa
gal jų lošimą, jau, rodosi, 
nemažai yra veikę lietuvių 
scenoje kaipo jos mylėtojai. 
Šito veikalo sulošimas rei- 

* kia priskaityti į vieną iš ge
riausiųjų, kuomet nors ma
tytų Chicagoje. Visas vei
kalas taip yra pilnas ko
mizmo ir taip visiems be iš
ėmimo aktoriams nusisekė 
jį sulošti, jog žiūrėtojai tie
siog raižėsi besijuokdami. 
Veikalo lošime dalyvavo šie 
aktoriai: Banko valdininko 
Indriaus Antinaičio rolę lo
šė p. J. Šlikas, jo pačios Ma
rės rolę — p-nia R. Šlikie
nė, banko direktoriaus Jo
no Birieto rolę — p. B. Vai
tiekūnas ir Antinaičių tar
naitės Nastės rolę — p-lė 
M. Montviliutė. Kaip jau 
augščiau minėta, visi akto
riai savo lošimu tiesiog ža
vėjo susirinkusius, kurie tur 
but negreit užmirš tokį gy
vą, visiems patikusį šio vei
kalo lošimą.

“Birutės” choras pabai
goje padainavo dar šias M. 
Petrausko kompozicijos 
dainas: “Kaitink šviesi 
saulute”, “Jojo bernelis” ir 
“Kur josi?” Yra tai nau
jos dainos, kokias “Biru
tės” choras šiame prasidč-. 
jusiame sezone suspėjo iš
simokinti. Tos dainos taip 
yra malonios, taip kutena 
jausmus savo grynu lietu-

pranešė, .jog dabar choro 
repeticijos atsibuna kas 
utarninkas Mark White 
Square svetainėje ir kvietė 
choran prigulėti kuodau- 
giau lietuvių jaunuomenės.
Iš geležinkeliečių straiko.

Chicagoje straikūojautie
ji “Dlinois Centr.” geležin
kelio darbininkai laikosi la
bai ramiai ir rengiasi į ilgą 
kovą su geležinkelio valdy
ba. '' “Chicago &... j North
west ern” ir “Pennsylva
nia” geležinkelių kompani
jos pavedė “Illinois Cent
ral ’’ geležinkeliui daugiau 
200 savo garvežių vartoji
mui straiko metu, vienok tie 
garvežiai yra nenaudojami, 
nes judėjimas ant pastarojo 
geležinkelio yra visai men
kas. ' . .

Prezidentas “Dl.Central” 
kompanijos nenori nesusi
pratimus su darbininkais iš
rišti taikos teismu. Išsiun
tė jisai telegramą į Missis
sippi valstijos gubernatorių/ 
atmesdamas gubernatoriaus 
propoziciją užbaigti straiką 
taikos teismu. Mat, gele
žinkelio ‘ kompanija dėlto 
nenorinti su darbininkais 
taikintis,’ kad darbininkų 
unijos nepranešė ikompani- 
jos valdybai „savo jięįkaĮąvį- 
mų, bet susiorganizavo į fe- 

1 dėfariją Jr šiai paVedė vesti 
visus straiko reikalus. — Su 
atskiriomis darbininkų uni
jomis — lengva apsidirbti, 
bet su visų unijų susivieni
jimu —. darbas nelengvas^ 
— taip galvoja kompanija ir 
stengiasi sugriauti naują 
darbininkų organizaciją ir 
įnešti nesutikimus tarpe pa
čių darbininkų. Bet, kas- 
žin, ar tas kompanijai - pa
vyks!
Turkų-italų karas Chicago j.

Aną dieną iš Kansas City 
atvažiavio Chicagon du tur
ku ir apsitaisę savo naci j o- 
naliniais parėdais iš Polk 
gatvės geležinkelio stoties 
išėjo, pasivaikščioti, miestan. 
Ant kertės gatvių W. Polk 
ir S. Clark turkus užpuolė 
minia italų ir pradėjo į juos 
laidyti akmenais, pagaliaus 
ir kas ką sugriebė. Prie
žastis užpuolimo buvo italų 
neapykanta link turkų, iš
kilus Europoje turkų-italų 
karui. Nelaiminguosius tur
kus nuo sunkesnių žaizdų, o 
gal ir nuo mirties išgelbėjo 
policija.

