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Italijos^ 
dai suborn! 
Derna, TtJ 
turkai nele

as link ita- 
■ ištrėmimo 
a nuspren- 
aro laivais 
urkijos pa- 
arduoti at- 
isniųs raie-

ant jo jūreiviai. To laivo kanuo
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^rejų valtįs, 
£> |Smirnos 
įaimtos’ nuo-

H -

Italijos

sirandanti 
padėjime.' 
ninkams 
darbas.

Iš Neap 
atsirandan 
uoste, tur 
savybėm

Imta b 
prekes.

ta laivynas an- 
rdšvęs miestų 
rtifl^Į kadangi 
Įę Italijos jū

reiviams laisvai išlipti ant 
sausžemio. Sugriauta -li- 
gonbuČiai, kazafcnės ir kiti 
valdiški bųsiab i-Daug žmo
nių užmušta ir Sužeista.
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Šiap kitokių žinių iš ka

ro lauko Visai mažai gau
nama... Anj^,' vandens .tuo

IŠ‘RUSIJOS.
Iš kų-tik įneštos naujo 

ministerių pirmininko Ko- 
kovcevo valstybės dumon 
išdo iškaščių atskaitos išve
dama labai indomios žinios 
apie Rusijos valstybines 
skolas. Atskaitoje paduo
dama, kad iki 1 dienai sau
sio 1912 metų valstybės sko
la sieks .8.942.433.681 rub
lių (arti 9 milijardų). 1912 
metais valstybei prisieis iš
mokėti vienų tiktai nuošim
čių už savo skolas 375.701- 
070' rublių, q visi iškaščiai, 
surišti su valstybės skola, 
siekių 505 milijonus rublių.

Valstybės dumon liko 
įnešta kalėjimų valdybos 
atskaita, . rIš pridėto prie 
atskaitos prierašo matyti^

Aišku, turkai savo grasi
nimus ima pildyti.

Į Tripolis iš šalies gilu
mos šiomis dienomis pribu
vę du italu policistu, ku
riuodu turkai buvo sugavę 
ir skaudžiai nuplakę už ne- 
pasakymų turkams apie ita
lų armijos stovį. - Vienas 
italas policistas be to pa
kartas. Turkai savo ka
riuomenės turinti tik 2.000. 
Turkai tikisi sau gauti ara
bų pagalbų ir gintiesi prieš 
italus. Jei prieš italus ten 
sukiltų visi 'arabai, tuomet 
italams, butų pasibaisėtinas 
padėjimas, 'i-v■ *

Iš Konstantinopolio rašo
ma?. jogei turkai Tripolise 
italams nepasiduosianti.
' Abidvi . kariaujanti pusi 

mėgina - taikinti Vokieti j os 
Vilius.

šių savaitę. Laukius tik' 
dar paskutinio kariuomenės 
transporto. Su sayįm^Cpa- 
siimųs keturis ■ lėktuvus, 
prisiųstus iš Francijos. Iš’ 
tų lėktųvų bus bandoma; 
mėtyti bombas į savo Ne
prietelius turkus.

Iš Konstantinopolio rašo
ma, jogei Italija padarius 
Turkijai pasiulijimų, kuris 
labai greita i te galįs abi ka
riaujanti pūsi; sutaikinti. 
Itali jamahantiTripolio kraš
tų visai pasisavinti ir Tur
kijai už tai duoti atlygini
mų. Mahometonai’ topai 
nebusiu persekiojami įr “jin 
religiškus reikalus aprupin- 
siųs kalifas. z

Nors Italijos Vyriausybė 
esanti persitikrinus,, jogei 
dabartinės ekspedicijos, su
sidedančios iš 40.000 karei
vių, visai pakaksiu Tripolio 
užėmimui, tai vienok karo 
minister! j a nusprendžius 
dar 15 tūkstančių kariuo
menės pridėti; ir tasai ex
tra “priedas’ taippat grei
tai busiųs pasiųstas Afri- 
kon.

Turkijos vyriausybe tuo 
tarpu nusprehdžius iš savo 
sienų ištremti visus Italijos 
valdinius-italus, o visu- 
pirmu Italijos laikraščių 
korespondentus. Konstan- 
tinopolyj suorgaiūždotūs 
specijalinis komitetas, ku
kris užsiimsiųs boikotuoti 
Italijos išdirbinius (pre
kes). . Kiekvienas turkas 
busiųs. priverstas nepirkti 
jokių Italijos prekių. Tur
kijos laikrašti ja tų boikotų 
paremiantį. Be to įsakyta

Iš Smirn^rišrana, jogei 
tenaitinė i tūlų Tolimi j a, su
sidedanti iš<O.OO0^italų, at- 

’ " ^^varktinamė 
Wfeims darbi- 
atsakyta. visoks

p i v;'

Italijos Jjafo laivas’ ‘ ‘ Sįi cilįa^j0-į^ 
lėmis bombarduota m, xTripoli^Fz :

atit jurų'i^ 
laivus.

Turkiją nuspren- 
džįųs nelcbiw pęr Dardane- 
liūš/laivų smRusijos javais, 
išvežamais j Anglija ir į ki
tur. Rusija už ?^i Turkijai

CHINUOSE APSKELBTA 
RESPUBLIKA.

Iš Šanghajaus Londonan 
specijališkaja depeša prane
šama, jogei Chinų provinci
joj Vu-Čang proklemuota 
Chinų respublika. Regis, 
mieste Hankov visi valdiški 
bustai ir bankai sudeginta.

Yra žinoma, jogei miestai 
Jtankov, Han-Yang ir Vu- 
Čang randasi revoliucijo
nierių rankose. Revoliu
cijos vadai tečiau neturį 
pakaktinai jėgų tvarkos 
palaikymui, to dėlei viršuj 
minėtuose miestuose viešpa
tauja didžiausioji betvarkė. 
Minios mandžurų šeimynas 
skerdžiančios ir jų mantų 
naikinančios. Atsiradę net 
specijaliniai plėšikų būriai. 
Kadangi miesto Hankov pa
degimas paskiau patvirtina
ma, tatai gyventojai nešinusi 
ant ten stovinčių upėj ka
ro laivų.

Hu-Peh prie revoliucijo
nierių prisidėjus kariuome
nė. Sukilėliai turinti kuo- 
geriausias mintis, kadangi 
paėmus Han-Yange arsena
lų, nepritrūksiu jiems nei 
ginklų, nei amunicijos. Ta
tai jie renku savo spėkas ir 
traukių į šiaurius, idant te
nai susitikus su valdiška ar
mija.

Iš Tao-Ting-Fu, Čili pro
vincijoj, į maištų apylinkes 
pasiųsta aštuoni traukiniai 
su kariuomene. Visi lais
vesni vagonai paskirta 
riuomenės gabenimui.

Revoliucija grasia ir 
čiai sostinei Pekinui,
kino ingula esanti nuolanki 
revoliucijonieriams. Tas 
pat su ingulomis apsireiš
kia ir Tao-Ting-Tu ii’ Tien- 
Tsin.

Paskiausiai pranešama, 
jogei Čung-King esantis pa
vojuje, o I-Čang ir Yo-Čov 
patekę į revoliucijonierių 
rankas, kurie pertraukę vi
sus susinešimus tarp Han- 
kovo ir Čang-Ša.

Revoliucijos vadovai už
sienio konsulius užtikrinę, 
jogei revoliucijonieriai vi
suomet gerbsiu visas sutartis 
ir kitokius privalumus, se
nosios valdžios priimtus. 
Dabartinė revoliucija esanti 
labai gerai suorganizuota ir 
visuose sluogsniuose turinti 
sau šalininkų. Ir tarp pa
čių valdininkų esama karš-

paeinanti iš Mandžiurijos ir 
terioniškai Chinus valdanti. 
Chinų valdovu nūdien yra 
keturių metų vaikas, o re
gentu to vaiko tėvas, kunig. 
Čun. Ciesoriaus armijos 
komendantu esantis nekok- 
sai Tsai-Tav.

Pietinių provincijų chi- 
nai-tautininkai jau senai 
negražia akim žiūrėdavę į 
tų atsi vilkusių iš kitur į 
Chinus dinastijų, taigi da
bar megįs tų jungų nuo sa
vęs nusimesti.

Naujos respublikos tuom- 
laikiniu prezidentu, sako
ma, tuo tarpu aprinktas vy
riausias valdiškos armijos 
komendantas, Li-Yuen- 
Hung, kuris perėjęs revo
liucijonierių pusėn.

Bet tikruoju ir pirmuti
niu Chimj respublikos pre
zidentu bene ar nebusiųs 
Dr. Sun-Yat-Sen, žinomas 
chinas veikėjas, kurį iš Chi
nų vyriausybė ištrėmus ir 
kuris dabar esu s New Yor
ke. Už jo galvų Chinų vy
riausybė paskyrus $50.000 
dovanų.

Paskutinės žinios.
Revoliucijonieriai Chį^ 

nuošė puikiai susiorganiza
vę ir jų vadai tikisi kovų su 
dabartine valdžia laimėti, 
ty. tikisi Chinus padaryti 
respublika.

Revoliucijonierių ranko
se patekusios jau sekančios 
provincijos: Huenan, Ho
nan, Hu-Peh, Kiang-Su, Au 
Vhi ir Še-Tšuen. Artimes
nės provincijos taippat tuo
jau busiu paimtos.

Revoliucijonieriai turinti 
$2.000.000 kapitalo ir 35.000 
ginkluotos kariuomenės, o 
be to dar Su v. Valstijose ir 
Kanadoj 135.000 rezervistų, 
kurie pasirengę keliauti tė
vynėn ir kariauti už respu
blikų. Amerikoje karštai 
veikius Dr. Sun-Yat-Sen.

mwi i ■■iiruurocuB - -

Metai XIII

Revoliucijonieriai taippat 
turinti ir pinigų, nes tik vie
name Rankove pasisavinę 
arti milijonų dolerių, o 
apart to iš tenaitinių pir
klių gavę į 500.000 dol.

Ir Amerikos chinai į sa
vo tėvynę revoliucijos tiks
lams siunčianti gausias au
kas.

Dabartinė revoliucija be 
to dar esanti atkreipta prieš 
.ęiesoriškų ^įjiastijų, kuri;

ITALŲ-TURKŲ KARAS.
Iš Tripolis per Konstan

tinopolį į nekuriuos Vokie
tijos laikraščius tomis die
nomis pranešta, jogei šalia 
Tripolis tarp kalvų turkų 
kariuomenė susirėmus su 
italais. Ir rašoma, jogei 
pastarieji beveik visai pra- 
lošę kovų, pasitraukę su 
milžiniškais nuostoliais, 
kad tuo tarpu turkų vostik 
keli kareiviai pražuvę.

Toji žinia, rodos, bus ne
teisinga, kadangi turkai dar 
seniau vienų naktį buvo už
puolę ant Tripolis, bet Ita
lijos kariuomenė greit tur
kus nuvijus.

Italijos armijos, atsiran
dančios m. Tripolis, komen
dantas, gener. Cavena, su 
savo kariuomene rengiųs 
ekspedicijų Tripolis gilu- 
mon ir su savimi mėnesiui 
pasiimųs valgio ir amunici
jos. Ekspedicijų pradėsiąs

skaitlius. Iki 1 d. birželio
1910 visuose Rusijos kalė
jimuose buvo 168.000 kali
nių, per vienus tiktai metus, 
ty. iki 1 d. birželio 191.1 me
tais tas skaitlius priaugo iki 
176.432 kalinių. Katorgos 
kalėjimuose iki 1 d. birželio
1911 m. kalinių skaitlius 
siekė 30.000, o areštantų ro
tose — 32.000. — Ketvirta 
dalis milijono Rusijos gy
ventojų sėdi tiktai vienuo
se kalėjimuose, neskaitant 
jau visokiais kitokiais bu
dais nubaustų!...

Delei atsiųstų vidurinių 
reikalų minister! j on prane
šimų apie pakilusį tarpe 
gyventojų priešvaldiškų ūpų 
nekuriose gubernijose ir 
apie galimus iškilti sukili
mus ir riaušes, pildantis vi
durinių reikalų ministerio 
pareigas Kokovcevas palie
pė telegramais išsiuntinėti 
visiems gubernatoriams, ap
skričių viršininkams ir 
miestų viršininkams savo 
cirkuliarų, sulyg kurio gy
ventojams turi but praneš
ta, jog visokios riaušės ir 
sukilimai bus energiškai 
malšinami pačioj pradžioj.

Miiustci ’ ų tarvba leido 
žmonių švietimo mimsteri- 
jhi įnešti dumoiį reikalavi
mų paskįrti iš valstybės iš
do 240.000 rublių, kurie eis 
išleidimui brošiūrų, pašvęs
tų 300-tinėms sukaktuvėms 
carų Romanovų dinastijos 
valdymo Rusijoj.

Toji pati ministerių tary
ba į vidurinių reikalų mi
nisterijos iškaščius priskai
tė ir 550.000 rublių, jau iš- 
kalno skiriamų rinkimams į 
ketvirtųjų valstybės durnų 
1912 metais.

Tobolsko gubernijos liau
dies mokyklų inspektorius 
Kuminov sukvietė visus sa
vo apskričio mokytojus ir 
mokytojas ir paliepė jiems 
ateityje pildyti sekančius jo 
paties išgalvotus įsakymus:

1) Užsirašyti nariais “ti
krųjų rusų sųjungon”; 2) 
iš perijodinės spaudos skai
tyti ir išsirašyti tiktai laik
raščius: “Novoje Vremia”, 
“Kodėl” ir “Russkoje Zna- 
mia” (visi juodašimtiški), 
kitokių laikraščių neskaity
ti ir neišsirašyti; 3) batų su 
augštomis kurkomis nene- 
šiot; 4) plaukų pagal madų 
nešukuot; 5) skrybėlių ir 
kitų galvos parodų pagal ma
dų nenešiot, o užsiganėdinti 
tiktai vienomis didelėmis 
skaromis.

Už nepildymų šių įsaky
mų, prasikaltusieji bus pa- 
liuosuojami nuo vietos.

PORTUGALIJOS MO 
NARCHISTAI.

Portugalijoje monarchis- 
tai pastaromis dienomis iš- 
tęisybės ėmė nery mauti ir 
vietomis kaunasi su respu
blikos kariuomene. Kadan
gi tarp kareivių randasi 
daug monarchistų bičiuolių, 
to dėlėj.nekuriose vietose su 
moiuirclfistais kauti es pai-

siunčiama nuo karo laivų 
jūreiviai, kurie monarchist 
tams daugiau svetimi iri 
narsiau su anais kovoju.

Andai monarchistai buvo 
užėmę miestelį Cacarez, bet? 
paskui iš tenai išvyti persi
kėlė į Vinhaes, ties Ispani-. 
jos siena. Ir tenai juos 
kariuomenė susekus ir su
mušus; monarchistai prara
dę savo 50 žmonių. Vienur 
ir kitur daugybė jų suimta. 
Monarchistams vadovaujan 
tis kapitonas Cauciere. Jie? 
turinti 8 lauko lengvas ka- 
nuoles ir 4 kauuoles sun
kias, paimtas nuo karo lai
vų.

Sumušti monarchistai su
sispietę aut kalnų, tankiai 
medžiais apaugusių. Ir ten 
juos kariuomenė butus už
puolus, bet jie atsilaikę, 
kadangi tie kalnai dalimis 
sunkiai prieinami ir labai 
sunku juos paimti. Tenai 
monarchistai tikisi sau su
laukti pagalbos ir paskui 
pulties ant kariuomenės.

Monarchistai laisvai susi- 
nešų su Ispanija ir iš tenai 
sau gabenu valgį ir amuni
cijų. Portugalijos' vyriau
sybė rengiasi pro^^n^įh 
prieš Ispaniją" u^yeHHnų 
globos monai'chistams.

Kai kur monarchistų su
sirinkusias minias vedžio
janti kunigai, kurie kurs
tanti minias kariauti už bu
vusį karalių ir tikybų. Vie
tomis ant bažnyčios išsklei
džiama monarchistų vėlu? 
vos. Vis tai ligšiol tuščios 
jų pastangos..

Nors vyriausybei. visuo? 
met pasiseka monarchistus 
sukontroliuoti, bet andai 
stųlga pasitraukė iš savo 
vietos karo ministeris, gen. 
Pimentą. Jo vieton paskir
tas buvęs Lizbonos policijos 
viršininkas, pulkininkas Al
berto de Silveira.

Ant spalių 16 dienos res
publikos prezidentas sušau
kia specįjalinį parlamento 
posėdį, idant kuoveikiausiai 
aptarius, kas padaryti su 
suimtaisiais pastaromis die
nomis monarchistais. Vy
riausybė tam tikslui suma
nius inkurti specijalinį ka
ro teismų ir visus teisti. O 
jų suimta arti tūkstančio ir 
regis kuoaštriausiai bus 
nubausti už ginkluotų įsi
veržimų tėvynėn.

Persijos sostainėj andai 
Persijos vyriausybė konfis
kavus buvusiojo šacho bro
lio nuosavybę ir kitus liku
sius turtus. Tų nuosavybę 
iš pradžių ėmė smarkiai 
ginti Rusijos pasiuntinys su 
Savo kazokais, bet Persijos 
išdininkas, amerikonas 
Schuster, pasiuntęs 100 po
licistu, kurie kazokus iš
vaikę. Rusijos pasiuntinys 
protestuojąs prieš tokį Per
sijos vyriausybės pasielgi
mų, aiškindamas, jogei toji 
konfiskuota nuosavybė pri
klausanti Rusijos bankui. 
Ir Rusija neatsisako nuo 
šeimininkavimo Persijoje.
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| Žinios iš Lietuvos

TEISMAS.
Rugsėjo 7 d. Vilniaus 

Teismo Rūmai nagrinėjo 
“Naujosios Gadynės” buv. 
redaktorės Elenos Brazaity- 
tės-Trzebinskienės bylą. Ji 
buvo kaltinama už tai, kac. 
“Naujojoj Gadynėj” buvo 
atspauzdinta straipsniai, 
kuriuose buvo smarkiai iš
peikta dabartinė valdžia, 
valdžios tarnai išvadinta va
gimis, lupikais ir; buvo rau
ginama darbininkai žmonės 
apsišviesti ir susipratus sur 
kilti ir nuversti dabartinę 
valdžią. Kaltinamoji teisi} 
nosi, kad ji tik pasirašyda
vus po laikraščius ir visa i 
nežinojus, kas ten buvo ra} 
šoma. Teismas pasmerkė 
ją 1 metams tvirtovės ir 
tuojau suėmė. Gynė pris. 
adv. P. Leonas.

Tą pačią dieną buvo byla 
vieno valstiečio iš Vilniaus 
gub., kaltinamo už tai, kad 
būdamas starosta susistab
dė 2 ubagus, pareikalavo 
pasporto ir kuomet vienas 
iš ją pasporto neturėjo su
ėmė, surišo ii1 žadėjo pa
leisti vėl, jaigu duos “ant 
bonkutės”. Ubagai šiaip- 
taip sukrapštė 22 kap. ir ati
davė starostai, o tas su ki
tais tuoj nusipirko degtinės 
pusbutelį ir išgėrė. Už to
kį darbą minėtam starostai 
atimtos visos teisės ir ga
vo da areštantą rotą 1 me
tams.

jporą čeveryką ir keletą ar
šiną audeklo, — (viso labo 
už 130 rub.
dingo.

Patarčiau 
apsisaugoti! 
ūgio, apie 50 metą amžiaus, 
turi juodus plaukus ir juo
dą dvišaką barzdą, jau ge
rokai pražilęs; ant viršgal- 
vio yra trįs ruožai be plau
ką ir nemažas girtuoklis.

J. Bulis.

vertės) — ir

tokio žmogaus 
Jis yra mažo

Miršta darbininkai

neto.

RYGA.
Rygoj iš kalėjimo jau pa- 

Vilkaitis ir da 
lietuviu; liko sė

dė# da 4.. Jie buvę areš
tuoti pagal “donosą”, kur 
buvę nurodyta, buk susitvė
rusi lietuvią soc.-demokratą 
grupa, kuri leisianti naują 
laikraštį, o dabar leidžianti 
“Rygos Naujienas”. Bet, 
matyt, žandarai nurodytą
ją žmonią prie social-demo- 
kratą visgi negalėjo 
kaityti.

pris-

ŠIMKAIČIAI, 
Raseinią apskr.

Retai kur randas toksai 
ramus kampelis, kaip mąs. 
čia nėra jokios draugijos, 
.'nebuvo lietuviško vakarė
lio... Net ir jaunimas, ir tas 
čia snaudžia saldžiu ryto 
snauduliu. Bet šitai tuom 
labiau indomu, kad pas mus 
yra kam, rods, ir veikti ir 
butą iš ko da padaryti 

. draugijėlė — tik nėra to, 
kuris pakrutytą musą su- 
snudusius veikėjus.

Pirmiau, trįs metai atgal, 
da buvo manyta šis-tas pra
dėti. Buvo nusiustas pra
šymas “ Vilnai us Aušrai”, 
kad ji įsteigtą savo skyrią 
pas mus; bet uždarius tą 
draugiją daugiau nieko ne
buvo pradėta veikti.

Pagirio Skerdžius.

VILKAVIŠKIS, 
Suvaiką gub.

Miestelyje yra intaisytas 
žydo Karavelskio ašutą 
(karčią ir uodegą ašutą) 
dirbtuvė. Jame dirba kar
tais su puvėsiais med.ega, 
nuo kurios labai dvokia ir 
darbininkai dažnai serga ir 
nelaiku skirias su šiuo pa
sauliu.
iš tos fabrikos po kelis 
metus.
atgal darbininkai sustrai- 
kavo. Reikalavo didesnio 
mokesnio, darbo dienos su
trumpinimo ir sveikesnės 
dirbtuvės intaisymo. Bet 
laimėjo mažai: dienos darbą 
sutrumpino lig 10 valandą 
ir dirbtuvę truputį pataisė. 
Kiti reikalavimai liko neiš
pildyti.

Gydytojai (ar kas kitas) 
darbdavį buvo padavę teis
man, kad dirbtuvę iškeltą į 
laukus ant tyro oro. Bet 
darbdavys pagazdino darbi
ninkus panaikinimu dirbtu
vės. 1

Tie, pabūgę nustoti duo
nos, užstojo darbdavį dr li
ko dirbtuvė anU'tbs i pačios 
vietos, be jokio- pataisymo;

Ant teismo net vienas 
darbininkas paliudijo, kad 
jis dirbąs keli „.metai, o vi
sai esąs sveikas. Kokia 
tuomet buvo sveikata aišku 
iš to, kad už savaitėj po 
teismo numirė.

Dabar pasibaigė šerinio 
fabriko darbininką streikas. 
Visi reikalavimai tapo iš
pildyta: gavo 8 valandą 
darbo dieną.

Laike streiko areštavo 8 
darbininkus, iš kurią 5, pa
sibaigus streikui, paleido, ki
tus administratyviškai nu
baudė: 2 gavo po 3 mėne
sius, o vienas vienus metus.

Pirmiau čia dirbo 10 vai. 
Dėlto visus metus darbo ne
ištekdavo. Darbininkai rei
kalavo aštuonią vai. darbo 
dienos, kad ištekus darbo 
per metus ir pelnas butą 
;as pats.

Pakol išlošta darbininką. 
Katilėlis.

(“L. Ūkininkas”).

Rodos, trįs metai

netik už brolius lietuvius, 
bet ir už daugelį kitataučiu. 
Čia nemažai surasime že
maičią, miestelėną ir sodie- 
čią, mokančią: žemaitišką, 
latvišką, vokišką, rusišką ir 
lenkišką — taigi net 5 "kal
bas. Tuo tarpu beraščią eia 
esama daugiau, negu kitur. 
Negu tik jaunoji karta} iš
ėjusi grovo - Tiškevičiaus 
pradines mokyklas (šiose 
be lietuvią ir rusą, kalbos 
kitą kalbą neni()koma),/bus 
ištiktąją apšriesfęšne.2Ukis 
vedama daug prasčiau,., ne
gu pas kaimynais Mažosios 
Lietuvos ūkininkus. ? f

Reikia pripažinti,. kac 
Palangos grovas nesirūpina 
žemaičią lenkintij nors kai
po visavaldis Palangos po
nas galėtą bent mėginti. Nei 
mokyklose lenku-kalbos, nei 
skaitykloje -lenkišką laik- 
raščią. Tuo tarpu apšvieti
mui ir apskritai Ikulturos 
pakėlimui daug.„daro. ; Šit 
ir nesenai paprašius lietu
vią deputacijai, kad bent 4 
sykius per vasarą butą leis
ta lietuviams. intaisyti di
džioj oje kurhauzo salėjė“Sa
vo vakarus, grnvaš~ilkVŪČiai 
sutiko ir žadėjo išanks.to su
sitarti su lenką trupa, ku
riai kurhauzas išnuom.uoja- 
ma. Tokiu būdą išsiris 
opus Palangos klausimas 
apie lietuvią vakarus vasa
ros laiku. Šiaip jau,drau
giją susirinkimams ir šei
myniškiems vakarams, pa
langiškiai turi ne visai ma
ža (4x4į/> sieksnio), / ertą 
ir šviesią parapijos salę. 
Tenpat laikoma ir knygy
nas su skaitykla, ubagynds, 
vartotoją draugija — vis 
tai nuopelnas vietinio kle
bono kun. Šniukštos. Ga
bus tai ji .. darbštus „yyįįąs. 
Antai tud| 4važii#>įą^if^>a- 
langą by-ką nustebina ne- 
paprastai graži gotiko sty7 
liaus bažnyčia, kuriai išleis
ta jau iki 50.000 rublią. O 
juk iš bėdinos ir mažos pa
rapijos vos dešimtoji t dalis 
reikalingą pinigą. tesurink
ta. Reikė jo,, tat nemana. ati
dėti galvosūkio ir triušę,

“ Jedyne polskie uzdrojo- 
wisko” net ir vasarą turi 
lietuvišką išvaizdą. Mieste
lyje daugiausia' girdisi' lie
tuvišką kalba. r Nuolat "gy-! 
venančią lenkišką šeimyną 
esą tik apie 2'0. Vasarą g‘i 
vis daugiau žydą atvažiuo
ja. Dar vieną'mažihožį 'ešu 
pastebėjęs: lietuviškas žydą 
pravardes, k.. ,a... Šakninis, 
Klompus, Karpus.

kad, be ;jo ^nygyno”,^- 
kito jokio čį^ nėra. Jisa:

----- x; rr?----- 7 — 
kvedžius laiškams rašyti 
ir kitokia^, žinoma, pat pra
džioje n^lsu „raštijos užgi
musius... O naują nei už 
tris skatįkųS;lLeturįs... Mies
čiukas n epe r didelis,, bet ali- 
nią priskaičiau apie 12, du 
traktierių ir monopolį. Ke
tvirtadienį (mugės d.) veik 
visos girtybes įstaigos būva 
prikimštos; Matyt, blaivy
bė nelabai čia tarpsta. Lie
tuvystė taippat nes iškabą 
lietuviškaiš 1 'parašais per- 
maža ir s tos' parašytos 
“paustanijbs”’ 'laiką kalba... 
Prekyba žydą rankose, nes 
krikščionią Lik dvi sankro- 
vėli teužėjau.'

Žemės Dulkė.

—Rehse in New York Evening Mail.

Tai 
; jietuvos

atgal,

JONIŠKIS, 
Šiaulią apskr.

! Keletas savaičią 
pas siuvėją p. Pr. Ališaus
ką atėjo nepažįstamas žmo
gus, pasisakė esąs siuvėjas, 
ir prašė duoti jam darbo. 
Iš pasparto pasirodė, kad 
jis yra žydas, Leiba Štem- 
bergis iš Liepojaus. Ali
šauskas jį priėmė pas save 
ir davė darbo. Praslinkus 
trims savaitėms, sykį ne
sant šeimininkams namie, 
minėtasis Štembergis, at
plėšus su kirviu spintą'paė
mė du auksiniu laikrodėliu,

PALANGA, 
Kuršo gub.

vienatinis Didžiosios 
kampelis, kur

mes susisiekiame su Balti
jos jura. Žemaičiai apgy
venę yra 8 verstą ilgio pa
jūrio plotą. Su kaimynais 
nuo šiaurės — latviais su
gyvena santaikoje. Neuž- 
kentimo nėra; į Palangos 
valsčiaus viršilas renkama 
kartais latvis, kartais že
maitis, nors šią pastarąją 
valsčiuje mažuma. Savo so
dybą laikosi atkakliai ir 
vieni ir kiti, taip kad etno
grafiška riba tarp latvią ir 
žemaičią nuo seno vis ta pa
ti. Jei apie šio kampelio gy
ventoją apšvietimą spręstu- 
me sulyg skaičiaus kalbą, 
kurias čia gudresnieji, že
maičiai moka, reikštą pa
skaityti juos apšviestesniais

DRAUGUOS IEŠKO. ...
“Kur. Wil.’.’ (No..81) .ra

šo: 1909 meti;., vasario, .me
nesį patvirtinta. „Vilniuje 
statai draugijos savytarpio 

šelpimos mirčiai atsitikus. 
Draugijos įštėigėjaiš'būvę: 
kirklys B. ■ S'.' Bėrėhštain, 
Tobijus ir Ovšė jūs‘Bunima- 
vičiai, pulkininkasr V. O. 
Putirski, gr. Antanas Tiške
vičius ir inžinierius Pėii'as 
Vileišis. Eina girdas, kad 
;oji draugija jau baigė savo 
;rumpąjį gyvenimą ir kad 
jos nariai, indėję po_100 r., 
negavo savo indėtą atgal. 
Vienas iš nartą per musu 
laikraštį prašo žmones, ku
rie žinotą kąnors apie drau
giją, paakinti ar minėtoji 
draugija gyvuoja, ar gal 
tikrai liovėsi jau veikusi”.

ŠEDUVA, 
Šiaulių apskr.

Nemažai nustebau, nera
dęs čia jokio lietuvią kny
gyno, nes ir nesitikėjau, 
kad jo' vi^ai nebūtą. .Pa
klausęs vieno"“ knygą ^'par
davėjoj gavau atsakymą,

GARDAMAS, 
Naumiesčio jiar., Raseinią 

apskričio.
Gardamas bažnytkiemis 

Naumiesčio* parapijos, se
niau buvęs parapijine baž
nyčia. Bažnyčia nedidelė, 
iš vidaus papuošta keliais 
altorėliais. Nesenai bokš
tas naujai pei^dirbtas ir pa
gražintas. (Varpai jau se
ni, maži, skamba nelygi
nant sudužęs puodas, bet 
renkamos aukos naujiems. 
Ant šventoriaus pastatyta 
stovyla švento Roko. Iš vi
so ko matyti,, kad ta bažny
čia senoviška! Ar nebūtą 
ten kokii| senovės liekaną? 
Čia per sv. ^oko atlaidus 
daug suplūsti, žmonią. Po 
pamaldų žinosies keliauna 
prie “smiitko”, taip, vadi
nasi vieta pūjsantro versto 
nuo GarciamŪ ant Naumies
čio vieškelio, kame pastaty
tos trįs koplytėlės. Kiek
vienar iš 'fą ^Tverta. Apie 

į j&s žmohėš eirraLeliarfš, pra- 
• šydami iš.; Šri Roko ‘ sveika

tos; •; Yra -! karbonkos. -pini
gams mesti iirn daugy! ė“,pa- 
vargėlią.. p Kalba, pinąiau; 
čia buvęs ąžuolas, kurio žie
vė “išgydy davusi”. ;

Miestelyje yra viena žy
do sankrovėlė, kur galima' 
“užkąsti ir išgert”. Be to 
yra Naumiesčio “Vartotoją' 
draugijos” skyrius .Sako, 
jam neblogą!' Sekasi. Ar 
negalima'••Ųk 'ibUvo pasis
tengti teisingiau iškabą pa
rašyti-? ’/(rietimai su “ V. 
Dr. ” skyriumi Stūkso ir mo
nopolis. Sftko, pirmiau jam 
geresni • mėtai buvo, nese
nai užkenkęs jam tose apy- 

. linkėse atsilankęs misijono- 
rius. Jau buvo pradėję 
ukinixdCai.iferttes dagi,, kad 
panaikinąs ^įjiojiopoli, bet 
šuo ant uodegos visa nusi
nešė. .
i- Čia pastąjtyfąs puikus me
dinis mokyklai namas, ku
rioje šį rądenį pradės mo
kyti. Ligšipl, kuris leizda- 
vo vaiką įnpkytąs, didelį ne
patogumą turėdavo, nes ar
timiausi mokykla Naumie-s- 
tyj (6 verstai). Bet rupes
niu dabartinio. kunigo Ja- 
neliuno buvo įsteigta špito
lės bute mokyklėlė. Moky
tojavo vietinis vargoninin
kas. Na^ijupjU gubernato
riaus cirlculiąru ji tapo už
daryta. Dabar žmonės šne- 
ka kokį jiems atkels moky
toją. Sako, butą gerai, kad 
but musą1 žmogus. Po tei
sybei, jmgu . atkeltą rusą 
mokytoją, nemokantį lietu
viškai, nekiek naudos jis čia 
atneštą.

Kai-kur aplinkiniai kai
mai jau senai į vienasė- 
džius išsiskirstė, tik gany
klas dar tebbįri bendras, 
kaip štai Bortihinką. Kas 
per platybės! d vien šilai 
teauga. Ir čia musą ūki- netai mokytojams kursus, į

Imtynės Italijos su Turkija už Tripolis. Turkija turi didelę sausžemio ar
miją, o Italija didį laivyną. Apačioj kertėse pažymėta abieją šalią skaitlius karo 
laiyą' ir armijos. Nežinia kurios šalies bus galutinas viršus.

ninkai tariasi, tariasi išsida
lyti-ir po šiai dienai.

Bortinikįškės mergaitės 
dar puikiai padainuoja. Sa
kėsi, buyusis vargonininkas, 
dabar Vainuto parap., pa
mokinęs. Kaip smagu 
klausyties, Kad dau
giau tokią vargonininkij 
Lietuvoj priristą, dar la
biau ir gražiau suskambėtą 
dainelės , po gražias pakal
nes ir daubas. Iš suaugu- 
siąją vyruką vienas kitas 
gudą armoniką patampo.

Kaip kitur taip ir Garda
mo.ąpylinkėn pradeda verž- 
tieš apšvietos spindulėliai. 
Šit . apsilankiau pas vieną 
ūkininką. Jau iŠ po balkio 
ištraukia Kauno kalendorią. 
Mergaitės įnešė Šv. Kąz. 
Dr, išleistą knygelią, mat,, 
esanti įsirašiusi į tą drau
giją. Ant stalo guli ką tik 
parnęšfos pasiskaityt kny-. 
g°s.ri;.; v ; . . _ . .
' Jau ir ląikraščią žiupsnis 

pareiną,.Gaila, kad tame 
: kiuštę.. mažai, dąrbininką- 
inteįigęntą. o daug galima 
tarpe sodięeią pasidarbuoti, 
juos pamokinti. Tuo tarpu 
ir vargonininkas nemažai 
galėtą pą.tįarnauii liaudžiai.

Lcndros Burtis.

spauzdino amerikoniški 
laikraščiai. Kadangi ne
kurtos tą ištrauką ir lietu
viams gali but indomios, 
tatai aną kelias čionai pa
minime.

Nuo 1860 lig 1910 metą 
šio krašto gyventoją skait
lius padidėjo nuo 31.000.000 
lig 92.000.000. Tuo pačiu 
laiku ir krašto turtai padi
dėjo nuo $16.000.000.000 lig

kuriuos kviezdavo lektorius 
iš Peterburgo ir k., refera
tus, ekskursijas mokslo tik
slais, leido pirmąjį latvią 
kalba pedagogijos laikraštį 
“Isglihtiba”, atidarė speci- 
jalę pedagogijos biblioteką, 
pirmąjį Baltijos pajūry ke- 
liaunamąjį pedagogijos mu
šėją,- savo knygyną ir d. k. 
Nesenai buvusioje pedago
gijos parodoje Rygoje mi
nėtosios draugijos ekspona- $139.000.000.000, o penke
tai buvo ypatingai pagirti rią metą bėgy, ty. nuo 1905 
dagi paties Rygos miesto 
apygardos globėjo Prutčen- 
kos, kaipo labai naudingi 
mokslo reikalams.

•" 'TAKSA DUONAI.
Šiomis dienomis Vilniaus 

gūbęrnątpiįįįs patvirtino 
naują taksą duonai, nusta
tytą miesto valdybos. Tą
ja ; taksa reikės dabar mo
kėti;' svarūs paprastos pi- 
klevotos rugiu duonos — 
4% kap., sietinės duonos — 
4 kajn, vadinamos “stala- 
voš”'rt- 4 kap., juodos — 
2 ir du trečdaliu kap.

GUBERNUOS RIBOS.
.Is/Vyriausybės buvo atė

jęs; Vilnia Ūs gubernatoriui 
įsakymus ištirti bene reiktą 
kur permainyti gubernijos 
ribas, ar atskirą apskričią 
ribas. Nesenai Vilniaus 
gubernatorius pranešė delei 
to Peterburgan, jog mainy
ti gubernijos ir pavienią ap
skričią ribas nesą didelio 
reikalo, negu tik reikalin
gos kai-kur mažos atskirą 
valsčią sieną permainos. Su
manymas perkelti į kitus 
miestelius Dysnos ir Ašme
nos apskričią įstaigas taip
pat esąs nereikalingas.

UŽDARĖ LATVIŲ DR-JĄ.
Vidaus reikalą ministerio 

įsakymu su švietimo minis
terio žinia paliepta Livą gu
bernatoriui uždaryti Latvią 
Mokyklą Draugiją su visais 
j oš'skyriais. Latvią Moky
toją Draugija rengdavo kas

GRIŠKABŪDIS, 
Naumiesčio apskr.

Nuo 1901 iki 1904 metą 
vietinis klebonas labai rūpi
nęsi sumažinti girtubklybę 
iy tas dar jam sekėsi. Dau
gelyje vietą susirinkimuose 
bu davė m a ty t blaivininką, 
kalbėta buvo, kad blaivybės 
laikai atėję ir tt. Malonus 
tai buvo apsireiškimas^ Ži
nome visi, kad sunki yra ko
va su girtuoklybe, per tai 
ir musą seneliui klebonui 
atsibodo, ir jis ilgainiui pa
metė kovojęs.

Dabar užmiršta tie laikai; 
visoki susirinkimai net dar
bą pabaigtuvės neapsieina 
Be degtinės ir alaus.

Šią metą pavasarį Tabaki
nės “Žiburio”' skyriaus vai
kinai buvo sumanę įsteigti 
blaivybės skyrių, susidėjus 
su griškabudiškiais. Vie
name “Žiburio” draugijos 
susirinkime Griškabūdyje 
buvo pakeltas klausimas 
apie blaivybės skyrių, bet į 
tai šaltai atsiliepė visi žibu- 
riečiai. O butą labai nau
dinga, įsteigus blaivybes 
skyrią, vien tik bėda, kad 
neturime vado.

Turime mes dvi draugiji: 
“Žiburio” ir “Marijampo
lės Ūkininką draugijos sky
rius”. “Žiburio” draugija 
nors šiek-tiek kruta, bet 
ūkininką draugija dar nei 
vieno susirinkimo nėra pa
darius. Iš to matome, kad 
kur alaus ir degtinės nėra, 
tai ir susirinkimą neesti.

Pavieškelis.
(“Viltis”).

KĄ AMERIKOS JUNGTI 
NIAI VALSČIAI INGIJO 

PER DEŠIMTS METŲ.

Savame laike apie šio 
krašto ekonominį padėjimą 
seniau ir dabar pasakė sa
vo kalboje Illinois valstijos 
kongresmanas James K. 
Manh. Indomesnes tos kal
bos ištraukas andai at

lig 1910 m. krašto turtai pa
didėjo $30.000.000.

Žmonią sutaupytą pini
gą šalies bankose 1960 me
tais buvo $149.000.000, o 
1910 m. $4.070.000.000. Ban
kai turėjo depozitorią 1890 
m. į 4.258.000, 1900 m. į 
6‘.107.000, o 1910 m. ligi 9- 
142.0b0. ’

Išlaidą viešą mokyklą už
laikymui butą 1870 m. $63- 
000.000, 1900 m. $214.000- 
000, gi 1909 m. $401.000.000.

1909 metais šalies pra
monėje buvo indėta kapita
lo $8.978.000.000, gi 1909 m. 
$18.237.000.

Prisižiūrėkime dabar, 
kaip smarkiai augo kapita
las, išmokamas darbdavią 
darbininkams ir samdinin
kams fabrikuose. Štai fak
tas. • 1900 metais darbinin
kams algą išmokėta $2.390- 
000, o 1910 m. beveik dusyk 
didesnę sumą, nes $4.353- 
000. Skaitlius darbdavią 
1900 metais buvęs 5.079.000, 
o 1910 metais — 7.399.000.

Sykiu su šalies besiplėto- 
jimu taippat augo ir pro
duktu vertė, kuri 1900 m. 
išnešė $10.000.000.000, o 
1910 m. $20.000.000.000.

Pinigą suma išmokėta 
darbininkams kaipo alga 
audinyčią pramonėje 1900 
metais buvus $217.000.000, 
o 1910 m. $349.000.000.

Tos visos skaitlinės aiš
kiai liudija, koks tai buvo 
šios šalies milžiniškas eko
nominis augimas bėgy pra
ėjusiu dešimtcrią metą. 
Prie to augimo be abejonės 
daug prisidėjo Europos 
emigracija; tik skailingas 
emigrantą iš visą šalią čio
nai suplaukimas šį kraštą 
padarė didžiai turtingu, ka
dangi žmonės reikalavo sau 
daugiau produktą, o* aną iš- 
dirbimui daugiau darbo ran-

Tatai nekuriems Ameri
kos šovinistams priderėtą 
visus emigrantus už tai 
gerbti, bet ne atkakliai 
prieš juos kariauti. Ame-. 
rika nūdien savo galybe ga
li pasididžiuoti tik dėkui 
•migrantams, Europos a ten 
viams. ’~a
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Nauja nelaimė plyšus 
5 pylimui.
Black River Falls, Wls. 

•— Dar nenutilo aidas bai
sios nelaimės mieste Aust
in Pa., kur pavandenė ply
šus pylimui sunaikino tris 
miestelius ir prigirdė apie 
šimtą žmonių, kaip vėl ir 
kitoj vietoj atsitiko panaši 
nelaimė, nors ir be tokių 
baisuj pasekmių. Netoli 
miesto Harfield plyšo dide
lis pylimas, sulaikantis van
deni upėje Black River ir 
vanduo didžiausia sriove iš
siliejo į kloni, kur, pasie
kęs miestą Black River 
Falls, sunaikino jo dalį, su
griovęs 60 gyvenamų ir pir- 
klybinių namų, o pakeliui 
nunešdamas daugybę far- 
merių namelių.

Kiek iki šiol žinoma, iš 
žmonių, rodosi, niekas ne
žuvo, nes kuomet geležin
kelio sargas pamatė, kad 
pylimas griūva, tuoj aus šo
ko ant arklio ir šuoliais nu
vykęs miestan pakėlė 
triukšmą, prasergėdamas 
apie pavojų gyventojus, ku
rie suspėjo užbėgti ant 
augštesnių kalnelių ir tiktai 
tam pasidėkavojant Pavan
denėje nei vienas nežuvo.

Tas pylimas buvo pasta
tytas kompanijos La Crosse 
Water Power Co. ir mato
mai jo statyme vartota vi
sai netikusi medžiaga, kuri 
neišlaikė didelio vandens 
spaudimo ir sugriuvo. Vi
są kaltę toje nelaimėje pa
neša kompanija.

Paties miesto padėjimas 
yra labai sunkus ir gyvento
jai atsišaukė į valstijos gu
bernatorių pagalbos. Sunai
kinta 59 didelės miesto san
krovos, daugybė žmonių li
ko be pastogės, o dar prie 
to priviso daug vagilių ir 
plėšikų, kurie gręsia miestui 
plėšimais ir padegimais. 
Nuostoliai siekia apie $1- 
520.700. Apylinkėse taip- 
pat pavandenė padarė daug 
eibių. Iš Milwaukee’s pri
siųsta pagalba drabužiais ir 
maistu. Tvarkos daboji
mui gubernatorius išsiuntė 
du skyrių milicijos.

Šių metų derlius.
Washington, D. C. — 

Žemdirbystės ministerijos 
statistikos biuras apskelbė 
derliaus stovį Suvienytose 
Valstijose šiais metais iki 1 
dienai spalio mėn. . Taigi 
derlius šiaip perstatoma:

įnešimą, idant vokiečiai rin
kimuose į prezidentus eitų 
priešai Taftą ir imigracijos 
komisijonierių Williams’ą 
ant Ellis Island, kuris varo 
tokią žiaurią politiką ir per
sekiojimus imigrantų.

Areštuota miesto valdinin
kai.