Kitas vėl karo atbalsių 
apsireiškimas buvo tramva
juj ant -kertės S. Wabash 
gat. ir Hubbard pi. Ant 
tramvajaus platformos šalę 
vienas kito stovėjo italas 
Warris, gyvenantis p. n. 717 
S. Wabash avė. ir turkas 
Knebin Kafar. Warris kal
boje patėmijo turkui, jog 
italai turkus mušą, kuomi 
užsigavo Kafar’as ir nu
tvėręs už sprando italą mu
šė į grindis' ir sunkiai su
žeidė. Sužeistasis nuvež
ta policijon, kur buvo su
teiktą j am daktaro pagalba. 
Turkas gi iš tramvajaus pa
bėgo ir ikišiol jo nesuranda
ma, nes Warris nežino jo 
gyvenimo vietos, į.

■ ' -"‘.'y''

policijos valdininkas pra 
šalinta. "J i

Chicagos šulerįams ir 
juos globojančiai policijai 
užduota didelis smūgis, kuo
met šiomis dienomis Civili
nės Tarnybos Komisija pra
šalino ir tarnystes policijos 
poručninką W. W. Walsh’ą, 
buvusį užveizdetoją distrik- 
to! apylinkėse pdrko Sviedi
nio žaislų kliubo “White 
Sox”, kadangi jisai tame 
parke dienoje imtynių 
Gotch’o su Hackenschmid- 
t’u leido varytį, .įvairiems 
šuleriams savo , nelemtą 
amatą. Komisija^ nuspren
dė patraukti atsakomybėn 
dar kitus trisdešimts poli
cistų tame distrikte^ kurie 
imtynių dienoje nedabojo 
tvarkos. ■

Saliuninkai ir ištvirkimo 
vietų savininkai renką tar
pe savęs aukas kovai suiCG 
vilinės Tarnybos Komisija, 
kadangi tos Komisijos 
smarkus tyrinėjimai grasią 
pavojumi viso miesto šule- 
rių lizdams ir ištvirkimo 
vietoms. '

Tarpe kūjo ųr. priekalo 
pakliuvo dabar policijos vir
šininkas McWeeny, neš- iš.? 
tikrųjų norėdamas išnaikin
ti šulerius ir ištvirkimą Chi
cagoje, turėtų prašalinti 
nuo tarnystes pusę savoįpa* 
valdinių, o tokios energijos 
ir drąsos dar neparodėtneį 
vienas Chicagos policijoj: 
viršininkas, kuriems-.-įuk 
šiandieniniam drumstam 
gyvenime tik ir yra rojaus 
dienos... 1 ■

Keista saužudyetės prie
žastis.

: Sadie Schupulsky, 638 W. 
Division gat., norėdama nu
sižudyti išgėrė nuodų, bet 
miesto daktaras Alvin Hel
wig, atvykęs greitojon pa
galbon, suspėjo ją išgelbė
ti; būtent visus nuodus iš 
vidurių išpumpavo ir pa
siuntė ją pavieto ligonbutin. 
" “Kaimynai nuolatos pra

vardžiavo mane “Pollack”, 
kadangi ištekėjau už lenko, 
o to perkęsti ilgiau jau ne
galėjau” — tokią priežastį 
savo nusižudymo perstatė 
moteris.

Užsirąšymą&^į 
viešąsias; piįtsi|
dėjo pc-reitam' ketvei'ge' Jr 
pirmą dieną į tąs. mokyklas 
prisirašė 7.300 vynj, motė-’ 
rių ir vaikų. ’Pereitaanpa^ 
nedėlyj tose mok^įl^P jaiV 
ir mokslas prąsidėjo.^ Abel- 
hai apskaitoma-/' kads visas 
vakarines mokyklas lanki^ 
apie 20.000 mokinių. | 
Kasžin, ar daug tarpe to^ 
mokinių armijos • '■surastu-? 
mėm lietuvių? .t? ?;

Puikus tvarkos? dabotojas/
Edwardo Wbife saliuriah,. 