Philadelphia, Pa. — Čia 
liko areštuoti žymus miesto 
valdininkai: H. Clay, direk
torius viešosios tvarkos; K. 
Zilesinger, miesto architek- 
toriūs; J. R. Wiggins ir jo 
partneris W. H. Walls, kon- 
traktoriai, kaltinami davi
me ir ėmime kyšių, išduo
dant miesto darbų kontrak
tus, kas miestui padarė ne
maža nuostolių. Jie yra 
apkaltinti už plėšimą mies
to išdo, permokant už men
kai atliktus darbus, ir pa
sidalinimą tarpe savęs liku
sių pinigų.

Vandenė Colorado j e.

Denver, Colo. — Piet-va- 
karinę Colorado valstijos 
dalį ir šiaurinę New Mexi
co dalį ištiko pavandenė 
nuo taip didelio lietaus su 
audra, kokio čia gyventojai 
nepamena nuo 1884 metų. 
Geležinkelio bėgiai ir tiltai 
nunešta, farmerių nameliai 
sugriauta ir prie to, kaip 
pranešama, žuvo 28 žmonės. 
Iš miestelio Arboles su 300 
gyventojų pranešama, kad 
visas miestelis liko sunai
kintas ir daug žmonių žu
vę. Indijonų Nawajos re
zervacijoj žuvę apie 20 žmo
nių. Pavandenės padaryti 
nuostoliai siekia $5.000.000. 
Didžiausius nuostolius turė
jęs geležinkelis Denver and 
Rio Grande.

Rockefelleris iš karalių 
giminės? '

Cleveland, O. — Kokis- 
tai historikas E. M. Avery 
“išrado” neva tai iš kokių 
— ten dokumentų, kad alie
jaus karalius, John D. Ro
ckefeller, vertelga ir trustų 
tėvas, paeina iš karalių gi
minės, kuri kuomet-tai val
dė ne tik Angliją, bet ir 
Škotiją, Franci ją bei Ispa
niją.

Reikėti; užklausti, kiekį 
tas historikas gavo nuo Ro- 
ckefęllerio už “išradimą 
fakto, jog Amerikos mili- 
jardieris paeina iš karalių 
giminės...”

Kukurūzai — 23,8 buše
liai nuo akerio; bulvės — 
49,7 bušeliai nuo akerio; 
ryžiai — 32 bušeliai; kvie
čiai — 12,6 bušeliai. Visa 
produkcija minėtų produk
tų siekia 655.516.000 buše
lių.

Avižos — 24,8 bušelių nuo 
akerio; miežiai — 20,7 buše
lių nuo akerio. Visa pro
dukcija siekia 145.95.000 
bušelių.

Visa rugių produkcija 
siekia 30.677.000 bušelių.

Šių metų derlius sulygi
nus su pereitųjų, perstato
ma gerai.

Amerikos vokiečiai prieš 
į Taftą.

, Washington, D. C. — 
'Amerikos vokiečiai nutarė 
smarkiai kovoti prieš prezi
dentą Taftą. Vokiečių tau
tiškojo susivienijimo seime 
Washingtone atstovas Broo- 
klyno tautiškųjų vokiečių 
draugijų perstatė seimui

Arcivyskupas Ireland — 
žmonių valdymo priešas.

Council Bluffs, la. — Su
sivienijimo “Army of the 
Tennessee” sutaisytam ban
kete kalbėjo arcivyskupas 
Ireland; savo kalboje apie 
demokratiško valdymo plė
tojimąsi aštriai pasmerkė 
ideą iniciatyvos referendu
mo ir “recall” (valdininkų 
atšaukimo), nurodydamas, 
kad pravedimas tokių re
formų perkeis demokratiz
mą į “monokratizmą” (mi
nios valdymą). Dvasiška
sis valdytojas mano, kad 
iniciatyva ir referendumas 
pavers įstatymdavystės 
įstaigas į biurus registravi
mo laikinų minios pažval- 
gų ir kaprizų. Blogiausiu 
vienok, arcivyskupo nuo
mone, yra “recall” arba at
šaukimas valdininkų, nes 
tuomet valdininkai steng
tųsi ingauti minios daugu
mos malonę ir taikytųsi 
prie jos kaprizų. z

McNamarų procesas.
Los Angeles, Cal. — Ja

mes McNamara, jaunesny
sis iš brolių, kaltinamųjų 
iššaukime ekspliozijos na
mų laikarščio “Times”, ka
me žuvo 21 žmogus, bus 
skyrium teisiamas, o jau 
paskui tiktai bus byla 
John’o McNamaro, sekreto
riaus geležinių išdirbių ir 
tiltų statymo darbininkų 
unijos. . . / . :

Pirmutinė to didžiojo 
proceso diena praėjo pasky
rime ir. egzaminavime pri- 
saikintųjų teisėjų, kurių iš
karto buvo pakviesta 125, 
teismo pirmininkas Bord- 
well išsirinko iš ju 45, o ga
lutinai pasiliko savo vieto
se tiktai 12. Pagal įstaty
mus prisaįkintięjį s tėįąejąi 
pirmiausiai turi būti egza
minuojami kaip apgynėjų 
pusės, taip ir apkaltintoji;.

Pirmutiniu buvo klausi
nėjamas prisaikintasis tei
sėjas Z. T. Nelson, senas 
farmeris 62 metų. Apgy
nėjų pusės advokatas Dar
row eilėje užklausimų no
rėjo sužinoti prisaikintojo 
pažvalgas į darbininkų or
ganizacijas, kam pasiprie
šino teismo prokuratorius, 
tvirtindamas, kad procesas 
neapima darbininkų unijas, 
bet tik atsakomybę neku
riu asmenų už išsproginimą 
“Times” namų.

Advokatas Darrow išve
džiojo, kad šis procesas yra 
kova kapitalo su organizuo
tu darbu, kad branduoliu to 
proceso yra tiktai toji ko
va, to delei turįs ištirti pa
žvalgas teisėjų į darbininkų 
judėjimą. Su ta advokato 
nuomone sutiko taippat ir 
teismo pirmininkas Bord- 
well. Darrow’as uždavė 
teisėjui Nelson’ui tame 
kripsnyj keletą klausimų, į 
kuriuos prisaikintasis atsa
kė, jog nieko neturįs prieš 
darbininkų unijas ir negalįs 
kaltinti unijos už vieno uni- 
jisto menamą prasikaltimą. 
Prisaikintasis dar pripažįs
ta darbininkų unijas gerti 
daiktu, tik nesutinka kar
tais su straikų taktika.

Prisaikintųjų teisėjų egza
minavimas dar tęsis keletą 
teismo posėdžių. Manoma, 
kad visas McNamarų pro
cesas prasitęs 180 dienų. 
Apie milžiniškumą tos be
ne garsiausios darbininkų 
judėjime bylos liudija se
kančios skaitlinės:

Prokuratorius pašaukia 
procesan 425 liudininkus; 
apgynėjų pusė 135 liudinin
kus. Teismo salėje iš abie
jų pusių stoja po 10 advo
katų, o visoje byloje apart 
to dirbo ir dirba 40 tiesų 
žinovų. Apgynėjų ir ap
kaltintojų iškaščiai siekia 2 
milijonu dolerių. Teismo 
salėje sėdi 64 laikraščių at
stovai. 25 mokslo 
tai perstatys savo 
gas procese.

milijonierius
Morgan čia dav©si^HMH| 
sau barzdą kdkiam-t^^H 
Duclos’ui. Barzdaskučio 
darbas taip patiko1 f turčiui, 
kad užmokėjo ljam už nu
skutimą 20 dolerių* ir dar 
širdingai padėkavojį.

Iš geležinkeliečių straiko.
New Orleans, La. — 800 

straikerių užpuolė ant na
mų, kuriuose gyveno 215 
darbininkų neunijistų. Iš
kilo smarkus mušis ir dau
gelis liko lengvai sužeista. 
Policija išvaikė susimušu
sius. Geležinkelių kompa
nijos Southern -t Pacific ir 
Houston & Texes Central 
apskelbė, kad dabar jau ati
daro savo dirbtuves ir uni
jos darbininkai., gali eiti 
dirbt. ...«

Iš McComb, Miss, prane
šama, kad ten netoliau tę
siasi riaušės, q vyriausy
bė siunčianti tenai būrį re- 
guliarinės armijos.

Iš Memphis, Tenn, prane
šama, kad tenai neužsiganė
dinę darbu Illinois Central 
geležinkelio dirbtuvėse pri
imti straiklaužiai metė dar
bą ir kompaniją turėjo juos 
atgabenti atgal į Chicago. 
Sustraikavo 400 neunijistų.

Iš Jackson, Miss, prane
šama, kad neįvykus tary
boms tarpe straįkuojančių 
darbininkų ir kompanija 
Illinois Central, , valstijos 
Mississippi gubernatorius 
Noel nutarė kreįpti^ į visų 
valstijų gubernatorius, ta
me dalyke užinteresuotus, 
idant kartu išrišus šusitai- •<>.
kymo reikalus.- Tas gele
žinkeliečių strąik.asp' gręsia 
dideliais nuostoliais vienuo
likai valstijų.

Žmonių valdymas laimėjo.
San Francisco; Gal.. — 

Valstijos Californija rinkė
jai balsavo už 23 įneštus 
priedus prie valstijos kon
stitucijos. Svarbiausiais iš 
jų buvo moterių balsavimo 
teisės, iniciatyva ir referen
dum. Reikėjo dviejų treč
dalių visų balsuojančių pi
liečių balsu' idant kokis- 
nors konstitucijos pataisy
mas pereitų. Už iniciatyvą 
ir referendum pasirodė esa
ma labai didelė .dauguma 
balsų, gi suteikimas mote
rims balsavimo teisių taip
pat perėjo dauguma balsų. 
— Žmonių valdymas bei pa
žanga laimėjo ir švenčia sa
vo triumfus.

A-** .

Pittsburg, Pa. paskutinėmis spalių dienomis atsibus anglekasių konvencija, 
kurioje angjekasiai bus pamokomi kaip gelbėti gazu pritroškusius mainose dar
bininkus, su naujai išrastomis prietaisomis. Vaizdas rodo, kaip pritroškęs an- 
glekasis gaivinama.

per nesenai buvusius rinki
mus, sutaisyta naujas kabi
netas su premieru Borden 
ir pagaliau štai iš Angli
jos paskirta Kanadai nau
jas generališkas guberna
torius.

Kanaden rangosi vaini- 
kuočiai...

VISOKIOS ŽINIOS.
Morokke maurai neduo

danti ramybės ispanams. 
Beveik kasdiena ant jų ar- 
mijčs užpuldinėjanti ir to- 
kiub budu sėjanti betvarkę. 
Antai viename su maurais 
mūšyje ispanai prakišę savo 
400 kareiviu!

Austrijos imperatorius, 
pasakojama, nekeliausiąs į 
Budapeštą, kur turėjęs su
sitikti su Serbijos karalium 
Petru. Mat, Prano Juozo 
iš Vienos neišleidžianti Bal
kanų pusiausalio politika.

žin kas paleido girdą, buk 
žydai nusmaugę vieną krik
ščionį bernaitį.

*
Respublikos Vcnezuelės 

valstijoj Techira andai už
gimus revoliucija, kurios 
vadu esąs generolas Her
nandez. Manoma, jogei ta
sai generolas veikiąs buvu
siojo prezidento Castro vai
du, kuris randas ant,vienos 
salų, 'priklausančios respu
blikai Kolumhia. .

Žmogaus garbė panaši jo 
šešėliui; tankiai eina pirm 
jo, tai vėl pasilieka užpaka
ly; sykį esti mažesnė, tai 
vėl didesnė.

Žmogus trokšta tiktai tų 
daiktų, kokių neturi, o kuo
met anuos aplaiko, savo 
troškimą nukreipia į kitus 
daiktus.

mo
res-

>»

1 »
Pirmasis

Lietuvių
DIENRAŠTIS

Nors Portugalijos 
narchi stam s n ©prisieis 
publiką savo šaly sugriauti, 
bet jau iškalno ex-karalius 
Manuelius ir sosto preten
dentas Miguel derinasi už 
sostą, kuriam būtent jis 
'ateityj teksiąs. Abudu lio- 
sus trauksią. Amerikonams 
butų miela ten soste pama
tyti geriau Miguclį, kuris 
amerikoną vedęs. Juk tai 
ne juokai — amerikone ka
raliene !

Pereitoj savaitėj buvęs 
pasklydęs visur plačiai gan
das, jogei Italija apart Tri
polis© sumaniusi iš Turkų 
atimti Palestiną ir paauko
ti šv. Tėvui, kaipo atlygini
mą už Rymo paglemžimą. 
Tasai gandas žydus labai 
pergazdinęs, bet paskui iš
ėjo eikštėn, jogei tas mela
gingas žinias buvo pasklei
dę patįs žydai, 

t »
Meksiko parlamentas nu

sprendęs pas liglaikinį Mek
siko prezidentą de la Barra 
pareikalauti atskaitų, kiek 
išleista pinigų kovai su re
voliucija ir už ką išmokėta 
prezidento Madero broliui 
Gustavui 642.195 pesų. Tai 
pirmasis Meksike atsitiki
mas, kad parlamentas to
kius paklausimus preziden
tui užduotų. Naujas prezi
dentas Madero, sakoma, jau 
sutaisęs sau naują kabine
tą. Šalyj vis dar nėra ra
mybės.

<>
■ >

Amerikoje

Dienraštis 
turės pasirodyt 

pirm 
NAUJŲ METŲ

kaip 
tik bus suspėta 

ineiti į 
naujus

“KATALIKO” KAMUS
Be skaitlingo 

visuomenes pri
tarimo nebus 
galima tas dar
bas pradėti.

Austrijos sosto inpėdinis 
Karolius Pranas Juozas to
mis dienomis vedąs arciku- 
nig. Zitą. Popežius Pijus 
X jaunavedžiams pasiuntęs 
specijaliniu delegatu savo 
palaiminimą, taippat 
džios vertės dovanas.

KANADOS NAUJAS GEN. 
GUBERNATORIUS.

Tomis dienomis Kanadon 
atvyko naujas generališkas 
tos šalies gubernatorius, 
kunigaikštis Connaugth, 
kuris karaliaus Jurgio var
du valdys minėtą kraštą, 
gyvendamas mieste Ottawa, 
Rideau rūmuose.

Kuomet naujasis gener. 
gubernatorius su savo šei
myna atplaukė laivu į mies
tą Quebec, atrado neapma
tomas žmonių minias? susi
rinkusias pasveikintų savo 
naują valdovą. 'Buvo susi
rinkę žymesni šalies f valdi
ninkai, o miestas nuo papuo
šimų tik žėravęs. t Pojneku- 
rių iškilmybių, naujas gen. 
gubernatorius tuoj prisie
kė pildyti šventai savo pri- 
derystes ir netrukus pasi
girdo kanuolių šūviai, ap
reiškianti gubernatoriaus 
instalaciją.

Šiemet Kanadoj įvyko la
bai daug permainų. Par- 

Jlamehte liberalų atstovų 
Žinomas’skaitlius visai sumažėjo

eksper- 
pažval-

suma-Laivyno biudžetas 
žinta.

Washington, D. C. — Ka
ro laivyno sekretorius Mey
er sutaisė biudžetą., užlaiky
mui laivyno ateinančiais 
metais. Tas biudžetas sie
na $29.000.000, arba $15- 
000.000 mažesnis negu pe
reitais metais. Iš tos su
mos manoma pastatyti 2 ka
ro laivai “dreadnoughtai”, 
;okio typo kaip statomi Ne
vada ir Oklahoma, talpinan
tieji savyje 28.000 tonų 
svarumo. -

$20 už barzdos nuskutimą.
Ij'enox, Mass.

di-

su-Monachiume mirtinai 
sirgęs Bavarijos regentas, 
kunig. Luitpoldas. Kadan
gi jisai jau senyvas, turin
tis 91 metus, tad yra pavo
jus, jogei iš tos ligos jau

Prisakius žmonių 
mo ministeriui, Priebaltijos 
krašto (Latvijoj, Kurše) 
liaudies mokyklosna įveda
ma kareiviavimo mokini
mas. Komisoriai jau palie
pė valsčių valdyboms tam 
tikslui skirti iš savo išdų 
lėšas.

švieti-

Kas nori 
Dienraščio 

tegu tuoj aus 
atsiliepia 
laišku

Vertėtų tat visiems 
Amerikos lietuviams 

tas sumanymas remti
Lietuviams juk rei

kia turėti kasdien po 
ranka žinių skelbėjas 
ir kelrodis. Pirmiau 

| dienraštį leisti neleido 
i nekurios aplinkybės, o 
f nūdien tas pergalėti ga
lt Įima.

Turkestano vienoj vieto
vėj Oša andai užgimę smar
kus antižydiški judėjimai. 
Į nekurias vietas Rusijos 
vyriausybė pasiuntė kariuo
menės burįus. Mat, kas-

Jei kiekvienas vyriškis, 
kurį moteriškė paniekino, 
turėtų tuojau nusižudyti, 
regis ligšiol jų jau labai 
mažai butų.

j; Kas nori dienraščio 
II tegu pritaria laišku.

i I 
<« 
t« 
«I

■ Į 3244 S. Morgan St., Chicago, ill. <;

3



4

PROTOKOLAS
ANTROJO LIETUVIŲ LAIKRAŠTININKŲ SUVA
ŽIAVIMO, ĮVYKUSIO RUGPIUČIO 28, 29, IR 30 D., 

1911 M., SCRANTON, PA.

Posėdžiai I —V laikyti Osterhaut’o salėje, 110 W. 
Market St., VI-tasai ir paskutinis posėdis — d-ro J. 
Šliupo bute, 1419 N. Main Ave.

■) leid. ir redakt. J.
f Vanagaitis iš Tilžės;

red. ir leidėjas V. Šliakys,

Pirmas posėdis.
Rugpiučio 28 d., 10 vai. ryto, Lietuvių Spaudos 

Draugijos vice-pirmininkas, J. J. Paukštis, atidaro Su
važiavimą ir kviečia delegatus išsirinkti Suvažiavimo 
zedėjus. Atviru balsavimu išrinkti tapo:

J. O. Sirvydas, pirmininku,
V. K. Račkauskas, padėjėju,
A. Lalis, raštininku,
J. J. Hertmanavičius, padėjėju,

Keistutis Šliupas ) „ , .
Albertas Želvis į SPaudos Komitetan.

Suvažiavimo pirmininkui J. O. Sirvydui trumpa 
prakalba pasveikinus suvažiavusius delegatus ir abel- 
nais ruožais nubraižius Suvažiavimo uždavinius, pada
ryta peržvalga, kurie laikraščiai Suvažiavime reprezen
tuojami. Savo atstovus prisiuntusiais laikraščiais pa
sirodė esanti: ■/'/-' 17 /'/;

1. “Tėvynė”, redaktorius V. K. Račkauskas;
2. “Vienybė Lietuvninkų”, redaktorius J. O. Sirvy

das, ir leidėjas J. J. Paukštis; .. •; / - 7.
3. “Lietuva”, nuo redakcijos A. Lalis, nuo leidėjo 

J. J. Hertmanavičius;
4. “Katalikas”, redaktorius P. Brandukas, ir nuo

leidėjo St. Tananevičius; <•
5. “Laisvoji Mintis”, redaktorius ir leidėjas dr. J. 

Šliupas;
6. “Dagis”, redaktorius P. Brandukas;
7. “Birutė” ir
8. -“Allg. lit. Rundschau”
9. “Darbininkų Vilties”, : 

(atvyko tik antran posėdiu).
Be laikraštininkų, pasirodo, Suvažiavime reprezen

tuojama dar Amerikos lietuvių moksleivijos dalis, 
būtent:

Nuo Waterbury’o moksleivių kuopelės — kolegijos 
studentas Albertas Želvis;

Nuo Scrantono moksl. kuopelės “Liepa” — augš- 
tesniii klesų gimnazistės, p-lės: Agota Gribiutė, ir Hy- 
patija Šliupiutė.

Philadelphijos “Rašytojų Ratelį” atstovauja A. 
Zymontas.

Iš visuomenės veikėjų Suvažiavime dalyvauja:
Kn. V. Dembskis, iš Scranton, Pa., “J. Baniulis ir 

^A^Martusevičius, iš Brooklyn, N.5 Y. D-ras Fr. Matu
laitis iš Boston, Mass., (tūli jų atvyko kiek vėliau) 
ir kiti. ‘ • .a ;

Prieš pradčsiant svarstyti reikalus sulyg Suvažia
vimo programų, nutarta, kad Suvažiavimo sprendimuo
se kiekvienas atstovas turi turėti tiek balsų, kiek jis 
atstovauja laikraščių.

Ponui J. Vanagaičiui, kadangi jo, kaipo Prusnose 
gyvenančio leidėjo, reikalai nedaug kuo rišasi su Ame
rikos lietuvių leidėjų reikalais, leidėjų sprendimuose 
nutarta suteikti tik patariamąjį balsą; užtat redaktorių 
reikalų tarimuose ir šiaip visuomenės klausimų svarsty
muose palikta jam sprendžiamasai balsas.

Perskaityta I-mo Laikraštininkų Suvažiavimo Pro
tokolas, kurį Suvažiavimas priima be pataisymų.

Skaitymas prisiųstų Suvažiavimui laiškų su įvai
riais linkėjimais, graudenimais ir patarimais: 1) nuo 
“Keleivio” redaktoriaus, S. Michelsono, kuris išreiškia 
savo užuojautą Suvažiavimui ir gailisi, patsai iiegąlįs 
jame dalyvauti (laiškas rašytas birželio 31 d., š. m. 
paskelbus II Suvažiavimą busiant liepos mėnesyje, ku
rį tečiaus vėliaus perkelta į rugpiutį); 2) D-ro J. Ba
sanavičiaus iš Vilniaus, reikaluose tvėrimo Amerikoje 
Lietuvių Mokslo Draugijos šakos; 3) D-ro A. Graičuno 
iš Chicagos, graudenančio Suvažiavimą atkreipti domą: 
į apgavinguosius mėdikalių įstaigų apskelbimtis; į vai
kų auklėjimą ir gelbėjimą jų nuo ištautėjimo,“ etc. 
4) K. Lukošiaus, “Aido” red. ir leid.; 5) Dėntisto A. 
Zimonto iš Chicagos. ' 1 ' , r;

Pranešimai.
Lietuvių Spaudos Draugijos pranešimas. — L. S. 

D. nieko beveik nenuveikus, negi gyvenimai! įvykinus, 
kas buvo I Suvažiavimo nutarta. L. S. D-j on buvo įsi
rašę tik trįs leidėjai: “Lietuvos” —■ A. Olszewskis, 
“Vien. Lietuvninkų” — J. J. Paukštis, ir “Kataliko” 
— J. M. Tananevičius. Kason inėjo viso labo $175.00. 
Išlaidų jokių nebuvo. Tariamų prigavingų mėdikalių 
institutų apskelbimų iš lietuvių laikraščių neišmesta, 
kaip I Suvažiavimo kad buvo nutarta išmesti. L. S. D. 
Sekretorius, dr. J. Šliupas, tečiaus pažymi, kad nors 
šiaip ir nedaug kas padaryta nuo pereito Suvažiavimo, 
vis dėlto bent musų perijodinės spaudos tonas šiek- 
tiek pagerėjo.

Apskelbimų Peržiūrėjimo Komisijos pranešimas.— 
Sulyg I Suvažiavimo nutarimu: nepriimti laikraštin 
intariamų apskelbimų be pasiklausimo Apskelbimų- 
Peržiūrėjimo Komisijos apie duoto apskelbimo vertę, 
Komisija niekad ir jokių pasiteiravimų nė užklausimų 
iš leidėjų pusės negavo.

Komisijos Ištyrimui žemės-Išpirkimo Sąlygų Lie
tuvoj pranešimas: — Sulyg Komisijos surinktomis ži
niomis, įsteigti čia tam tikra banka išpirkimui parduo
damos dvarų etc. žemės Lietuvoj nėra galima, kadangi

im bankui ope-teisės neleidžia tokiahj
ruoti svetimoje viėšpai__________

Komisijos Šutai syd^^^B^^ermihologijos prane-
• TerminologijoRHnykuosd nieko nepadaryta,Šimas:

negi bandyta daryti. Tai musų filologų darbas. Ko
misija ne iš filologų susideda. Ji todėl atsisako nuo I 
Suvažiavimo pavesto jai uždavinid ir tik pataria, kad 
Amerikos lietuvių spauda laikytus’ europiečių lietuvių 
išdirbamos terminologijos. rj

(I posėdis 12:30 po p. uždaryta).

"7 Antras posėdis.
(2:30 po pietų).

Susirinkę visi delegatai. Užsirekorduoja ir naujai 
atvykęs “Darbininkų Vilties” leidėjas-fedaktorius, V. 
Šliakys. .%•.!./ XXX'

Perskaityta, pasveikinimo telegrama nuo J. J. Nie- 
niaus iš Wilkes-Barre, Pa.

I. Leidėjų dalykai.
1. Apskelbimų klausimas. — Po ilgų diskusijų apie 

intariamus apskelbimus, ypatingai t. v. mėdikalių įstai
gų apskelbimus, kurie leidėjams duodą taip reikalingą 
laikraščių dižlaikymui inplaukimų šaltinį, ir kadangi, 
tūlų leidėjų iruomohę.nėsą dar aiškių“ apie tokių įstai
gų prigaviiigumų prirodymų, kurie būtinai reikalautų 
jų apskelbimus prašalinti iš musų laikraščių, nutarta:

■a) Paskirti Komisiją, kuri rinktų apie prigavingus 
medikališkus institutus etc., žinias. Tuo tikslu Komi
sija turi atsiliepti per laikraščius į jų skaitytojus ir 
šiaip žmones, kaiLvisi, kurie tik turėjo kokius nors su 
prigaving^/ ’^ijędi^ąlĮškais institutais ir klinikomis rei
kalus, prisiųstų/Komisijai notariaus patvirtintus savo 
pritiriniušir/Iiudijįinus, kuriais pasiremdama Komisija 
spręs apie tų/įst^ų, prigavingumą ir reikalą jų ap
skelbimus iš laikraščių prašalinti. Komisijon 
viešu balšaViiAų ^riJikta:

Dr.Pirmininku; V. Šliakį, Raštininku; 
St. Tanancvičįų,. patarėju.

b) Kąsį inętų bęrtaįnis Komisija turi peržiūrėti 
musų laikraščiuose talpinamus visus apskelbimus, su
daryti visų, jos nuomone, prigavingų apskelbimų listą 
ir, su savo motyvuota nuomone prie kiekvieno, išsiun
tinėti visiems „šiame Il-me Suvažiavime dalyvaujan
tiems laikraščių leidėjams, kad jię1 nutartų, ką su to
kiais apskelbimais daryti. Didžiuniėš leidėjų nutarimas 
turps būti priverstinas mažumai. '' 'xt'

c) Išmetimui pasmerktųjų apkelbiinų sąrašą Ko
misija pagalios išsiuntinės ir neatstovaujamųjų Suva
žiavime laikraščių leidėjams su pagraiiSėnimu, kad jie 
irgi tokių apskelbimų, nebetalpintų? l£ ' "

d) Visų tokių mėdikalių įstaigų etc., kurias jau 
patsai Jungtiniu Valsčių teismas ^asnšferkė už prigau- 
dinėjimą ir įšnąudojįiųą žmonių, apskelbimus tuoj aus iš 
laikraščių išpiešti ,-jr p.ebėtalpiiiW.!'\ ;

e) Lietuvių Spaudos Draugijos ’lėšomis išversti,
sutrumpinus, atspauzdin.ti ir dovanai išplatinti df-o 
Adams’o veikalėlį “The American FraUd”, kur auto
rius išrodįnėja įvairiausius budus, mėdikalių institiitų 
ir prigavingų'.daktarų pavartojamus žmonių išnaudo
jimui. Atskiruš’tp veikalėlio straipsnelius išspauzdinti 
ir laikraščiuose.',”.....  .

2. Agentų klausimas. — Palikta sulyg I-mo Suva
žiavimo nutarimu. ’ (Prot. I. 1.). “ ‘ 1 ;:

3. Knygų kainos. Palikta pačių leidėjų žinioj. 
Prieš užbaigiant posėdį perskaityta dar ką tik pri
siųsti Suvažiaviumi pasveikinimo laiškai1: 1) nuo F. J. 
Bagdčiaus, ir 2) nuo S. Jasiulionio iš Binghamton, N.Y.

(Posėdis ,5:35' po pietų uždaryta).1

" T Trečias posėdis.”1 < ‘7 ''
J’: (10 vai. ryto, rugp. 2J‘ ’d-.).

Susirinkę ’visi delegatai. ’ ? '
Skaitymas /pirmą ir antro posėdžio protokolb, kurį 

priimta su .tūlais,'ant vietos atliktais, pataisymais?
Skaitymas, inejušios kbrespondrintnjos: 1) laiško 

nuo P. Norkalis iš* Pąssaic, N. J. ir'2) telegramos nuo 
A. Ramanauskio‘Ir"X Dagio iš’Lavhfence, Mass.

4. Knygų Rinka’'ir Kiti Vaizbos1 Dalykai. — Lei
dėjams į'nešuš^škdridus ant europiečių, tariant Lietu
vos knygų/ sa'ųkrovįhinkų, kad jie ' už fcomisan paim
tas iš amefikiečiti leidėjų knygas ir’kitokius spauzdi- 
riius perkėletą.'j'attihetų nesirūpina trž juos atsilyginti, 
nūtarta: ..... . ■ .-

a) išrinkti* Vaizbos Komisiją, kuri Visokias prie
mones ir teisių''kėlius panaudotų privertimui visų to
kių prasiškblihttšių’knygininkų atsitrišti. Viešu bal
savimu Kbifiišijoh išrinkta: 13u. I :

Dr. J.’ Šlitipąš’,'* J. J. Paukštisuir J? J. Hertmana- 
vičius.

b) Vaizbos Kmhišija ir visuos^’kittfose vaizbos da
lykuose gins* Amerikos lietuvių reikalus;

5. Dienraščio Klausimas. — Kadlakigi pastaruoju
laiku jau dvi išleistuvi — “Kataliko” iB “Keleivio” — 
sumanė leisti dienraščįus, Suvažiavimas nutarė palikti 
čia liuosą veikimą pačioms dienrdščius sumaniusioms 
leisti išleistuvėms, palinkėdamas gomši geriausio pa
sisekimo. 1/ ’’ . 18 rhl

6. Bendradarbių-Rašytojų Klapsimas. * (I-mojo 
Suvažiav. Prot. Ii 4?). Susiradimą rašytojų-bendradar- 
bių ir korespondentų ir j’ų apmokėjimą palikta kiek
vieno atskirai leidėjo rūpesčiui.

7. Lietuvių Spaudos Draugija. 8 Palengvinimui 
silpniau medžiagiškai stovintiems laikraščių leidėjams 
priklausyti į Lietuvių Spaudos Draugiją, nutarta:

a) Sumažinti įsirašymo mokestį nuo $25.00 anta) Sumažinti įsirašymo mokestį nuo 
$5.00.

b) Sumažinti mėnesinę mokestį nuo $5.00 ant $1.00.
c) Leidėjai, įnešę I-me Suvaž. po $25.00 įsirašymo 

ir po $5.00 mėnesinių mokesčių savo įnašas atsiima at
gal, palikdami L. S. D. ižde tik po $5.00 įstojimo ir 
po $1.00 mėnesinių mokesčių už pereitus, taigi nuo 
1-mojo Suvažiavimo, metus.

d) Išrinkti komisiją sutaisymui L. S. D. įstatų 
projekto, kurie turės būti sekamo Suvažiavimo peržiū
rėti ir priimti. Komisijon per aklamaciją išrinkta: V.
K. Račkauskas, Jonas M. Tananevičius ir J. J. Hert
manavičius.

e) Lietuvių Spaudos Draugijos Valdybon sekan
tiems metams viešu balsavimu išrinkta: Jonas M. Ta
nanevičius, pirmininku; V. Šliakys, vice-pirmininku; 
V. K. Račkauskas, serkretorium; J. J. Paukštis, ka- 
sierium.

Lietuvių Spaudos Draugijon, be 1) A. Olszewskio 
— “Lietuvos”, 2) J. J. Paukščio — “Vienybės Lietuv
ninkų”, ir 3) J. M. Tananevičiaus—“Kataliko” leidėjų 
įsirašė dar 4) “Laisvosios Minties” leid. ir red. d-ras 
J. Šliupas, (užsimokėjo $6.00), 5) “Darbininkų Vil
ties ” leid. ir red. V. Šliakys, (užsimokėjo $6.00), 6) 
“Tėvynė” ir 7) “Dagis”.

f) Išlaidos, kurios padaryta nuo I-mojo Suvažiavi
mo Lietuvių Spaudos Draugijos reikaluose, turi apmo
kėti naujasai kasierius.

g) Visiems leidėjams, besinaudojantiems teisėmis
laikraštį leisti ir nedalyvaujantiems Suvažiavime, Val
dyba turi išsiuntinėti pakvietimą priklausyti L. S. 
Draugijom -

h) Suvažiavimo protokolo padaryti dvi kopi ji 
Originalas, su Suvažiavimo vedėjų parašais, turi pa
silikti L. S. ‘D. archyve, kopija gi turi but atiduota 
spaudon.

i) Protokolą paskelbti laikraščiuose bėgyje 
sėjo mėnesio.

(Posėdis 12:35 po p.‘uždaryta).

rug-

Ketvirtas posėdis.
(3:00 po pietų).

II. Redakcijų ir rašytojų dalykai.
Susirinkę visi delegatai.
Svarstymų programe ant pirmos vietos.
1. Etika. Sekretorius skaito punktais I-mojo Su

važiavimu laikraščių etikos klausime nutarimus, kaip 
jie atžymėti I Suvažiavimo protokole. Paragrafo 1 
visų punktų nuo a) lig d) nutarimai priimta ir patvir
tinta,; tik punktas b), kur kalbama apie nesikišimą 
laikraščių į turinčių savo organus organizacijų vidurinį 
gyvenimą, papildyta sprendimu: kritiškas laikraščių 
žvilgis į musų organizacijų gyvenimą ir jų veikimą su 
tikslų jas pakelti, stiprinti ir tobulinti — visada yra pa
geidaujama.

,2. Pseudonimų klausime priimta visi I-mojo Su
važiavimo nutarimų punktai (Prot. H. 3. A. a. b. C; C.).

3. Satyra ir karikatūros naudinga ir reikalinga, 
bet jos privalo laikyties padorumo ribų. Satyra ir ka
rikatūros gali pasilikti musų laikraščiuose, tik jų ne
reikia panaudoti šmeižimui ;asmenų ir naudingų viešų 
įstaigų, nes. jų uždavinis rodyti ir gydyti visuomenės 
žaizdas Švarios ir etiškos pajuokos keliu.

4. Korespondencijų ir straipsnių perspauzdinėjimo 
iš. kitų laikraščių klausime palikta galėję I-mojo Suva
žiavimo sprendimas (Prot. II. 4.).

5. Rašybos klausime palikta I-mojo Suvažiavimo 
-sprendimas, kaip jis intraukta Protokolo H. 5. a. b. c.

6. Mainymos spauzdiniais. Kiekvienos išleistuvės 
; ir .redakcijos priedermė yra mainytis savo leidiniais su 
kitomis redakcijomis.

7. Tautystės klausime palikta I-mojo Suvažiavimo 
sprendimas (Prot. H. 8.), beto, išnešta’ d^t sekama, p. 
,V.K. Račkausko sutaisyta, specialė Prūsų lietuvių 
reikaluose Rezoliucija:
i ” ^Kadangi Prūsų lietuviai, kurių kūlturiškuosius . 
reikalus Il-me Laikraštininkų Suvažiavime atstovauja 
/’‘Birutės” ir “Allg. lit, Rundschau” redaktorius-leidė- 
įjas p. Jonas/Vanagaitis, yra remtini ir su jais yra bū
tina supažindinti plačiąją visuomenę, H Laikraštinin
kų‘Suvažiavimas, karštai pritardamas prakilniems p. 
Vamigaičio sumanymams ir darbams Prūsų lietuvių dir- 
įvojė/nutaria tatai ir laikraštininkams prieinamais ke
liais tubs siimanymus remti.”
k/ Š./žmonių švietimas. Suvažiavimas, giliai supraz- 
įdaihas žmonių švietimo reikalą, apšnekėjęs budus, ku
riais‘toks apšvietos darbas butų galima pasekmingai 
Vesti, nutaria: ■ ‘ ‘ ■■■'
? ’'7 a) Išrinkti iš penkių asmenų Apšvietos Komisiją, 
■ktiridš Uždaviniu turės būti: ■ •
j ‘ b) Rupinimos, tvarkymas ir vedimas viešų žmo
nėms paskaitų ir referatų iš įvairiausių mokslo ir vi
suomenės gyvenimo sričių;

’ ė) Organizavimas žmonių švietimo ratelių;
d) 'Organizavimas keliaujančio Žmonių Univer

siteto; ’
e) Jungimas krūvon visos inteligentijos ir organi

zavimas Apšvietos Sąjungos pasekmingesniam kultū
ros darbo vedimui.
į f) Apšvietos Komisija ingaliota atlikti darbus, ko
kius ji matys reikalinga esant nuveikti Apšvietos Są
jungos reikaluose. -

Apšvietos Komisijon viešu balsavimu išrinkta-: 
Pirmininku J. O. Sirvydas; Sekretoriumi V. K. Rač
kauskas;' Iždininku d-ras Fr. Matulaitis; Komisijos na
riais! d-ras J. Šliupas ir St. Tananevičius.

Reikalui prisiėjus, Komisija gali pasiskirti sau pa-

"(Pabaiga sekaX,

Namai ir Lotai ant 
Pardavimo.

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

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

AUBURN AVĖ.
2 lubų medinis namas, 3 Storai ir 

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

2 lubą kampinis mūrinis namas, 1 
štoras ir 1 gyvenimas. Bandos atne
ša $3.r 5.00 meams. Kaina .. $2200.00.

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

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

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

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

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

ARCH ST.
1 lubu meilinis namas. Bandos at

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

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

na .........................   $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 ........................ $3000.00.

2 lubų mūrinis namas. Bandos at
neša $300 metams. Kaina $4000.00.

2 lubų medinis namas. Parsiduoda 
labai pigiai tiktai ............... $2800.00.

2 lubų medinis minas, 4 gyvenimai. 
Kaina .......................... .....v. $4000.00.

FISK ST. e
2 lubų medinis namas, 4 gyvenimai. 

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

Kaina ......................................'$3200.00.
FOX ST.

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

HALSTED ST.
lubų medinis n«mas su štoru.

i 
riai.

i
Kaina ........................................ $3000.00.

1 lubij medinis names, 1 gyvenimas,
su maudykle. Kaina ........... $2300.00.

2 lubu medinis namas ir. storas su
keturiais kambariais ant 2 lubų po 
9 kambarius. Bandos atneša $430.00 
metams. Kaina ................... $4000,00.

1 lubij mūrinis namas ir štoras su 
5 kambariais. Kaina  ......... $3000.00.

KEELEY ST.
1 lubų medinis namas, 6 kamba

riai. Kaina  ....................... $1400.‘00.
1 lubų medinis narnas, 2 gyvenimai. 

Kaina ................... . ...  1........... $1600.00.
LOWE AVE. ’

1 lubų mūrinis namas su 6 kamba
riais. Namas įtaistas pagal naujau
sią būdą . Kaina ............... $3000.00.

MORGAN SI.
3 lubų bizniavus mūrinis namas, što

ras ir 8 gyvenimai. Bandos atneša 
$1680.00 meams. Kaina .. $15000.00.

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

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

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

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

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

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

PABNELL AVĖ.
2 lubų medinis namas. Bandos at

neša $300.00 metams. Kaina $2057.00.
LOTAI.

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

2. Bu 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 ‘ ‘ nickel 
shoe“ teatro. Kaina už abudu lo
tu ......................   $4000.00.

3. šimtas lotų ant 46 gatvės tarp 
Western avė. Bockwell 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. Situos lotus 
daugiausia perka lietuviai, slavokai, 
45ekai ir lenkai. Pasinaudokite iš go
rės progos. Tie lotai parsiduoda už 
$225.00 ir aukščiau.

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

3244 So. Morgan Stų
Chicago, HL '
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Auburn, Me.
Skaitydamas “Kataliko” 

39-tą numeri, radau kores
pondenciją ir iš Auburn, 
iMe., parašytą p. K. Varg- 
’dienio.

Maine valstija, kaip ži
noma, buvo “sausa”, tai 
yra užginta buvo viešai par
davinėti svaiginančius gėri
mus. Šiemet-gi 12 d. rug
sėjo buvo padaryta visuoti
nas gyventoju balsavimas 
,už karčiamas, ar prieš. Su
skaičius balsus iš visu di
džiąją miestą pasirodė, 
kad juose buvo daug dau
giau slapiąją, mažesniuose 
gi miesteliuose kartais buvo 
daugiau “sausąją” balsą, o 
kartais daugiau “Slapiąją”. 
Pagalios pasirodė, kad bal
sai abieją pusią buvo va
giami. Dar ir dabar tikrai 
nėra žinoma, kuri pusė pa
ims viršą. Suskaičius bal
sus Auburn’o mieste, “Sla
piąją” buvo daug daugiau 
(skaitlinės po ranka netu
riu) negu “sausąją”. Bet 
p. K. Vargdienis rašo, kad 
“sausąją” 465 balsais bu
vo daugiau. Aš vis-gi ko
respondento nepeikiu, nes iš 
jo yra pusėtinai geras kalvis, 
nusikalė skaitlinę “465” ir 
parašė.

Toliaus p. K. V. rašo, buk 
„ 'Auburn’e gyvena 5 lietuvią 

šeimynos ir 29 pavieniai. 
Ištikrąją Auburn’e yra 7 
lietuviu šeimynos ir 17 pa- 
vienią. Tas butu ne taip 
jau svarbu, bet parodo, kad 
korespondentas visai nesi
rūpina žinios teisingumu. 
Kadangi čia lietuviai, išsky- 

---rus vieną šeimyną, gyvena 
ant vienos gatvės, tai labai 
gerai galima juos žinoti. 
Apie darbus koresponden
tas rašo, kad čia yra dau
giausiai “botu” dirbtuvių 
(korespmideneijoje parašy
ta batą ne “botą”. Red.). 
Kiek man žinoma, tai čia 
“botu” dirbtuvią nėra, yra 
tik čevervku dirbtuvės 
(shoe factory) (batą ir če- 

„ veryku dirbtuvė yra tas 
pat, turbūt klaidingai su
prantama, nes lietuviškai 
batas reiškia tą patį, ką 

‘anglą kalboje “shoe”. 
Red.), viena audeklinė dirb
tuvė, viena gyvulią sker
dykla ir kelios mažesnės 
dirbtuvėlės kitokią išdirbi- 
nią.

Kaip matyti, p. K. Varg
dienis, rašydamas korespon
denciją, žinios teisingumu 
mažai tesirūpina, rašo tik 
taip sau, kad ką-nors para
šyti. Nuo savo pusės veli
ju p. K. Vargd. ii’ toliau ra
šyti žinias, tik jau daugiau 
ją nekalti ir viską teisin
gai aprašyti.

Justinas Stančikas.

Waterbury, Conn.
( Rugsėjo 20 dieną čionai 
iškilmingai apvaikščiota 
pirmasis Lietuvią R. K. Pil- 
nąją Blaivininką seimas, 
kuris buvo privatiškai su
kviestas priehihkesnią tam 
tikslui asmeną. Viešai ne
buvo skelbta užtai, kad to
kie darbai ir taip dažnai su
ninka daug nesmagumą, bet 
kaip dabar pasirodė, viskas 
kuogražiausiai nusisekė. 
Seiman atvyko kun. F. B. 
Serafinas, atstovaudamas 
'šešis Chicagos lietuvius ku
nigus, kurie noriai pritarė 
pilnajai blaivybei, — ir kun.
M. Petrauskas iš Newark,
N. J. Seimas gavo daug 
privatišką laišką su prita- 
įpmą jnjnąjai blaivybei,

Ryte pusiau devintą sei
mas pradėta iškilmingomis 
šv. mišiomis ir po seimui 
vakaras užbaigta iškilmin
gais mišparais ir procesija. 
Procesijoj dalyvavo blaivi
ninkai, pasipuošę ženklais 
ir baltom pirštinaitėm; 
merginos su velionais nešė 
papuoštą vainiką, išsagytą 
šilkiniais kaspinais, už ku
rią laikydamos dalyvavo 
nešime; merginą skyrius, 
vadinamas “Marijos Vai
ką” draugija, buvo pasi
puošusios galvas vainikais, 
o per perpetes užsirišę pla
čius šilkinius kaspinus.

Per mišparus kun. F. Se
rafinas pasakė grąžą pa
mokslą apie blaivybę, nuro
dydamas blogas puses gir
tavimo; jo žodžiai ilgai ne
išeis iš waterburiečią at
minties.

Ant rytojaus, vakare, 
blaivininką kuopa užbaigus 
seimą parengė prakalbas, 
kurias užbaigė pasilinksmi
nimu. Kalbėjo tas pats 
kun. Serafinas, kurio žo
džiai padarė tokį didelį 
įspūdį į klausytojus, kad 
tą dieną prie pilnosios blai
vybės prisirašė netoli šim
tas naują narią.