p. n. 3445 Nt^ČIark^’^ti 
įėjo vakare poličišt(tš ‘^at 
mes S. Doyle isc'Mhxwell 
nuovados, girtas kaip O&i- 
tvėrimas ir pamatęs7 ten 
esančius M. Killiail’ą ir'ki
tus du vyrus, ’ pferšlstdtč 
sau, kad tai yra laikfdščių 
reporteriai, kttriė' aį)ie ' jį 
aprašysią kaipo apie girtą 
policistą. Be jokios tatai 
priežasties išsitraukė re
volverį ir šaukdanįas nė sa
vu balsu, pradėjo į Killian’ą 
šaudyti. Nors poličistas šo
vė šešis kartus, bet į Kil
lian’ą nei kartą nepataikė. 
Saliuninkas White ir sve
čiai sugriebė girtą policis
tą ir norėjo išginkluoti, bet 
šis nepaprastai drūtas iš
mėtė juos visus iš saliūno 
gatvėn. Saliuninkas per 
telefoną pakvietė policiją. 
Tuojaus atvažiavo pilnas 
vežimas policistų, kurie ra
do savo draugą šeiminin
kaujant saliune. Girtas po- 
licistas savo draugams 
smarkiai pasipriėšinp’, ir 
penkiese vos galėjo jį su
imti ir nuvežti policijos

Tokių -'tąi
tvarkos dabotojų ■ esama 
Chicagoje...

Aušros mokykla.
Aušros vakarinėj moky

kloj pereitą mėnesį moki
nių buvo visuose skyriuose 
110; matyti lietuviai pripa
žino reikalingumą mokslo. 
Pastebėtina, kad mokyklon 
daugiausiai lankosi vyrai, 
nes iš 110 mokinių yra tik 
5 merginos. Tur but lie
tuviai vis dar mano, kad 
moterims apšvietimas ne
reikalingas.

Mokykla dabar užima vi
sus 6 vakarus savaitėje ir 
gali būti priimta dar dau
giau mokinių. Prisirašyti 
galima kas vakaras nuo 7 
iki 10 vai. vakaro Aušros 
skaitykloje, 3149 So. Hals- 
:ted gat. Skaitykla atdara 
kas vakaras nuo.7 iki 10 vai. 
'o nedėldieniais muo 10 vai. 
ryto iki 7 vai. Dakaro.

Aušros vakaro programas.
Vakaras atsibus.' Šv.- Jurgio parap. 

svetainėj, 33-čia gatvės ir Auburn Av., 
15 -d. Spalio.. . Ežradžia 7, vai. vaka
re.

1) TjO&imas įfHerštinga našlė”.
Dalyvaus .tame:J‘M.'>©tindulienė, J. 

Dundulis, : K. -Uktverii-’ir kiti.? .
Eežisorius — M. Dundulienė.
2) Vyrų kvartetas:'
a) Serenada — Sehoffer. ■
K. Vieas — I Tenor.
K. Uktveris II Tenor.
J. Dundulis — I Bas.
P. Stogis — II: Bas.
b) “Drink to me only with thine 

eyes”. Tie patįs.
Piano akompanuos A. M. Dundu

liui?.
3) Solo — K. Kasputis.
a) Aria iš operos “Martha” — 

Flotow.
b) Aria iš operos “Toska” — 

Puceini.
Piano akompanuos J. Bijanskutis.
4) Monologas — lošimas: Antroji 

scena iš “šykštaus raitelio” — Puš
kino. Vertimas Vaičaičio.

Atliks — Kl. Jurgelionis.
5) Solo smuiką — P. Sarpalius.
6) Duetas — Moriaki (jurininkai) 

— Vilboa.
K. Kasputis ir Dūda.
Piano akompanuos J. Bijanskutis.
7) Balius, šokiai ir viso®os' žais

mės. '