G. L. Ogis.
>

Rochester, N. Y.
Šiuomi laiku pas mus 

oras 'gražus, tankiai palį- 
ja, bet dienos gana giedrios. 
Darbai eina neblogiausia ir 
fabrikuose ir prie rubsiu- 
vią; iš kitur pribuvusiam 
darbas nesunku gauti. Lie
tuvią čia yra gana apsčiai, 
bet prie parapijos neper- 
daug priguli; norint nedide
lė lietuvią bažnytėlė, o h’ 
tai nedėldieniais buna treč
daliu nepilna.

Rugsėjo 27 dieną atsisky
rė su šiuomi svietu Adomas 
Butrimas, 42 metu amžiaus. 
Paliko žmoną, tris sūnūs ir 
vieną dukterį. Velionis pa
ėjo iš Kauno gubernijos, 
Telšią pavieto, Rocheste- 
r’yje pragyveno apie 16 me
tą. Palaidotas liko 2 d. 
spalio su bažnytinėmis apei
gomis. Lai buna jam ramu 
ilsėtis šioj svetimoj žeme
lėj!

Lietuvią Mokslo Kliubas 
gerai laikosi, turi apie 60 
narią. Gaila tiktai, kad 
kliubo susirinkimai laikomi 
neatsakančiose vietose. (Į 
korespondenciją, tilpusią 
kitam laikraštyj, visuomet 
ten reikia ir atsakyti, apie 
tai patėmijimus išleidžiame. 
Red.).

Visos vietinės lietuvią 
draugijos išrinko delegatus 
pasirupinimui apie pastaty
mą Rochester’io lietuviams 
tautiškos svetainės. Šitas 
darbas reikalauja daug triū
so iir laiko, o mums visiems 
be skirtumo jisai labai tu
ri rūpėti. Pastatę tokią 
svetainę, Rochester’io lietu
viai padės stiprius pamatus 
savo tautiškai-kulturiškam 
darbui. Tad dirbkime kiek 
galėdami, idant tas puikus 
sumanymas nenueitą vėjais 
ir mes pagalios ištikro ga
lėtumėm pasidžiaugti ir pa
sididžiuoti savo darbo vai
siais.

B. Nešiurpulis.

Waterbury, Conn.
Spalio 2 ir 3 dieną musą 

mieste lankėsi Kauno “Sau
lės” atstovai kun. Tumas ir 
kun. Olšauskas. Water- 
buriečiai rimtai priėmė sve
čius, kurie čia masažai pa-

sipelnė auką. “Aido” cho
ras ir bažnytiniu giedorią 
pulkelis susijungę padaina
vo keletą dainelių, padailin
dami abudu vakarus.

Šmikis.

Iš Londono. -
Lietuviai žada perkelti 

savo kliubą arti lietuviškos- 
bažnyčios, ty. apie Hackney 
Road, N. E. Kiek patyriau, 
yra kalbama, kad perkėlus 
kliubą naujon vieton, jame 
nebus pardavinėjami svai
ginamieji gėrimai. Jaigu 
taip, tai butą daug ramesni 
kliubo pasilinksminimai.

Ateiviams labai apsunki
nama atvažiavimas Angli- 
jon. Pora savaičią atgal 
atvažiavo čia vienos mote
ries sesuo iš Lietuvos, tat 
nenorėta jos įleisti Lon
donan ir išlaikyta ant laivo 
apie pusantros paros. Fo
tam buvo teismas, tai vos- 
nevos įleido. Pirma to mi
nėtos moteries inspektoriai 
išklausinėjo, kaip ji čia il
gai gyvenanti, kiek jos vy
ras uždirba, ar galės seserį 
pramaityti ir tt< Lietuviai 
keliaudami į Angliją turi 
apsižiūrėti.

Čia nekurį laiką apsisto
jęs daktaras V. A. Marti
šius, pereitą savaitę išvažia
vo su kokiais ten reikalais 
Amerikon. Sako, po kokios 
poros mėnesią vėl sugrįšiąs 
Londonan.

’Galijotas.

RED. ATSAKYMAI.
Kl. Opansui. — Tamstos 

eilės laikraštin betinka, pa
rašytos be jokio žinojimo ei
liavimo teisią ir nei pagerin
ti ją raidžią, nei pertaisyti, 
kaip' Tamsta prašai, jokiuo 
budu negalima. - Patartu- 
mėm Tamstai rašyti į laik
raščius žinutes.

ATMINIMAI.

griaustinio grumo- 
sudrebino motiną- 
didele srove pasi- 
padangią vanduo...

Taip užsinorėję palikti ba
su, augštai parąityt.kelines, 
kad nesušlaptą, jįr brist 
kuogiliausiai, >sąu^t drau
gus į pagalbą,j idaąt sulai
kius murmuliąojaiįtį van
denį, o tada pastatyti ke
tursparnį malūną ire gėrėtis, 
pergalėjus vandens galybę...

Graži, gera gamta! tu iš 
pat mažens mokini mus gy
vent, mokini valdyti gyve
nimo sąlygas!...

Priėjau kryžkelį ir su
stojau; vanduo smarkiai bė- 
go skersai mano taką. Per
šokti buvo perplatu. Kelio
likos metą tarpas sunaiki
no mano drąsą. O kokis 
aš šiandie bailys!... Aną 
dieną vaikiščias su vėjo 
sklaistomais plaukučiais — 
kokis jis drąsuolis!...

Štai kitoj ^gatvės pusėj 
ateina žmogus.

— Ką, mielasis, neper
plauki ?

— Vargiai butą galima, 
—- atsakiau.

— Eikime čia į tą pusę, 
— pamojo ranką į kairę — 
.ten rasime tiltą. . Aš tams
tai sakysiu, kad tiesiok gė
rėjausi puikum oru prieš ką 
tik praslinkusią audrą.

— O kokią gi laimę svei
kas sutikai? — užklausiau.

— Taigi tas karštis ir 
dušnumas, ką taip dailiai 
mane plukdė,-

— O taip, aš pilnai sutin
ku, nes jaučiau ..t| viską, 
tiktai lygiai kaip ii; tamsta 
velyčiau prasijęnk^i tokią 
gamtos dovanėlią.

— Kodėl tamsta jjąip kal
bi? .

— Jog žmogaus Jausmai 
liudija, kad jam yra sunku 
taip kentėti — .^įsakiau. 
Mano bendras , nuvedė ;tk is 
kur ten į tolimąj rpą’osi, ko 
ieškodamas. Už valandėlės 
jo blaivą veidą nudvelkė 
kūdikiškas nusišypsojimas. 
Jisai maloniomis akinąs 
pažvelgė į mane ir išpaleng- 
vo pratarė:

— Netiktai toji valanda 
man buvo miela, kada pra
kaitas mane skalavo, bet 
kiekvienas neatsargesnis 1, 
žingsnis, ar tai koks dar 
skaudesnis likimo smūgis, 
juk nėra amžinas ir visuo
met paskui , save veda 
džiaugsmą. Jaigu aš sutin
ku tą, ką kiti malonėja už- 
vardint vargais, aš žaidžiu 
jais, aš noriu juos pažinti, 
atsigerėti, nes jie greit ma
ne apleidžia. Aš žinau, kad 
tai ne kokia — ten niekiška 
draugija savo vartus prieš 
mane užvers, bet aš netek
siu gyvenimo mokyklos. 
Aš visuomet laimingas; 
man viso-ko pilna; aš ne
pažįstu dejavimo prasmės; 
aš skęstu savo laimės gau
siose dovanose. Kada gi ji 
pavėluoja, aš gyvenu savo 
praeities brangiomis valan
domis.

— Dovanok tamsta už at
virumą, — aš pertraukiau 
jo kalbą — bet /tiktai kūdi
kiai taip laimingi tebūna, o 
praktiškas gyvenimas po 
bausmės rykšte verčia mus 
atviromis akimis žįurėti į 
ateitį, praeitis gi liekasi be 
reikšmės...

— Eh, jąs, praktikai!.. 
Jąs tiktai nelaimingi kūdi
kiai, sugriaunanti savo lė
les ir klykianti • ją netekę, o 
gyvenimas vis savu keliu 
rieda...

Priėjome ir tiltą. Mano 
sankeleivis perėja i kitą pu
sę ir mes žingsniavome to
lyn.

Aš atidžiau prisižiūrė
jau į savo bendrą ir, ištik*- 
ro, pavydas, lyg kokia ne
laiminga nuodėmė, pasiekė

Šiaurės padangę temdė 
juodpilkiai debesįs, vis la
biau atsitolindami į neuž
matomas padanges. Pro- 
rečiai švytavo persmeigian
čios orą žaibo gelonįs ir dar 
gana smarkus griaustinio 
dundėjimas ėjo vis lėtyn. 
Prieš praėjusią audrą grin- 
čioj buvo šilta ir nepaken
čiamai dušnu, prakaitas 
bėgte bėgo per visą kūną. 
Lauke buvo dar didesnė 
kankyne: inkaitusi saulutė, 
tarytum, stengėsi visokią 
gyvybę iškepinti...

Bet, štai padangėse pasi
rodė juodi debesįs,. prade j o 
švaistytis ugniniai botagai, 
baisąs 
jįmai 
žemelę, 
pylė iš
Dar tik trumpa valandėlė 
tepraėjo, bet kaip-tai vis
kas kitaip virto. Teisybė, 
saulė spinksėjo kaip ir 
pirma, bet dabar jau malo
niai glamonėjo visatą, jau 
taip beširdžiai nebekepino. 
Švelnus vėjalis lėtai vilnia- 
vo ir lauką lietaus lašais 
suvilgintos žolelės žiurėjo 
žibančiomis akimis, saulės 
spindulią išdabintomis...

Matydamas tokį gamtos 
reginį ir aš išėjau iš savo 
grinčios į gatvę. Čia po 
dešinei gatvės pakraščiu bė
ga pašėlęs sukuris drumli- 
no vandens; čia platesniam 
slėnyj — palengvėle teka; 
vėl ten siaurumoj — rita
si murmuliuodamas, bet pa
silikti nenori. Rodosi, tas 
vandens besistengimas gat
vės pašaliu sužadino manyj 
senai praėjusią vaikystę, Įgano širdį. Matomai, meį-
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lės dievaitė nepamiršo jo 
aplankyt su brangiomis do
vanomis, kuomet dar moti
nos akįs ilsėjosi'jo menkoj 
gyvybėj. Augštai pakėlęs 
galvą, su gyvu ramumo at
spindžiu veide, jisai žiurėjo 
į mane savo kerinčiomis 
akimis ir tiktai rodėsi, kad 
jis viską myli ir yra myli
mu.

— Yra gyvenime tokios 
stebėtinos valandos, — tęsė 
jis savo kalbą, jog ir vaiz
dai tuomet turi kokias — 
tai savo neįprastas ypa
tybes, nors, sakoma, kad 
vaizdams negalima priduoti 
tiek daug svarbos, galas 
juos žino!... Kiek-tai kar
tą įvairiuose kraštuose 
mačiau mėnulį, tą paprastą 
ir visiems žinomą šviesos 
skritulėlį, bet kartais pa
sitaiko, kad ir tas sidabri
nis skritulėlis kaip tai ne
paprastai tave ramina ir vi
sai kitaip išrodo...

Ėjome vis tolyn, kur žali 
laukai jau dengėsi prietam
sos sparnais, o jis man vis 
kalbėjo:

— Trukšmingos dienos 
vakaras jau ėjo rainy n, 
kuomet aš kartą pavėlavęs 
šioj miesto daly j laukiau 
atvažiuojant gatvinio vago
nėlio. Atbėgo vienas va
gonėlis, suskambino ir nu
braškėjo sau kiton pusėn, 
man gi tinkamas važiuoti' 
vagonėlis vis nesimatė atei
nant. Žiurėjau 'į tolumą, 
kur elektros vagonėliu bė
giai skęsta tamsoje. Tuš
čias kampas, kuriame aš 
stovėjau, visai apvienėjo, 
tiktai aš vienas pasilikau, 
tankiai tėmydamas į rytus. 
Mėginau skaityti laikraštį, 
bet gatvinės lempos šviesa 
nebuvo užtektina. Kad jau 
perdaug nenubostą, pamažu 
vaikščiojau galas nuo galo. 
Visokios neprotingos min- 
tįs slankiojo mano galvoje, 
nes kokioj pelkėj tas išmin
tingas sugausi!... Kada at
siminiau ir apie save, bu
vau bedainuojąs palengvė
le:

Tau, žvaigždute, miela
Naktim’s mus ganyti. ■O. —

Trokšta mano siela 
Akis jos matyti...
Velyk tos, ką gano, 
Tegul subįrėtą, — 
Negut akįs mano 
Jos neberegėtą...

— Tuom tarpu ten pietą 
krašte išslinko- iš debesiu 
mėnulis. O tie debesįs vis 
kruta, kruta pamažėli, lyg 
tai butu vėjo siūbuojamos 
medžią šakos: tai pridengs 
jo veidą, tai vėl atskleis. 
Tai vėl tie debesįs pavirs
ta į tanką akaciją krūmy
ną: štai žiedai baltuoja, vė- 
jaliui silenant šakos liula... 
Priviliotos akįs paskendo 
žavėjančiame vaizde. Min- 
tįs klaidžioja, ieško ko tai 
labai pažįstamo, ko tai 
matyto... Aš buvau lai
mingas.. Dar laimingesnių 
jaučiausi spinksint tyrai 
melsvose pietinės padangės 
augštumose neišskaitomoms 
daugybėms gražią žvaigž- 
dučią. Tarsi labai ilgą am- 
žią meilės ir dailos pagim
dyti kūdikiai, mano saldąs 
atminimą sapnai šypsosi, 
suposi nakties vystykluose... 
Malonus, švelnus mėnulio 
veidas slapstėsi akaciją žie
duose, lyg vaikučiai, kada 
kavojasi kvepiančiame šie
ne: pasikavos ir nerimsta 
ilgai, vienval iš kalną šieno 
iškiša galvutę' ir šaukia: 
“uu! Jonuk, tu nerasi 
manęs!” Pašnabždomis 
tuomet vaiką sieloje ginčy- 
josi laimės sapnai... Jie 
visi tuomet skendo laimėje, 
bet jie to nematė, nejautė, 
nes patįs buvo taja laime...

— Kaip gerai gulėt ant 
jos kelią, glaustis prie jos... 
Kaip ji jautriai glosto ma
no plaukus, mano veidą, o 
gilios, tamsios akis, it dau- 
są toluma, žiuri į mane... 
Aš matau tas akis, nes ne- 
kados negaliu ją užmiršti... 
Štai jaučiu, augštai atsidu
sime pakilsta krūtinė... Tar
si atbalsis, nuskambantis į 
tamsią girios tolumą, mes 
paskendome laimėje — il
game saldžiame pabučiavi
me...

— Staiga iš taip mielą 
atminčių prižadino mane (

vagonėlio bildėsis, apsidai
riau aplinkui, visur buvo 
tuščia. Ant atbėgančio va
gonėlio aš pamačiau užra
šą: “Į sapną šalį”, — tai 
buvo mano laukiamas. Va
gonėlis bildeno, bėgdamas 
linkui mano saliesyJ^tftsS^li 
denimas taip man buvo ne
malonus, kad aš nejučiomis 
neapkenčiau jo už taip stai
giai nubaidytas mano lai
mės svajones... Taip labai 
norėjosi man vėl sugrįžti ir 
jau ant visados’ pasilikti 
tuose saldžiuose sapnuose... 
\ — Ką jau čia, jog gyve
nimas ii’ yra -vien saldąs 
sapnai... Ką? sakai, skaus
mai? Negi jau kur gali 
rasti savo laimę be skaus
mą?

— Kaip liūdna, negirdint 
dvasioje širdingo atbalsio!...

— Kaip miela pasinert 
jautriame žvilgvje!...

M. D.

Musą vaikai.
— Alyte, ar daug norė

tum gauti saldainią?
— Ketulis.
— Sakyk aiškiai “ketu

ris”, tada gausi.
— Na, tai noliu penkis.

Užgana padarymas.
Teisėjas: — Tasai žmogus 

sako, jogei jąs jam į galvą 
suskaldėte staliuką...

Kaltininkas: — Tas tiesa, 
šviesus, teisė ji, bet staliuką 
aš liepiau išnaujo sutaisyti.

Prekybos mokykloje.
—’ Kas tai yra čekis?
— Tai dokumentas, kurio 

dauguma žmonią visas gy
venimas lukeriuoja ir nesu
laukia.

Kuomet malonė galvažu
džio pasigaili, pati papildo 
galvažudystę,

■ . ■
Gerai but pakakintu gy

venimo pabaigoje, bet kas 
pradėjęs bent kokį darbą 
pakakintas, tasai netoli nu
eis. AX.
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Redakcijos Paiemijimai.
“Lietuviškojo Biuro” Pa- 

^•torjT^Blmrėjas, plačiai 
žinomas ir Amerikos lietu
vių visuomenei, p. J. Ga
brys, vis-gi savo sumany
mo dar neišsižada, kad Tėv. 
Myl. Dr. lėšomis išleidžius 
lietuviškų enciklopediją. 
Antai “Vien. Liet.” T. M. 
D. reikaluose skaitome visą 
tos jo rengiamos enciklope
dijos projektą. Iš “pieno” 
tenka patirti, jogei enciklo
pedija busianti paskirstyta 
i 15 tomų, kiekvienas tomas 
nemažiau 500 puslapių; 
puslapis busiąs padalintas į 
dvi skilti, kiekvienoje skil
tyje 60 eilių, kiekvienoj ei
lėj 40 raidžių. Taigi vi
same veikale (15 tomuose) 
busią mažiausiai 7.500 pus
lapių, 15.000 skilčių, 9O0.Q00 
eilių ir 36.000.000 raidžių. 
Atskyrioms visokioms mok
slo šakoms pavesta tam tik
ras eilių skaitlius, žiūrint į 
mokslo šakos svarbumą. Be 
to turėsiąs but dar ir prie
das. Visas darbas išdėsty
tas keleriems metams, pra
dedant 1912 metais, o bai
giant 1917 metais. Visas 
tasai projektuojamas leidi
nys apkainuojamas suvirš 
50.000 dolerių. Sumanymas 
nieko sau, svarbus, tik rei
kia p. J. Gabriui kuodau- 
giausiai surinkti pinigų. O 
vis tie milžiniški kapitalai 
čiulpiama ir manoma čiulpti 
iš Amer. lietuvių, kurie ki
tus šeria, o patįs savo liki
mu mažai rūpinasi.

Enciklopedijos sumany
mą paginame, bet kapitalo 
klausimas mums keistai at
rodo. Jei jau tarp Ameri
kos lietuvių esą galima to
kias milžiniškas sumas su
rinkti projektuojamai p. J. 
Gabrio enciklopedijai, tad 
ar-gi nesvarbiau butų tuos 
pinigus pašvenčius opes
niems tėvynes reikalams, 
mokykloms ar kitkam, kad-

ir, sakysime, dvarų išpirki
mui?

” ^SWISS'

Naujas Pennsylvanijos 
arcivyskupas Prendergast, 
kaip rašo Mahanoyaus 
“Saulė”, lietuvių parapijo
se tarp kunigų esąs pada
ręs daug permainų. Kun. 
Pautienius. iš Mahanoy City 
perkeltas į Shenandoah, Pa., 
kun. Kaminskio vieton, o 
pastarasis į New Philadel
phia. Kun. Dargis iš New 
Philadelphia į Mahanoy 
City. Be to “Saulė” gir
dėjus, jogei ir kun. A. Mi
lukui iš Philadelphia prisi
eis kraūstyties į kur kitur.

* «
Pereitą sykį pranešdami 

apie misijonoriaus tėvo Ka
zimiero atkeliavimą Ameri
kon neapsirikome pažymė
dami, jogei nekuriems laik
raščiams iš to atsilankymo 
bus pakaktinai medžiagos. 
Antai “Keleivis” iškalno 
tėvą Kazimierą pavadina 
“kvailiu”. Girdi, “jis tos 
pačios rųšies “veikėjas”, ką 
Tumas su Alšausku, jaigu 
yra koks skirtumas, tai tik 
tame, kad truputį kvailes
nis”. Tai paties “Kelei
vio” žodžiai. Skaitant to
kius kuošlykščiausius išsi
reiškimus, nežinai nei kas 
manyti. Tegu “Keleivis” 
negerbia tų žmonių persi
tikrinimų, pašaukimo, bet 
tegu anuos gerbia kaipo 
žmones ir tegu neprovokuo
ja minių, nes tas viskas la
bai greitai tegali susimesti 
ant paties “Keleivio”. Ir 
stebėtina, kad ligšiol “Ke
leivis” vis dar neišmokęs 
švariau .penėti savo skaity
tojus.

Ąpie Amerikos lietuvių 
moksleivių organizavimosi 
“Lietuvoje” randame se
kantį iš Srantono, Pa. atsi
šaukimą :

“Jau senai pakeltas su
manymas suvienyti Lietu
vius Moksleivius Amerikoj. 
Bet ikišiol apie inkunijimą 
sumanymo veik nieko ne
girdėt.

Draugai Moksleiviai ii 
Moksleives! Mums labai 
svarbus susivienijimas, todėl 
turim atydą atkreipti į tą 
klausimą. Juo ilgiaus lauk
sime, juo ilgiaus mes busim 
išsiskirstę, tuo daugiau tu
rėsime ištautėj usių ■- musų 
brolių ir sesučių tarpe lan
kančių mokyklas ir tas 
kiekvieną metą dauginsis ir 
žemins musų tautą;

Mes moksleiviai nuo iš
tautė jimo galime apsisau
goti. Apsisaugoti'mes ga
lėsime vien tik jer susivie
nysime ir pradėsime dirbt 
lietuviškoje dirvoje. 7 -

Pirmiausia reikia kiek
viename miestelyj, kur tik 
yra merginų, ar ..vaikinų 
lankančių mokyklas, kaip 
tai: augštcsnes mokyklas, 
kolegijas ar tnl^rsatętus, 
tverti moksleivių lietuviu 
kuopeles. .

Pradžia jau yra:. Scranto- 
ne, Pa., jau antrrmetai kaip 
gyvuoj a augšteshėš . moky
klos Moksleivių Draugija 
vardu “Liepa”. “Liepa” su
siorganizavo gruodžio 16 d., 
1910 m.).

U-rame Laikraštininkų 
Susivažiavime Scrantone 
šiemet dalyvavo moksleivis 
p. A. Želvis iš Waterbury, 
Conn.; jis buvo atstovu uni
versiteto studentų, taip pat 
buvo astovų “Liepos” drau
gijos, Scranton, Pa. Laik
raštininkai atsinešė i klau
simą suvienijimo mokslei
vių labai maloniai, ir pilnai 
mums pritarė. Už ką išta
riam laikraštininkams ačiū!

Todėl, ingavę daugiau 
energijos ir pilnai atbudę, 
mes, “Liepos”, draugai ir 
draugės pradėjom organi
zuot moksleivius musų apie- 
linkėje ir tikime, kad dar
bas tas pasiseks.

Ir kituose ’ • miesteliuose 
malonėsit moksleiviai ir 
moksleivės sušaukt susirin
kimus ir suorganizuot kuo
peles, kad greičiau galėtume 
pradėt vienytis, dirbt, po
draug lavintis lietuviškoj li
teratūroj ir kalboj.

Su visokiais reikalais 
molonėsit kreiptis žemiaus 
paduotu antrašu.

A. Grybiutė, sekr.,
1419 Sumner a vė., 

Scranton, Pa.

NEPRAŠYTI GLOBĖJAI.

Nors Amerikos. lenkąi ir 
toli gyvena nuo savo gim
tinės šalies, bet didesnę jų 
dalis ir šiame demokratiz
mo krašte negali pamiršti 
savo senų pretenzijų prie 
lietuvių ir čia jie stengiasi 
pakelti “lietuvių — „lenkų 
klausimą”. Mat, jie vis 
dar mano, kad prie šiandie
ninių gyvenimo aplinkybių, 
šiandieninėje demokratiško
je visuomenės sriovėje jie 
galėsią atsiekti jau senai.at
gyvenusius savo, politiškus 
ir tautiškus tikslus-syajo- 
nes.

Lenkų išeivijos Amerikoj 
veiklesnė dalis yrą susior
ganizavusi į kelias dideles 
organizacijas, iš kurių bene 
didžiausiaja bus “Zwįązek 
Narodowy Polski” (Tautiš
kas Lenkų Susivienijimas). 
Organu tos organizacijos 
yra Chicagoje išeinantis 
dienraštis “Dziemiik Związ- 
kowy — Zgoda”. 227-tam 
to dienraščio numeryje, 
28 d. rugsėjo š. m., skaito
me aiškiai išreikštą nuomo
nę apie tos organizacijos 
tikslą: lenkų agitaciją tar
pe Amerikos lietuvių ir ru
sinu, Straipsnelis užvar
dintas “Lietuvių — rusinu

Jausimas” ir autoriumi jo 
/ra vienas tos organizaci
jos viršininkų, kokis-tai 
Adam Gręgbrovič. Pa- 
briežęs, kad šis klausimas 
Tautiškam Lenkų Susivie
nijimui jfoą, nesulyginamai 
svarbus, dutorius tarp kitko 
taip rašo J ‘

“Tarpe daugybės organi- 
zacijinių ir agitativinių pro
jektų, lietuviška ir rusiniš- 
ka dirva (pole) paliko kaip- 
tai užmesta. Tautiškas 
Lenkų Susivienijimas, pa
remtas ant Liublino Unijos 
pamatų ( na zasadach), pri
ima prie savęs ir lietuvius ir 
rusinus, bet jokia platesnė 
agitacija, jokis rūpinimasis 
(starania) nebuvo pradėtas 
tarpe tųjų, mums politiškai 
giminingų tautų. Sepera- 
tizmo sriovės negali būti ne
pergalimos žengiant tuomi 
keliu. Lietuviai ir rusinai 
turi tiesą ir gali tverti bei 
plėtoti savo skirtingą kul
tuvą; reikia suteikti jiems 
tam tikslui atskirius sky
rius ir autonomiją, pavidale 
sokolų ir dainininkų sky
rių.

“Gyvuoja gana didelės 
lietuvių ir rusinu organi
zacijos; — reikia perstatyti 
jiems susijungimo (polą- 
czenia) propoziciją, o ma
žesnes draugijas stengtis 
perkeisti į Zwįązko kuopas. 
Prie to neprieisime gąl už 
metų, dviejų r ar daugiau, 
bet agitacija pravesti gali
ma. ; •; _.

“Organizatoriai daug ga
lėtų nuveikti tarpe pavienių 
lietuvių ir rusinu, žinodami 
jų santykiui (stosunki), reL 
kia tatai parūpinti lietuviš
kus ir rusiniškus organiza
torius.” r u

Užtenka Šitų kelių ištrau
kų, idant'šupVašti;* kaip len
kai dar ndfriškai žiuri į mus 
kaipo į višai atskirą tautą 
ir į musų tautinį judėjimą. 
Jiems rodosi, kad ir šiandie 
lietuviai dar kartu su jais 
svajos apie kokias-ten Liu
blino Unijos politiškas kom
binacijas, kurios šiandieni
niame dėmokratiškai-tautiš- 
kame abiejų tautų judėjime 
neturi ir negali turėti jo
kios reikšmės. Patįs len- 
kai-tautininkai pripažįsta 
lietuviams tiesą plėtoti sa
vąją skirtingą kultuvą, tad 
apie kokias čia seperatizmo 
srioves jie kalba? Lietuviai 
kartą jau .pasijutę savimi 
esą, be abejones ir negali 
maloniai žiūrėti į brukamą 
jiems lenkų globą; bet te
gul tik lęnkai-.tautininkai 
išmeta iš sav<£ galvos sva
jones apie kokįą-tai “histo- 
rišką brolystę”, lietuviai il
gainiui į juos žiūrės tokio- 
mis-pat akimis, kaip ir ki
tas visas tautas. Kitaip nei 
negali būti. Bet jau toji 
neprašyta lenkų-tautininkų 
globa, tai šiandie lietuviams 
visai nereikalinga ir tik tuš
čias bus lenkų Związko dar
bas organizuoti po savo 
sparnu lietuvius, .kurie jau 
turi savo kultūrišką visuo
menės gyvenimą, savo ke
lius, kokiais ^ie žengia ir 
žengs, visai nepaisydami į 
jokias lenki? - tautininkų 
svajones įr užmetamą jiems 
globą. K> IL

Neprisipitų. f čia visai ir 
kalbėti apie tuos lenkų-lie
tuvių santykius, jaigu čia- 
pat po šonu Amerikos, lie
tuvių lenkų-tautininkai ar
ba jiems pataikaujantieji 
nekurie “lietuviškai-lenkiš- 
kieji veikėjai” ištikro ne
mėgintų to savo, neprašyto 
organizatoriško darbo plėsti 
tarpe dar tautiškai nesusi
pratusių liet u vių sluogsnių.

taip va Chicagoje yra su
tvertos arba tveriamos len- 
kiškąi-lietuvišhos draugijos, 
kame kaip syk ir apsireiš
kia toji neprašyta lenkų- 
tautininkų globa. Tųjų len- 
kiškai-lietuviškų draugijų 
charakteristiška žyme yra 
tas, kad pristojusieji į jas 
nariai-lietuviai yra maitina
mi vien lenkiška dvasia, in- 
kvepiama jiems lenkų tau
tiškos ideos," verčiama juos 
vartoti vien lenkų kalbą ir 
tt., apie menamąją gi lenkų 
tokioms draugijoms suteik
ti tiesą plėtoti savąją skir
tingą lietuvių kultūrą ten, 
žinoma, negali būti nei kal
bos. Tad jau menamieji 
lenkų-lietuvių “brolystės” 
skelbėjai verčiau palikite 
lietuvius veikti savaimi, už 
ką jie bus jums daug prie
lankesni, negu kad, sėdint 
jums dviejose kedėse, lietu
viams ištikro prisieitų net 
čia Amerikoj pakelti balsas 
ir tą jūsų manomą lenkišką 
globą ant lietuvių atmesti 
šalin. A.

NEBAUGINKIME 
VAIKŲ.

Skundžiasi vyrai, jogei 
jų pačios daug išleidžia pą-
rėdams, to delęi nevienas 
savo pačią nešioja ant 

daiktus. Gydytojai paša- rankų, idant nors mažiau 
jogei gydant vaikus | nuplėštų čevėrykų.

daiktus. Gydytojai pasa-

Kiekvienas geras šalies 
pilietis be abejonės trokšta 
idant 'lietuvių visuomenė, 
turinti nuolatinius santy
kius su svetimtaučiais, butų 
kuosveikiausia ir išmintin
giausia. Kadangi musų 
jaunuomene yra ta j a gyva 
medžiaga, iš kurios, jai nuo
latos priaugant, tveriasi vis 
naujos visuomenės, tatai la
bai lengva suprasti, kad jei 
kas geidžia turėti sveiką ir 
išmintingą visuomenę, tasai 
privalo pasistengti visupir- 
mu savo jaunuomenę pada
ryti sveika -ir išmintinga. 
Todėl jaunuomenes sveiku
mas priklauso netik nuo 
gimdytojų ir atskirų šei
mynų, bet ir nuo pačios vi
suomenės.

Šituo straipsniu norėtu
mėm atkreipti domą, į vie
ną labai tarp lietuviij pra
siplatinusį paprotį, labai 
blogą paprotį ir visur pla
čiai vartojamą motinų, bū
tent vaikų bauginimo pa
protį, idant tuos mažyčius 
palenkus paklusnybėm Vai
kų bauginimo paprotįs yra 
senas taip, kaip sena gali 
but ir pati lietuviij tauta. 
Pasitaikius progai tuos ma
žyčius baugina ir tėvai, ir 
motinos, ir vyresni šeimynų 
nariai. Taip pasielgiama 
Lietuvoje, taip ir Aiueriko- 
jc. ’ '

jei kas svetimas vaikus 
baugina, tai dar nėra taip 
stebėtiną, bet jei tą patį da
ro pati motina su savo vai
keliais — tai jau tiesiog ap
gailėtina ir nedovanotina. 
Kad padarius savo vaiką 
paklusnesnių, motina jo 
vąidentuvėn inkala pasibai
sėtinus jam daiktus. Ka
dangi vaiko vaidentuvė yra 
perdaug jausli Ir jam kiek
vienas išreikštas žodis 
smenga širdin, tatai jo pro
te labai tankiai išsivysto 
briesminga baimė prieš ko
kią tai “ baidyklę ’ ’, kurios, 
kas tiesa, nekados nėra ma
tęs, bet kurion šventai tiki, 
nes jam taip motinos, ar na
miškių yra inkvėpta. Tok
sai vaikas pasidaro baugus, 
praranda pobūdžio vieką, 
ima sirgti nervų liga ir tan
kiai, ypač vakarais ir nak
timis, kenčia baisius, pra- 
matymus, buk jį kas toksai 
norį sugauti, pagriebti ir su 
juom atlikti baisiausius

NEDĖLIA AUSTRALI
JOJE.

tankiai užeinama sergančius 
aervų figomis, kurios juose 
atsiradusios nuo neišmintin
go su jais apsiejimo, nuo 
bauginimo.

Nekuri šeimyna turėjo 
sveiką ir labai linksmą ber
naitį, kuris retkarčiais bū
davęs nepaklusnus. Jo mo
tina, kad pripratinus jį prie 
paklusnybės, ėmus bauginti 
visokiomis “baidyklėmis”. 
Vaikiukas, žinomas dalykas, 
tomis baidyklėmis susirūpi
no, laipsniškai ėmė daryties 
rimtesniu ir tįlcsniu, bet 
vienval išnyko jame visoks 
drąsumas ir ėmė džiūti. 
Panašiai praėjo kelios sa
vaitės. Vieną sykį motina 
nakčia atsikėlė ir, praeida
ma šalia vaikiuko lovelės, 
patėmijo, kad vaikiukas ne
miega, bet susitraukęs sėdi 
lovutės kamputy ir pasi
baisėtinai žiuri priešai sa
ve. Persigandus užsižiebė 
žiburį ir ėmė teirauties, ra
minti vaikiuką. Ir tuomet 
tik patyrė, jogei vaikiukas 
jau ilgas laikas naktimis ne
miegąs, nes bijosįs, kad pas 
jį neateitų “žilas diedukas 
su krepšiu”, “žydas su 
barzda” ir jo paėmęs nenu
neštų ten, į kur nešami vi
si nepaklusnus ir nenuolan
kus vaikai...

Motina tad stengėsi vai
kiuką pertikrinti, kad tasai: 
“žydas” ir “diedukas” — 
tai vienas tik išmislas, bet 
vaikiukas tuo pertikrinimu 
visvien nebuvo pakakintas. 
Viskas pasibaigė gydytoju- 
mi ir tėvai nemažai turėjo 
nesmagumų ir rupesties, 
kol vaikiukas iš tos baimės 
ligos išgijo ir atsirado savo 
normališkame stovy j. Jei 
no. motinos nakčia atsikė
limas ir netikėtas pažvelgi
mas į lovutę ?ir nepatėmiji- 
maš vaikiuko blogo padėji
mo iš laiko, vaikiukas dar 
kelias naktis taip butų pa
sikankinęs ir be abejonės 
būtų sunkiai susirgęs, o 
paskui iš to gal butų ir mi
ręs.

DeleF tų visų priežasčių 
vaikelių bauginimas dvasio
mis, baidyklėmis ir tam pa
našiais “baubais” tarp lie
tuvių neprivalo turėti vie
tos. Jei kuomet nors vai
kas reikia pabauginti, tai 
tas galima padaryti išmin- 
;ingu budu, būtent jam pa
grasinti, kad už tą ir tą bu
siąs pastatytas kertėn, gau
siąs per nagus, negausiąs 
pietų arba vakarienės, nei
siąs pasivaikščioti ir tp., 
)et nekuomet nereikia nau- 
doties fantastiškais išmis- 
ais; kurie lengvai vaiko vai- 

dentuvėn įsmenga ir paskui 
pagimdo baimės ligą, iš ku
rios išsivysto nervų suiri- 
mas, nervų liga. Vaikų au
dėjimui yra sunku parinkti 
ir pripažinti kokį nors nuo- 
atinį systemą, nes kiekvie

noj šeimynoj atsiranda tūk
stančiai visokeriopų tam 
tikslui aplinkybių, kurios 
auklėjime tankiai buna pa- 
rinktinais vaistais.

Vis tai pačių gimdytojų 
pridėrystė auklėti savo vai
rus taip, idant jie butų svei
ki dvasia ir. išmintingi, 
idant už nieką nebūtų bau
ginami ten kokiomis baidy
klėmis, čigonais, šydais ir 
kitokiais vaikams kenkian
čiais žodžiais. Ž. M.

Yra visur plačiai žinoma, 
kaip anglai aštriai užlaiko 
nedėlios atsilsį. Bet anglų 
nedėlia negali but sulygina
ma su Australijos nedėlia ir 
seredos popiečiu (kadangi 
apart paprastų švenčių, 
Australijos darbininkas ir 
valdininkas turi užtikrintą 
sau dar. atsilsiui ir seredos 
popietį).

Gangreit kas įeis Austra
lijos bile vienon valgyklon 
seredoj, kuomet miesto laik
rodžiai skambina dvyliktą 
valandą, nusistebėdamas 
pamatys kaip visos tarnai
tės nuo įnėjusio svečio nu
sisuka ir, pamėčiusios pri
juostes, skubinasi per du
ris laukan.

Jaigu gi svečias įneis 
valgyklon keliomis minutė
mis pirmiau dvylikos ir su
spės dar užsisakyti valgį, 
tai jam gali pasitaikyti, kad 
tarnaitė nešdama lėkštę su 
valgiu, išgirdus laikrodžio 
mušimą, padės lėkštę ant 
artimiausiojo sau stalo, ne
paisydama svečio susirauki
mo, ir pati sau ramiai išeis 
laukan.

Vienan teatran, kuriame 
seredos popiety atsibuvo 
perstatymas, ihėjęs kokis 
tai senyvas ponas su puse 
apskustos barzdos aiškin
damas, jogei barzdaskutys 
absoliutiškai atsisakęs kitą 
barzdos dalį skusti, kadan
gi laikrodis išskambinęs 12 
valandą.

Tas viskas, rodos, yra ne
galimas daiktas, o vienok 
yra teisinga, kad Australi
jos sostainėj Sydney, turin
čioj pusę milijono gyvento
jų, iš kitur pribuvėlis nedė- 
lioj negalės gauti sau paval
gyti. Kas tiesa, nekurios 
valgyklos slapta nedėliomis 
valgius pardavinėja, teęiau 
reikia žinoti, kame tos val
gyklos randasi, o antra —• 
labai lengvai gali but su
areštuotas už peržengimą 
nedėlios atsilsio parėdymo.

Vieną italą, atsirandantį 
tokioj valgykloj, valgyklos 
savininkas, pamatęs atei
nantį policijantą, įstūmė 
pašaliniai! kambarin, kuria
me tuo tarpu triusėsi viena 
tarnaitė. Policijantas te- 
čiau ir ten įėjo, kurio aky- 
veizdoj bėdinas italas, nors 
jau senai buvo vedęs, ap
reiškė —- kad apsisaugojus 
bausmės — jogei toji mer
gina esanti jo sužadėtinė ir 
pastaroji tą apreiškimą pa
tvirtinus.

Italas tuo budu išsisuko 
nuo areštavimo, bet paskui 
pateko toli į aršesnius ne
smagumus; praėjus kadan
gi nekuriam laikui jį žino
ma valgyklos tarnaitė ap
skundė teisman, reikalau
dama 5.000 svarų sterlingų 
atlyginimo už neišlaikymą 
moterystės žodžio; tuojau 
tą dalyką patyrė jo pąti ir 
pareikalavo teisme su juo 
persiskyrimo, kurį aplai
žius greit išėjo už kito vy
ro.

Miesto Sydney gyvento
jus apima tikroji baimė, 
kuomet pasitaiko paeiliumi 
dvi šventės; kadangi šven
tėmis miestas kaip išmiręs; 
negalima laidoti net numi
rėlių, nors anų kūnai putų 
ir grasintų miestui kokia 
nors epidemija; duobkasiai 
ant kapinių atsisako kasti 
duobes šventomis dienomis.

Visgi tokie švenčių įsta
tymai nereiškia nei civili
zacijos, nei kultūroje pažan
gumo. Jau ko perdaug, tai 
šelaukl
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JŪREIVIS.

— Jura! Puikioji, moli
noji, visados siūbuojanti ju
ra! Kiek tavyje to neiš
pasakyto puikumo, kokio 
neįstengs apdainuoti nei 
gabiausias pasaulio poetas, 
nei prozajikas. Perstatau 
sau, kaip puiku yra siū
buotis ant tavo augštai 
banguojančios krutinės, ka
da visur ir visur aplink ma
tai tiktai melsvą dangaus 
skliautą ir visur tiktai tu, 
tamsus, žalsvai-mėlinas van
duo... Niekur — nieko... 
Nieks tavęs nevaržo, jura! 
Nebilda, neverda gatvės nuo 
tūkstančių praeiviu; netra
ta vežimai ir tramvajai; nė
ra ir tu raštinyčią, kur am
žinai erzina ir užsikrunkž- 
damas kosti perdėtinis, pri
sikišęs prie tavo ausies su 
pluokštu popuriu rankoje; 
nebarška skaitliavimo ratu
kai... Taip puiku, taip ra
mu ant juros.. Tik ant ju
ros, tik su jura gyventi...

— Na, jau nemėgstu pa
gyrą ir svajotoją — atsilie
pė antrame kambario kam
pe apysenis Baltazaras, 
klausydamas, kaip jo jau
nas darbo sądraugas gražiai 
piešia jurą, savo gyvenime 
jos nematęs ir gal dar nei 
karto upėje nesimaudęs.

Kaip vienas, taip ir kitas 
iš dalies turėja tiesą.

Jaunas Bliudas, kaip jį 
visi vadino, nuo pat ma
žens buvo svajotojum, o 
kad iš dalies jo svajonės iš
sipildė, tai kodėl jam nesva
joti. Jis, vaikinas, nebai- 

. gęs net pradinės mokyklos 
šiandien yra knygvedžio pa
galbininku; paliko sodžių 
ir štai apskričio teisme tar
nauja raštinyčioje, užimda
mas geresnę vietą net už 
tuos, kurie yra baigę ir 
augštesnį mokslą. Ir todėl 
jis svajojo, svajojo nors 
apie jurą, gal ją mylėdamas, 
o gal neturėdamas apie ką 
daugiau svajoti.

Baltazaras-gi turėjo tie
są neapkęsti Bliudo svajo- 
nią iš to atžvilgio, kad jis 
jaigu kada ir svajojo apie 
ką, tai visos jo svajonės 
neišsipildė, nes kaip buvo 
taip ir paliko perrašinėtoju 
šiokių-tokhi popergalių, ir 
nors toje-pat raštinyčioje 
tarnavo jau apie septynioli- 
ką metą, nedasitarnavo net 
nei pusės tiek, kiek Bliu
das.

Taip jiedu vienas su ki
tu nesutiko ir savo nuomo
nėmis nesidalino.

— Ar tu plaukei kada ju
roj, ar kovojai su bango
mis, kurios, kaip tankiai at
sitinka girdėti kalbant, iš- 
kįla augštesnės už keturią 
lubų namą? — po geros va
landos tylėjimo užklausė 
vėl Bliudas.

— Kas man galvoje, ar 
ten jos iškįla, ar ne! Man 
rodos, kad tas ir tau tiek te 
turi rūpėti — atsakė Balta
zaras.

Kodel-gi negali rupė- 
Kiek juroje puikumo, 
joje paslapčią... Vir- 
dangus, apačioj ban

gos, niekur šmotelio žemės 
nematyti... o pažiūrėk, tam
sta, į vandenį, į juros dug
ną, kas ten...

— Ka, ka, ka... Tai apie 
ką išsikalbėjo, 
juokdamasis ištarė Baltaza
ras, —- nuo dangaus skliau
to, paviršiaus bangą net iki 
dugnui priėjo... — ir vėl už
vertęs galvą garsiai juokėsi.

— Na, ko, tamsta, taip 

ti? 
kiek 
šuje 

garsiai

raštinyčioje... Svietas pla
tus, raštinyčią gi visur pil
na, kur ne atsidursi. O 
vanduo, plati jura, ten nors 
vieną valandą jausi save 
danguje.. Nesijuok tamsta 
iš juros... Ar mažai keliau
ninką paliko garsiais, atra
dę žemę, įvairiausius juros 
gyvūnus ir...

— Palauk, Blindai, — 
pertraukė Baltazaras, — aš 
maniau mažiausiai jaigu ne 
kokiuo mokslininku, tai 
nors ministeriu būti...

Bliudas pradėjo juoktis.
— Dabar tu nesijuok. 

Taip, maniau. Bet aš jau 
pasenau, ir jaigu tu taip 
svajoji, tai a« tau duosiu 
geriausį patarimą.

— Klausau! — pašokęs 
nuo kėdės ir įsmeigęs pil
nas žingeidumo akis į Bal
tazarą, kuo-ne šuktelėjo 
Bliudas.