Persidirbę žmonės.
Daugumas darbo žmonių 

serga nuo persidirbimo, 
nors patįs to nesupranta. 
Jie dirba iš dienos į dieną 
sunkų fizišką ar protišką 
darbą dagi tada, kada jiems 
būtinai reikalingas pasilsis. 
Nervai palengva nusilpsta, 
raumenįs nužudo savo tam
prumą, apetitas dingsta. 
Tūli jų bando pasistiprinti 
alkoholiniais gėrimais, kas 
dar blogiau veikia. Jie 
nežino, kad hesilpninti rei
kia pilvas, bet sudrutinti 
taip, kad jis įgalėtų atsako
mai suvirškinti; reikia su
stiprinti nerems;* kad jie iš
laikyti galėtų visokius su
sijudinimus; ireikia išvalyti 
kraujas, kadi jis galėtų ge
rai cirkuliuoti. Peikia var
toti * Trinet’s ■ American 
Elixir of BitterlWine, kurs 
geriausiai reguliuoja visus 
virškinamuosius organus. 
Visose pilvo, kepenų, žar
nų ir nervų ligose nėra ge
resnio vaisto, kaip kad Tri- 
ner’s American Elixir ofU? mergaičių užgauliojimą.__  ______ ______

Priemiestyj Cicero poli- Bitter. Wine. Gaunamas vi- 
cija suareštavo keturis wy- sose aptiekose. Jos. Triner, 
rus, kurie 1333 — 1339 So. Ashland
geto, dirbaąšįąg Western aye, Chicago, IU.

| Severas Gyduole Inkstams ir Jaknems
t yra užtik'ima ir tikra gyduole, kurios pasekmingumas
t yra gėrąį žinomas gydyme įvairių ligų jaknų, inkstų ir • |
t šlapinimo organų.

f Neužsiganedinimas 
t 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.

*

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 S^ęentų.

I Pabriežiame drūčiai, idant vieną bonkutę išbandytai šiandie. Parduoda
ma visose aptiekose ir pas gyduolių pirklius. Vartojimo būdas yra 
aiškiai aprašytas lietuviškoj kalboj. Persitikrink, kad tau duoda 

. j tikrąjį su parašu

Bankinis Kantaras
■ —Pirkimui Laivakorčių

7 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.

'Y ^bnaa paduodame laivų surašą:
Iš Kraians
$ c"KOKIA LINIJA?
38.00 Hamburg American Linija tarp Hamburgo ir New Yorko eina 9 d. 36.00 
45.00 North German Lloyd tarp Bremen ir N. Y., Ex., eina 6 dienas .. 40.00
40.00 North German Lloyd tarp Bremen ir New York, Reg., eina 9 d. 35.00
38.00 North German Lloyd tarp Bremen ir Baltimore, eina 12 dienų .. 33.00
35.50 Red Star Linija tarp Antverpen ir New York, perplaukia jūres į 8 d.33.00 
35.50 Holland American Linija tarp Rotterdam ir New York, eina 9 d. 33.00 
36.00 Russian American Linija tarp Libava ir New York, eina 10 dienų 30.00 
40.00 Canadian Pac. R. tarp Antverpen ir Quebec, eina 10 dienų 30.00 ir 31.00
2.50 Vaikai mažiau vienų metų............. . .................■...........     2.50

Vaikai nuo vienų metų iki 12 metų, moka pusę kainos...............
Pasarga: Kiekvienas atvažiuojnatis iš Krajaus ar didelis ar mažas, 
turi mokėti pagalves taxų $4.00, todėl tie turi būti pridėti apart šip-

■ , kortės kainos.

' EUROPOS GELŽKELIŲ KAINOS: ,
Tarp Eytkunų ir Tarp Tilžės
5.00 „ . .35:.=.. .35 .=. Hamburg «........... . . .................. 4.85
5.25 ..35:.=.35:«...;.Įr^•...r..=• Bremen .......________ _______5.20
7.10 .... . .. .-.-.ž.355 « Antverpen . ..... 6.95
7.05 . . . .;.... ..... ......... ...... . . . ... .  Rotterdam . . ...........   6.90

Vaikai: 4 metų lig 10 metų pusę, nuo 10 metų pilną kainą, mažiau 4 
metu dykai.

Jei reikalaujate šipkortes, rašykite pas mumis, o mes suteiksime visas reika
lingiausias informacijas. .

Visiems lietuviams žinoma, kad musų bankinis kontoras yra didelis įr at
sakantis, gerai ir saugiai nūsiunčiame laivakortes ir pinigus Lietuvon ir į kitas 
dalis svieto.,

Visuose reikaluose kreipkitės į musų Bankinį Kontorą adresuodami šiteip:

J. M. Tananevicze
Chicago, III.
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