— Pasiduok į jūreivius, o 
ten toliau — ir kapitonas! 
Gal ir toks, kaip kapitonas 
Peary...

— Tiesa... pilnu entuzi
azmo balsu sušuko Bliudas 
ir puolęs prie Baltazaro'il
gai ir širdingai kratė jam 
ranką.

— Bet kaip tą padaryti? 
— klausė Bliudas patarimo, 
nes jam rodėsi, kad tas vis
kas yra sunkiai pasiekiama.

— Pasiliuosuok nuo da
bartinės tarnystos, paduok 
prašymą į prekinių ar pa- 
sažieriniu laivą bendrovę ir 
plauki sau jura... Vaka
rykščiame laikraštyj ma
čiau net apgarsinimą...

Taręs tuos žodžius, Bal
tazaras suieškojo minėtą 
laikraščio numerį ir čia-pat 
surašius, prašymas buvo iš
siųstas.

Už poros savaičią Bliu
das rengėsi į tą kelionę, ku
rią jau taip senai apdaina
vo savo širdyje. Palikęs 
ant galo tą menką žemę, 
ant kurios pagal Bliudą tu
ri vietą tiktai raštinyčios, 
jis ėjo vedamas nežinomo 
vadovo, kaip kiekvieną ve
da tos nežinės vadovas, jai
gu jis ištikto nežino kur 
keliauja.

Stotyje susirinko būrys 
raštinyčios sandraugą, idant 
palydėjus buvusį knygve
džio pagelbininką, kuris nei 
iš šio, nei iš to eina į jūrei
vius, sirgti juros liga, dau
žytis po juras, būti visados 
kelionėje.

— Parašyk kaip ten tau 
eisis, — juokdamasis tarė 
vienas.

— Ar-gi ir vandeniu, kra- 
sa eina? — užklausė antras.

Trečias nusisukęs gar
džiai juokėsi.

— Na, tai sugrįžk, Bliu- 
de, kapitonu, jaigu tavo lai
vas nešusikuls į povande
nines uolas drauge su tavo 
svajojimais — padavęs ran
ką ir atsisveikindamas tarė 
Baltazaras.

Atlikus visus užrašus, ap
vilktas jūreivio rubais, 
Bliudas pirmu kartu užžen
gė ant laivo, o už poros va
landą, pakėlus inkarą, jau 
suposi ant jo apdainuotąją 
bangą.

Tapti atradėju naujos 
žemės, naują salą, pagalios 
būti kapitonu...

Viskas augštyn kojom 
persivertė, kuomet pirmas 
papuolęs oficieras paliepė 
jam mazgoti spiaudyklas, 
grindis ir visą tą darbą, ko
kio senieji jūreiviai jau ne
bedirbo. .Vėliau nuvarė 
Bliudą prie pečkurio, ir ten, 
panašus į patį šėtoną, apsi
pylęs prakaitu nuo karščio.
kokis buvo apačioje laivo, 
dirbo Jisai neturėdamas nei

laiko pasigerėti 
ir puikumu juros, 
tai taip visada ir 
klausė pats savęs 
vis badomks į pa

minutės 
platumu

— Ar 
bus? — 
Bliudas, 
šonę vyresniojo pečkurio.

“Viena bėda — ne bėda”
— sako patarlė, — taip at
sitiko ir su Bliudu.

Juros liga, per dienas ba
davimas, vėmimas ir nepa
liaujantis galvos sopėjimas 
galutinai jį suvargino. Jau 
rodėsi, jis viską dabar ati
duotu, kad tiktai pasiekus 
šventąją žemelę, kad tik 
kaip-nors apleidus tą pra
keiktą laivą ir tas dabar 
nuodijančias jį bangas.

Sergantį Bliudą kapito
nas paguldė lovon, nes prie 
jokio darbo jau jį siąsti ne
galėjo.

Dabar gulėdamas jis tu
rėjo laiko apmąstyti ir apie 
seną Baltazarą, kurį iš vi
sos širdies keikė už tokį pa
tarimą, ir apie raštinyčią, 
kurioje jis ramiai tarnauda
mas pasiekė iki knygvedžio 
pagelbininko, ii* apie tą šva
rą ir ranką darbą, kokį jis 
ten sveikas dirbo, kuomet 
čia per dvi savaites jis tu
rėjo dirbti sunkiausius ir 
biauriausius darbus ir pa
galios sunaikinęs sveikatą 
turėjo gulti patalinėm

Dabar jam jau brangi pa
liko raštinyčią, bet kur ji? 
Niekur sklypelio žemės ne
simato, visur ir . visur tas 
pats vanduo.

Viskam yra galas, atėjo 
pagalios ir BĮ indo kančioms
— laivas įplaukė prieplau
kom . ..

Pageltusį, suvargintą ir 
išbadėjusį išnešė jūreiviai jį 
ant viršaus ir, kada kapito
nas priėjęs prie jo norėjo- 
pasijuokti, su priderančiu 
sau rustumu Bliudas atsa
kė:

— Aš esu knygvedžio pa- 
gelbininku ir nereikalauju 
jums būti kokiuo žemiausiu 
tarnu...

— Še ir eik, raštinyčios 
žiurke! — sušuko kapitonas 
ir, metęs du sidabriniu lie
pė oficierui Bliudą nuo lai
vo pavaryti.

Štai tau ir gyveninio prie
tikiai!-.

Be brangios raštinyčios, 
išmestas nuo laivo, Bliudas 
paliko vienas, be draugą, be 
pinigą, be viso to, apie ką 
jis svajojo visą savo gyve
nimą. , ... .
— Kur dabar dingti?.
Tai buvo vienas iš tą 

klausimą, kuris labiausiai 
dabar jį vargino. ;i

Čia svetima šalis, kalbą 
nepažįstama, žmonės nema
tyti, o ir tą pačią raštiny
čią gal būti čia visai nėra.

Bet, laime! Blįudąs at
rado žmones, su kuriais su
sikalbėjo ii* kurie apsiėmė 
parvežti jį atgal už labai 
mažą apmokėjimą.

Gerai. Duoda jis vežėjui 
pinigus ir jau važiuoja at
gal.

Raštinyčioje kaip ir visa
da visi rašė, bėgiojo iš ga
lo į galą su poperią pluokš- 
tais rankose, kaip ir visada 
tratėjo skaitliavimo rateliai, 
čirškė surūdijusios plunks
nos rankose raštininkėlių— 
ponaičią. ,

Štai atsidaro raštinyčios 
durįs, pro kurias išlengvo, 
nuleidęs galvą, lyg Napo
leonas pralošęs karą, įslen
ka Blindos.

Pirmas nusijuokė Balta
zaras, o paskui jį visa raš- 
tinyčia kuo-ne pusbalsiai 
pradėjo kvatoti, pamačiusi 
prie duriu stovintį Bliudą.

Kq tamstai?. —? kaip ir

visada, rūsčiai užklausė 
perdėtinis.

— Aš... aš... tamstele tar-
J-5; ; i > __

nystos... —_ mikčiojo Bliu
das.

Ml t f
— Kokios tarnystos?!
— Aš...j,j čią. tarnavau 

knygvedžio pagelbininku... 
Jąs mane pažįstate...

— Turiu jau kitą. Ne
reikalauju!

— Bet... susimildami... 
nors kitokią vietą...

— Eik į aną kambarį. 
Gausi pusę to ką gavai. Su
tinki?

— Gerai... Ačiū...
Ir štai Bliudas po to viso, 

ką persvajojo per visą gy
venimą ir. taip greitai per
gyveno, vėl atsisėdo rašti
nyčioje už žalio stalo, gau
damas dabar tik pusę to, ką 
gavo pirmiau.

Pirmiausiai aplankė Bliu
dą Baltazaras.

— O ką, nepatiko jurei- 
vija, sugrįžai?

— Baltazarai, Baltazarai, 
apgavai tu mane...

— Kuo?!
— Ar tu nežinai kaip jū

reiviai dirba. Baisu ir at
siminti.

— Tu to norėjai ir klau
sei manęs patarimo, tai aš 
tau tik patariau.

— Tiesa, tu nebuvai jū
reiviu. Tegul ją visi per
kūnai ir tą jurą, ir tas ban
gas, ir tą laivą. Ne man, 
Baltazare, lemta būti jūrei
viu. 1 ‘ - -

— Bet tu tik vien ir te
kalbėjai apie jjirą, jos pla
tumą ir bangasjo dabar taip 
greit suįro tavo -augstos sva
jonės ir vos tik mėnesiui 
praslinkus jtu tą viską kei
ki.

— Garbinau ir svajojau 
apie tą, apie ką jokio su- 
pratisno neturėjau. ;

Baltazaras ..užvertęs savo 
apykaklę ir pusžilę galvą 
širdingai nusijuokė.

— Kitam žmogui rodosi, 
kad jis viską: gali padaryti, 
ir garbę, kurią uždirbo kiti, 
pasiseks ir jam sugauti... 
Ne kiekvienam, brolau, ne 
kiekvienam. Dirbk, žiūrėk 
savo, daryk -,tą, ką išgali... 
Aš ar mažai, svajojau, ma
niau nors ininįsteriu likti, o 
šiandien... Žiūrėk savo...

Baltazaras padėjo rankas 
ant kelią ir užsimąstė. Bliu
das gi palengva nuleido gal
vą ant krutinės ir vos gir- 
džiamu balsu tarė;

■— Teisybė!..;
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MAŽAS BOGDICHANAS
IR JO APSIAUBIMAS.

Kaip žinoma, Chinuose 
pirm kelią Alėtą mirus ęię-: 
sorienei našlei, viešpatystę 
valdo vardu * savo sunaus, 
kelią metą vaiko, regentas 
kunigaikštis Čun.

Apie tą viešpatystės val
dovą kudikĮ, kuris turi į 
400 milijonu valdinių, ap
rašo Rusuos 1 laikrašty 
“Utro Rossiji” žinomas iš 
rusų-japonų .karo korespon
dentas Kupcinskis. Ir jis 
tarp kitko paduoda labai už
imančias apie %ogdichaną 
žinias.

-r» i IX - <J. .Pagal nuoamzinį viešpa
taujantį Chinuose paprotį 
kiekvienas ūžirilantis sostą 
bogdichanas’ privaląs pa
mesti savo seną vardą, o 
priimti tuoj naują. Regis, 
tas daroma todėl, jogei nuo 
to laiko, kuomet apima sos-
tą, “persikeičia” jo esybė 
ir pats “prisipildo” dievys
te, priderančia “dangaus 
sunui”, kaip bogdichanas 
yra vadinamas. . Taigi pa
našiai; buvo-ir su dabartiniu

3Ht* Waiii
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Taip išvaizdi murai miesto Tripolio, kurį nesenai italai karo laivą kanuolė- 
mis bombardavo ir paėmė, išviję turkus. Matoma Markaus Aureliaus ir Luciaus 
Verus arkadai, išmarinti 164 metais po Kr.

bogdichanu vaiku, kuriam 
pirmutinis vardas Pu-I pa
keista Sluon-Tung, kas .reiš
kia “šviesą valdymą”, ka
dangi vaiko valdymas ne
galįs but tamsus.

Naujo to ciesoriaus (bog- 
dichauo) uždaviniu buvo 
prasimokinti savo vardą ir 
įvairius titulus ištarti. Nes 
kas iš tokio valdovo, kuris 
nežino, kokie jam titulai 
priklauso ir kaip supratus, 
į ką tarnai atsiliepia. Iš
mokti tokiam vaikui titu
lus buvo sunku, o dar sun
kiau buvo jis pramokinti. O 
jo titulai juk garsus ir įvai- 
rąs. J is vadinama: ‘ ‘ siau
būno galva”, šventasis val
dovas”, “dangaus sūnūs”, 
“10.000 metij viešpats” ir 
tt. . ,

Tuos visus ir kitus titu
lus mažas bogdichanas pri
valo žinoti iš atminties, nes 
paskui jam yra žinoma, kas 
jis esąs, kokia jo augšteny- 
bė.

Ir apie tą savo augšteny- 
bę mažas ciesorius jau turi 
vis-vien supratimą, ką liu
dija jo riksmas, kojom trep
sėjimas ir pagaliau verks
mas, kuomet užsirūstina ant 
savo eunucho (mokytojo- 
tarno) Čanastun; kuomet 
bogdichanas-vaikas supyks
ta, eunuchas neturi teisės 
pertraukti trepsėjimą verk
smą ir "visokį cypimą, kolei 
tas pats delei “viešpatystės 
gero” nesustos verkęs. Tai
gi eunuchas atsiklaupęs 
prieš ciesorių vaiką priva
ląs maldauti nusiraminimo 
ir susimylėjimo savo milijo
nams pavaldinią, o juk ta
sai vaikėzas esąs savo “ga
lybėje” fantastiškas ir dį- 
dis nenaudis, taip kaip ir 
kiekvienas vainikuotis te- 
rionis.

Kadangi tankiai nebuvo 
galima jo numalšinti, sugal
vota jam nupirkti žaislus, 
kuriuos mylįs laužyti. Be 
to jam nupirkta mažas ar
kliukas, kuriuo tankiai jo
dinamas ir mylįs matyti sa
vo dvaro šposininkus, kurie 
besiraičiodami “dangaus 
sūnų” linksmina. “Dan
gaus sunui” žaislai mieli, 
tik nemiela mokslas. To 
tai jau labai neapkenčia. Ir 

ei jas ima sau plepėti, juok- 
ties, arba verkti, mokyto
jams draudžiama tas jam 
pertraukti ir visi ant keliu 
priversti laukti, kolei tas

ŠK ■■ -- - '•

Jo auklėjimu užsiima tė
vas, patsai regentas, dar 
j aunas vyras, turintis vostik 
30 metą, mokintas ir daug 
keliavęs po Chinus. Sako
ma, jis esąs labai draugiš
kas ir reformų Chinuose 
karštas šalininkas.

Jaunasis bogdichanas jau 
apvainikuotas. Vainikavi
mo ceremonija buvus labai 
kilta, kurioje dalyvavę visi 
ministerial ir augštesni 
krašto valdininkai. Kuo
met jis pasodinta sostan, o 
aplinkui aną suklaupę visi 
valdininkai pasimelstą, jis 
ėmęs verkti; tatai klūpota 
ir laukta jo nusiraminimo.

Ar-gi tai ne “monkey’s 
business”?

ATSIŠAUKIMAS Į VISAS 
LIETUVIŲ RYMOKA 
TALIKŲ PAGELBINES 

DR JAS AMERIKOJ. 

R.

m.

Newark’o, N. J. Liet.
K. Pagelbinią Draugiją at
stovai spalio 3 dieną š. 
šv. Jurgio draugijos svetai
nėje laikė antrą susirinki
mą, kuriame dalyvavo at
stovai nuo sekančią draugi
ją: šv. Juozapo dr-ja, šv. 
Jurgio dr-ja, šv. Mykolo 
dr-ja, šv. Jono t dr-ja, šv. 
Petro ir Povilo dr-ja ir šv. 
Kazimiero dr-ja. Susirin
kimas buvo sukviestas ap
tarimui pagerinimo pagelbi
nią draugiją reikalą. Ne- 
kurie atstovai aiškino šian
dieninį pagelbinią draugiją 
padėjimą ir pagalios liko 
pripažinta, kad platesniam 
apkalbėjimui ją reikalą ir 
išrišimui svarbesnią tame 
atvejyj klausimą, reikalin
ga sušaukti kongresas. Su 
tuomi visi viršminėtą drau
giją atstovai vienbalsiai su
tiko ir nutarė sušaukti Lie- 
tuvią Rymo-Kataliką Pa
gelbinią Draugiją Amerikoj 
Kongresą, kuris sutvertą
L. R. K. P. D. A. centrą ir 
rūpintųsi ją reikalais. Su
šaukimui kongreso liko iš
rinktas tam tikras komite
tas, kurin įėjo: pirmininku 
Kazys Vaškevičius, jo pa- 
gelbininku Mykolas Trus
ka, sekretorium Jurgis 
Brazauskas, kasierium Juo-

vienatiniu rojumi, iš kurio 
mus išvyti niekas negali.

zas Bradunas, maršalka Ju
lijonas Šadis. Kongreso 
laikas dar nėra paskirtas, 
apie tai bus pagarsinta vė
liaus.

Kad toks kongresas rei
kalingas, tai kiekvienam laugštyn pakelia.

Žmonės lengvu minčių ne
laimėse perdaug nuleidžia 
rankas, o laimėse perdaug

yra aiškiai suprantama. 
Matome kiek šiandie musą 
draugą lieka nuskriaustą, 
ypač išvažiavusieji į kitą 
miestą palieka be jokios 
priežiūros. Nors ir užsi
moka visus draugijos pa
skirtus jiems mokesčius, 
vienok susirgus nėra kam 
ją atlankyti, mirus nėra 
kam palaidoti. Ne sykį ki
tame mieste mąs sergan
tiems draugams prigulinti 
pagalba yra laikoma net po 
kelis mėnesius, kuri jiems 
yra labai reikalinga. Mes 
gerai žinome, kad šita šalis 
nėra musą gimtinė, kad mes 
čia visi esame žftSSviaTS’Tr 
ta musą ateivystė nesimaži- 
na. Tūkstančiai musą bro
lių plaukia į šią neva lai
mės šalį, plaukia jauni, pu
samžiai ir seni. Čia vietoj 
laimės atranda vargą ir 
skurdą. Senieji atvažiavę 
į šitą šalį visados ir dar
bus menkesnius tegauna. 
Padėjimas ją yra sunkus, 
nuo visą jie esti atskirti, 
pagelbinės draugijos juos 
laiko už bereikalingus, į sa
vo tarpą ją nebepriima, at
gal grįžti jie nebegali, nes 
neturi už ką laivakortės nu
sipirkti. Tai aišku koks 
likimas juos laukia. Ir kas- 
gi apie juos rūpinsis, ar su
šelps ligoj ir senatvėj ?

Taigi mes, viršminėtą 
draugijoj atstovai, apsvars
tę nekuriuos dalykus, bet 
vieni negalėdami ją išrišti, 
šaukiamės į visas L. R. K. 
P. D. A. ir kviečiame jas da
lyvauti musą kongrese. Tai
gi visos Lietuviškos R. Ka
talikiškos Draugijos Ameri
koj paduokime vieni ki
tiems savo rankas ir sto
kime visi išvieno į bendrą 
darbą, o vėliaus pamatysi
me savo triūso vaisius.

Pritariantieji minėtam 
musą užmanymui meldžia
mi atsišaukti tokiuo adre
su: Kazys Vaškevičius, 186 
Jefferson St., Newark, N. J. 
—o mes jums apie tai su
teiksime platesnes žinias.

Su pagarba,
Kazys Vaškevičius, pirmin., 
Jurgis Brazauskas, sekret.

Ko-nors atminimai vra

7



8
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dabar daromos parodos, virimo, kepimo ir spirginimo. Ateikit it. 
persitikrinkit apie atsakančius intaisus kepimui musų pečiuose 
„Peninsula” ir „Laurel”, kurių turim dinžiausią rinkinį Chicago- 
je. Pirkit pečių, dabar, o gal ir dykai gausit. — Nes duodame 
išlošenčiam dykai.

Kas link kainos! Užčėdisinijums pinigus ant kožno pečiaus 
del virimo arba šildymo, del to, kad esame didžiausiais vertelgo
mis pečineis Chicagoje ir del to kad perkame tokioms daugybėms, 
tai galime ir pigiau parduoti negu kiti. W '

Atsilankykit kada norėsit ir pareikalaukit, kad parodytų di
džiausią krautuvę pečių Chicagoje.

x *5*
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Uita • Ullll ramiu u •

PENIMU!

Šitas Peninsula kukninis Pečius 
sujungtas su • šėįją- dėl šildymo 
gerai kepa, dabar (F ft TTE 

tiktai IV
Atsižymi geru kepiniu ir sučedinjmu 
kuro, gvarantuotaš inįt 10 metų. Nie
kada taip pagarsėję jjcčiai nebuvo 
taip pigiai parduodami kaip dabar.

Musų specijališkas Peninsular šil- 
dytojas su paskiausiais pagerini
mais labai pagražintas nikeliavi
mais, jis lengvai gali apšildyti 5 
kambarius. Tai yra gražus šildy- 
tojas, nereikalaujantis daug anglių 
paaukaujame dabar už specijališ- 
kai žemų kainą S27.50

Dvi Rakandų kraut

Pečiu Kuponas |j
Kuris pirkdamas- kuknitįį 
arba šildomą pečių parodys 
šitą kuponą“ gaus dykai 20 
šmotų kuknikių naudingų 
dalykų, vertes $5.oo.

Union-Liberty krautuvo
Dvi krautuves:

4705-9 S. Ashland Avė.
1327-33 Milwaukee Ave.

II-
Musų taip vadijjftmąįį “familiji- 

Pamatykit musų krautuvėje musų speciališką Union Pečių nis” pečius knkninis, gerai kepa,
kukninį, padarytas pagal naują specifikaciją. Pečius tas ke- ir užčėdija anglius^ Gvaran-
pa pažymėtinai. Gvarantuojam ant 10 metų. Q; tuojam kad busit' JIE "
Aukaujom tą pečių už prieinamą kainą tiktai VtfUivU užganėdinti, 

•3 ••.vii -■

. ■■••šbJ-k .B

Šitas 35 šmotų rankius rakandų rankų darbo, pada
rytas locnoše musų dirbtuvėse, padirbtas iš'raudon, 
medžio, gražiai politūruotas, užtrauktas .tikra oda- 
plieninėm sprenžinom, gvarantuoti. Paprastai par
duodamas už $49.50, speciališkai Efl
parduodam po..................................... v£uqvU

Iškirpk šita "SU

Iškirpk šita

Musų speciališka Sofka odos imperial/ftfržųolinė gra
žiai politūruota, aptraukta tikra imperial oda, gva- 
rantuotos plieninės sprenžinos. Vienaą iš nepalygi
namų atpiginimų, kokius duodame musų departmen- 
te-sofkų. Paprastai buvo parduodamos? ČįiĖ T^E 
po $22.50., Dabar numažinta iki.... • Vi I V

BROLIAI PERLOWSKIAI. Dvi Rakandų kraut

UNION-1 IRFRTYArti Wood gat. H |W IV IV !■ I BF LIBI I Arti 47tos gat.

4705-09
S. ASHLAND AVĖ

Arti 47tos gat.
FURNITURE CO. 1327-2° ",-33 ’

MIL WAV WE.
Arti Wu į .

Iš tokių kasdieninio ištremtųjų gyvenimo, iš pa
čios ištrėmimo įiausmės, ištremtuosiuose gema nepa
prastas tėvynės pasiilgimas. Motinos-tėvynės krūtinė 
plati, jos šrdiš visus užjaučia ir net tam

. . . sunui palaidūnui,
Negailis rankelės. (18)

' Tr sandorą su palaidūnais vaikais kurdama, mo- 
čiutė-tėvynė

- Aukso žiedą davinėja
Ant ženklo vienybės. (18) \

O tie mylimieji, tie jos slaugintojai ir kovotojai, 
kurius likimas ir tėvynes meilė į “Cinakakčio” nagus 
invarė, jie jau nesulauks linksmosios dienos, kurią gim
tinės dausas išvystų, nes jiems

. . . paskirta pažadėta 
Tulžis dėl gėrimo 
Ir lig grabo nešt uždėta 
Pančiai ištrėmimo. (19)

Ir jauzdami sunkų likimo jungą, jie dar gaivina 
senuosius jausmus, dar kuopelėn, matomai, susirinkę, 
užtraukia tolimosios tėvynės dainelę, liūdną kaip jų 
likimas, bet žavinčią ir jėgų suteikiančią tai nežmo
niškai nelaimei nešti ...

Pastebėtina, jog ypatinė poėtos nelaimė dėlei my
limosios ištrėmimo, margais ir jausmingais akordais 
susilieja su tautos ir laisvės veikėjų užjautimu. Kiek
vienoje dainelėje, į ištremtuosius kreipiamoje, tasai 
mylimosios nustojimo skausmas -neišskirtinai žengia 
greta kito, visuomenės nelaimės sopulio.

Vienužis,, ištolo ton brolių nelaimėn žiūrėdamas, 
bet giliai ją jauzdamas, nestato tai tėvynei jokių klau
siųjų,, nej^ikąĮau j a iš jos jokio atsakymo. Susopusia, 
nuvargusia širdimi jis priima ištremtųjų kančią — 
kaipo tėvynės atpirkimo kančią. Sopulių pervertas ir 
nusiminęs, jis supranta savo prietikį tėvynėn, kaipo 
valdinio prietikį karalienei), todėl jokios atšakos į 
tuos apsireiškimus ir nereikalauja:

Tų karalienė, aš tavo padonis.
- .-Nesakyk man! man nekalbėk,
" “Jei neverts meilės — tad nors pagailėk. (20)

Reikia ypatos reikšmė pritaikinant prie tėvynės 
taip sumažinti, taip savyje perdirbti ir tokia milži
niška, yiršžmogiška meile tėvynė mylėti, kad nedrįsti 
prašyti iš jos meilės, bet tiktai vieno pasigailėjimo 
toms tėvynės meilės kančioms, sopuliams . . .

O ,to§ kančios, tie sopuliai dar didesni, dar skau- 
desni, kuomet

Toli mano broliai visur išblaškyti,
■ ” Vieni jau užmiršo — greit užmirš ir kiti. (12)

Nestebėtina, kad sopulys tokios jautrios širdies 
auga;, kuomet ją pasiekia žinia, kad ištremtųjų tarpe, 
kurius poėta taip giliai mylėjo, prasideda reakcija. 
O tie ištremtieji, gyvenimo aplinkybių priversti ir ža
dinančių jėgų trūkstant, pa mažu prašią užmi ršti iš
trėmimo kaltininkę ir svetur suka s V^ideifF ilgiems 
metams.' y.y į "'

Tuomet ant poėtos užeina giliausias negalės so
pulys, ašaroms prabįląs. Ir išeiga iš to viena, poėta 

” , Ašaroms aptvinęs — rūpestį paėmęs (12)
imas plunksnos ir gieda savo paslapčiansius jausmus, 
giliausius slėpinius aptaiso liaudies poezijos epitetų 
rubais ir tik tuomet nurimsta, kuomet, daiuelėn širdį- 
sielą išliejęs, pajunta valandėlei susiraminęs.

Visose tėvynės nelaimes apdainuojančiose Viena
žindžio eilėse pastebima ir užjaučiama ypatinga žy
mė 
varžančio gyvenimo įstatus vardan tautos individua
linių teisių. Tečiau tasai Vienažindžio maištas pasi- 
viriis, jis ne veikimą pamatau dedas, bet jausmą. Ir 
iš tokio maišto, aiškus dalykas, negalėjo gimti ramu
mas, jaukumas, tik tobulinami ir kurstomi jausmai 
virė vulkanu, maigės, pynės skaudžios šielvartos vai
nikan, kurį Vienažindis visą savo amžį dėvėjo, ir iš 
kurio jo tasai aukštybes siekiąs sopulys gimė . . .

nesutaikintinas maištas prieš siaurus senojo,

KAZYS PUIDA.

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

Nur der verdient sich Freiheit wie daa 
Leben,

Der taeglich šie erobern muss. 
Goethe.

(Tąsa).
gudrybe ir likos vilku, kuriam ilgainiui dar gi nusileisti 
reikėjo prieš kietragius ožius.

Tečiau, neveizdint į vilko grūmojimus, ir anais 
laikais atsirazdavo drąsuolių, kurie balsiai imdavo 
prieš teikiamasiąs malones “niurnėti”.

Bloga tiems niurnintiems būdavo už pasikėsini
mus ant vilko teisių. Visų jų laukdavo viena ta pati 
bausmė — ištrėmimas.

Vienužis gal ne vieną tokių ištremtųjų lydėjo 
širdies skausme ir todėl jis taip juos suprato ir už
jautė : .

Nebėr jos brolio - nė vieno
Visi išvaryti
Ir senutei motinėlei
Vartai uždaryti. (16) .

Ištremtųjų-gi vietoje turėjo kas-nors kitas apsigy
venti. Ir štai ,

Numylėtoj mano vietoj
Gyvena barzdila. (16)

Patįs-gi “numylėtųjų vietų” savininkai, tie išdrįsę 
“niurnėti”

. . . kukuoja ten Samaroj
Kaipo gegužėlės. (16)

“KATALIKO” 
AGENTAI.

JUOZAS SZLIKAS 
“KATALIKO ’ ’ GENERALIŠKAS

Į j AGENTAS.
Turi tiesą užrašinėti laikraštį “Ka

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

Jonas M. Tananeviče,
‘ ‘ Kataliko ’ ’ leidej as.

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

“Kataliko ” išleistuvė.

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

ST. CHARLES, ILL.
Kiela, 575 W. 6th

WILKES-BARRE, PA.
Kaz. Kučinskas,
A. šeškeviče,
W. Adominas,

Kučinskas,

j.

s.

J.

st. •

St.
st.

18 LeHigh
501 New Grant

34 Logan St.
238 Slocum Av.

ROCKFORD, ILL.
Miklas, 1011 Samford

SO. BOSTON, MASS.
Gendrolis, 224 Arherns

NORWOOD, MASS.
Pakarklis, 29 Dean

GRAND RAPIDS, MICH.
Staseviče, 349 Hamilton

" 581 Broadway

SCRANTON, PA.
Petrikis, 1514 Ross Avg

Digrys, 1213 Philo St.

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

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

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

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

WATERBURY, CONN.
Ch. Kazemekas, 785 Bank

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

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

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

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makarevicze, 255 Wallace

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

SWOYRS, PA.
G. K. Antanaitis, P. O. Box

BROCKTON; MASS.
P.: - Meškinis, ■■ =. 35 Arthur

C.

N.

J.

w.
Kaz. Brazaitis,

J.

J.

St.

K.

st.

St.

St.

st.
st.

St.

st. 
st,

st.

st.
st. '

st.

st.

22.

St.
John Ramanauckas, .135. James St,

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

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

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

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

KELIAUJANTIS AGENTAS NAUJO
JE ANGLIJOJE IR APIELINKEJE, 

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

Ct.

st.
st.

Tasai-gi gyvenimas tokioje Samaroje, suprantamas 
dalykas, nelinksmas ir nejaukus:

Sveturmi gyventi
Kaip mums ilgu, kaip mums liūdna
Pats savęs nebkenti

Diena metais — naktis amžių 
Dėl musų pavirsta. (17)

Aiškus dalykas, kad anų laikų ištremtieji, į “Ci- 
nakakčio” nagus patekę, nebuvo indiferentiški žmonės, 
tiktai tosios “miško gegužėlės”, kurios savo kukavimu 
pranašavo ir skelbė lietuvių tautinį atgimimą. Dėl 
jų tai darbų trukumo tėvynėje, dėl jų stokos, kaipo ža
dinančio ir veikiančio gaivalo, Vienužis'-dar’labiau lin
do, dar skaudžiau skundės ir imdavo rytojun žiūrėti, 
kaipo beprašvaistėn ukanon. Ištremtieji tautinio lie
tuvių atgimimo veikėjai nuolatos stovėdavo Vienu
žio atmintyje ir žadindavo jo vaidintuvę, juo jausmin- 
giau, nes tarp tų ištremtųjų ir jo mylijnojį buvo pate
kusi. Ir poėta įsikūnydavo ištremto veikėjo sielon, jo 
jausmais imdavo jausti-svajoti ir, savo;! lyrikos pama
tau tautos dainų stilių ir vidaus formą ^pasidėjęs, šauk
davo sakalėliu, kad tasai nulėktų, į

Kur pilni — keliai-keleliai 
Kryžių — koplytėlių. (17) .

Ir ton šalin, matomai į Žemaičius, atlėkusia paukš
telis prašomas:

Pirmiausiais savo žodeliais
Pasveikink tėvelius,
Pasveikink brolius, seseles,
Visus susiedėlius. (17) . -

Paukštelis piešia ir ištrėmimo santykius, kur mū
siškiai .

Tiktai kelmus atrast gali
Žmogaus negal rasti.> (18) I

3.
Prie tautos nelaimės, kuri taip giliai užkrito 

poėtos širdin, prisidėjo dar ypatiniai vargai, į kurius 
Viėnažindis tiek daug savo poezijos perlų inpynė.

Kokios sunkios nebūtų gyvenimo sąlygos, į kokias 
bjaurias formas tasai gyvenimas nesikeistų, — nebai
su, kol širdis jaučia, kol joje nors mažutytė vilties ki
birkštėlė užsiliko, kad žmonės dar gyvi, kad jų siela 
veikia, kad jie eina pirmyn — prie moralinių krizių, 
iš kurių tauta atgyti gali.

O Vienažindžio širdis begalo jautri. Ji nevien 
tėvynės meilę pažįsta:

Aš ir meilę pažinau
Ir mylėt užsižadėjau. (30)

Ir kaip gaila, kad mes nežinome poėtos meilės 
objekto, nes juk aišku, jog tame, kaip, ką ir kurią jis 
mylėjo — apsireikštų mums pilnai jo tikroji esybė.

O mylėti, Vienužis mylėjo karštai, atsiduodamas, 
visą save ton meilėn dėdamas.

Mylėjau tave ir mylėsiu, »
Kol mane žemėms neužkas. (15)

Ir ta beatvanginė poėtos meilė užnuodino. pagrau
žė jo širdį, invarė ją neišgydomon meilės ligon:

Ir dilgė nevisur žaliuoja,
Šaka be rasos neprigis,
Ir medis pakirstas svyruoja —
Kaip mano širdis bepagis! (15)

Nepagis meilės šydan patekusi širdis ir poėtos 
meilės paprastas žmogus nesupras. Bet Vienažindis 
ir neieško tokio žmogaus supratimo: jo meilę tegali tik 
jos pačios objektas suprasti ir atjausti. Pašalinis 
žmogus savo supratimu tik nuplėštų nuo jos* tą dan
giškąją antklodę, tą akordų ir varsų, ištisų gamų ru- 
bą-vaidintuvę, suterštų tą poėtos saneta sanctorum . . .

. XToliaus bus)'.

„ CHICAGO, ILL.
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.

2345 W. 20 St.
■ 3036 Union St. 
3952 W. Lake St.

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

3222 Auburn Av.
3262 So. Morgan St.

8132 Vincennes Rt.
3019 Parnell Av,

SO. OMAHA, N EBB.
P. Vęrsacki, 261 So. 33rd St,

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

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS.

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

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

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

St.
st.

■i

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

RUMFORD, MAINE. 
' Jonas Kalvelis, 222 Pine

LAWRENCE, MASS.
A. F. Svirta, 31 Union
A. Ramanoski, 9914 Oak

LOWELL, MASS.
L. Stakeliunas, 69 Charles

CHICAGO HEGHTS, ILL.

J. K. Valinskas, 1419 Weathworth Arg

PHILADELPHIA. PA.
V. Kairys, 823 Wharton St.

WORCHESTER, MASS.
M. Paltanaviče, 16 Millbury 8*t

y, įst \ į, ' .. . <

st.

st.
st.

st.

st,

st.
st.

St.

8



K. MAKAREV1CZE pardavėjuSziczla vien 6 iš musu 25 lietuvišku

CHOPIN
Telephone Monroe 2842

Charles Šatkauskas No. 10
J oe Armon No. 66

4934

Skrybėlė DykaiWm. Giraitis No. 7 Charles Kinder 78. John A. Kruša No. 101Dr. G. M. Glaser

DOVANAI!

TEL. YARDS 1804

J. H. OLSON

Cartercar
$1,875,00 §1,875.00

$100 NAGRADOS

1225-7 Milwaukee Avės kert. Ashl. av.

Telefonas Canal 3263

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

Szaltas 
alus 
skani a-k 
rielkalr 
kvepen■ 
ti eiga

metų;vir 
gira-ilCot

Ezamiuavoju Abstractus, ir at
lieku kitus visus reikalus No- 
tariuszo pigiai ir atsakančiai. 
Visą savo darbą gvarantuoju. 
Eikit pas lietuvi o ne pas sve
timtautį.

YASULIS, 
Indiana Harbor, Ind.

AKU ir karštu va
ndeniu šildymo 

prietaisų įvedimas 
ir pataisymas.

DR. F. WISNIEWSKI 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS.

Amerikos.
11% d. | Libava
III klesa $30.00
II klesa $47.00
I klesa $62.00

Mes duodam darbą daugiau lietuviškai kalbantiems 
žmonėms negu kita kokia krautuvė Chicagoj.

255 Wallace st. New Haven, Conn. 
Čia galima ir “Katalikas” pirkti ir 

užsirašyti.

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

Ashland Av., Chicago, Ill.

4012
State Street
Tel.Oaklandl441

THE FALCON CIGAR FACT. 
Po vardu S^KALJ

Pacekmingiausiai gydo visokias vyrią 
’ - kas, moteriškas ir vaikę ligas.

Russian- American 
Line

Knygute Klein Bros. Markiu yra verta 
$2,50-Pinigais arba $5.00 ta voru.

Telephone Yards 157 
DR. J. N. THORPE 

Gydytojas ir Chirurgas. 
Pasekmingai gydo moterų ir vaikę 

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

ir nuo 7 iki 8 vakare.
4801 Ashland Ave., Chicago.

J. URBANCZYK,
Pataiso ir užlaiko visas dalis siuva

mų mašinų. Taipgi priima mainom 
mašinas.
1835 So. Halsted St., arti 1'8-tos gat, 

Chicago, UI.

, DB. JOSEPH L. ABT, 
1832 So. Halsted SU Chicago,

. Telephone Canal 37

VALANDOS:
"Nuo 8 ’iki 9:30 ryte,’ nuo 4 iki 5 
dstjpir,. nuo 5:30 iki 7:30 vakare. '■ 
leliomiš nuo 8 iki 10 ryte.

Pirmutinis lietuviškas išdirbėjus 
visokių minerališkų 

gėrynių, kaipo. 
GINGER ALE, PAPSO. SALSERIO 

IR OBUOLINĖS SAIDAS

Telephone W. Pullman 1739
Lietuviška Registruota 

AKUŠERĖ
ELEON. S. SUTKUVIENĖ 

148 East 107 Street, 
Roseland, Ill.

ST. ANUČAUSKIS, 
Ką^pėnderis

NAUJA DAKTARIŠKA KNYGA. 
DAKTARAS KIŠENIUJE.

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

M. PALTANAVIOE
61 Milbury su Worcester, Ema

Telephone Canal 285
KAZ. MATUTIS 

LIETUVISZKAS GRABORIUS
Persamdo kerecziue ant 
pagrabq, veselijq ir tt.

668 W. 18 th St Chicago, Ill.

Certifikata dtibdamotiž vieną dolerį vertes biletuose, kuriuos aplaikysi- 
te prie kiekvieuopiripnjorigvcų-ų kiekviename departmente, Bufete, Ka
vinėj, Vy ų Departmente ir Daugmenines Pirklybos sklode. Ki-: 
ekvienas cėrtifik’sitas^ysąįiuiilimeruotas, ir kiekvienas kostumeris, kuris 
turi paženklintą numerį ant savo certifikato, aplaikys Cartercar 1911 “M” 
vertes Sl,875;do.. -Numeriš'pažymetas ant to certrfiįųto, bus .patalpintas 
kiekviename departmente.tarp 15 Sausio ir 1 Vasario 1912 m. jeigu nieks 
neatsisauktij prierto autdmobiliaus į: 15.dienų po iSatmėjimui, paskiria
me kas 10 dienų kitokį numerį, bet iš tų pačių certifjkatų, pakol neatsi
šauks tas, kuris turi tą patį numerį ant savo-eertifikaJtb; '' ~ .

Parašyk numerį kožnam- langelyje, 
numeris turi but neaugštesnis už 19 
ir sudek taip, kad ant kožno šono pa
daryti 45. Po išrišimui atsiųsk mums 
ir jaigu atrasime, kad gerai sudėjai, 
mes tada atsiųsime jums patvirtinta 
kvitą vertės $100 ant 4 puikių lotų, 
10.000 kampinių pėdų didumo, tik 10 
mylių nuo New Yorko miesto. Re- 
guliariška kaina tų lotų yra $199. 
Jaigu gerai išrisi 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 PABK BOW, NEW YORK, N. Y.
... , (41~

Telephone Yards 2716.
Ura visi pas 

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

<AS Cigarų Fabrikas 
u'tauc Sav.

— išdirba geriausius —
HAVANOS CIGARUS

4613 S.

LraKu° SALIUNA
Labai ęardi arielkele, szaltas bavarskas

B. R. YASULIS, 
Bankinis Kantoras Indiana 

Valstijoj.
Parduoda šifkortes ant visų linijų, 

siunčia pinigus j visas dalis svieto. 
Išmainau svetimžemius pinigus ant 
amerikoniškų. Priimu pinigus ant tau- 
pinimo. — - - 
farm as. 
visokius ruskus 
sulio pagalba.

B. B. 
3604 Deodar St,

GERIAUSIA VIETA
Del pirkimo auksinių ir sidabrinių lai
krodėlių, lenciūgėlių, ’ įpiltų, kolčikų, 
visokių žiedų, muzikališkų instrumen
tų, drukuojamų gzomatoms 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, 
32'5 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

911-33rd St.
Tel. Yards 5423

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 pakeleivingi; žmonių.

SAM YOCIUS
587 Collinsville Av., E. St. Louis, Ill.

Parduodu namus, lotus ii
Padarau daviernastis ii 

dokumentus su kon-

Mes turime'pilna sankrova Importuotu iJIC čiotiykščiu • Vynu, 
Degtiniu ant švenčiu už prieinamas lęaįnas.

Mes taippat vedame plačią išsiuntinėjimo pirklybą įr.^u kpstumeriais iš
vien Vif.11 Tniftfitll * i..... . * L'* • »

Naminiai rakandai ant išmokesčiu. 
PIrklystes Markes Dykai.

Parlor Setai 3 šmotų,gerai aptrauk
tas su gera skūra arba QIC Qfi 
plttšium, verti $40, tik... WlwswU
Didelis Famllijos Peczius pagerinto iš- 
dirbimo, turi keturkampį i ft Eft 
vidurį, gražiai nikeliuotas.. IfcnvU

BUFFETAS.
£as neturi narvinės. Pakeleivingi 

t2ga a.rilankj prie mi sų, o mes Jums 
duosime atsakančią vietą pailsi ir pa
tarnavimą visokiuose' reikaluose.

Lieku su godone,
Kasparas Idzilevicze, 

3200 Auburn Av.

$15 už vyriškus 
siutus ir Over- 
kočius kurie yra 
geriausi kokius 
kada nors turė
jome už tokią 
kainą. Geriau
sio audimo, mė
lyni ir juodi,pr
itaikyti visoms 
mieroms.

SMAGI NAUJIENA del tų, kurie 
da neskaito “Kataliko”. Naujiems 
skaitytojams, kurie man prisius iki 1 
dienai sausio 1912 m. $2.00, tie gaus 
“Kataliką” per metus ir dovanos 
knygą: “Daktaras Namuose”, apda
rytą, kurioj yra aprašyta visokios li
gos lietuviškai, o receptai lotiniškai; 
tą knygą turint gali pats gyduolių 
nusipirkt be pagalbos daktaro. Jei 
kas tos knygos nenori, tai gaus Gy
venimą V. Jėzaus su paveikslais. Ra
šykit laiškus ant šio andreso:

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

(40—43) S. Boston, Mass.

KOCH & COMPANY, 
REAL ESTATE.

Randavoja, skolina ir apsaugoja. 
Perka ir parduoda namus ir lotus, 
skolina pinigus ant pirmo morgieiaus, 
kolektuoja randas ir taxas, apsaugoja 
nuo ugnies ir langus prie atsakančių 
kompanijų. Safe deposit vaults $3.00 
per metus ir dangau. 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
dėliotus adara iki pietų. Sanariai 
firmos: Franz Koeh, Frank J. Koeh, 
Aldermonas John A. Rickert, Arnold 
H. Brautigam. (39—42)

BIBLIJA ARBA ŠVENTAS RAŠTAS 
NAUJO INSTATYMO.

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

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

Pinigus siųskite ant adreso:
J. M. TANANEVIČE

3244 S. Morgan st., Chicago. •
 K. J. FILLIPOVŠCH

GENERAL AGENTAS
Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. Ap
saugotu namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir Ga
ry, Ind. už labai žemas kaimas, kolektuoju bilas viso 
kios noturbs, toiposgi’prisiunčiu kamarninkus del iš- 
mieravimo lotų ar farmų. Imu visokias provas civil- 
nas ir kriminališkas ir priduoda geriausiams advoka
tams. Reikalauju agentų Chicagoj ir kituose mieste
liuose, vyrams ar mokantiems rastą geras uždarbis.

Reikalaujanti darbo, atsišaukit laišku ar asabiškal. 
Offiso valandos: nuo 8 ryto ikį 9 vakare.

858 W. 33rd St. Gyvenimo adresas; 826 W. 34ih St.
TELEPHONE DROVER 2205

žinomi apreiškia pa godo tai visuo
menini. jog čsu seniausias gydytojas 
ant Bridgeport©, praktikuojant per 19 
metų, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą j savo ioeną namą po numeriu

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

■' Telefonas Yards 687.
Mano ofisas aprūpintas Dariausiais 

budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir ligšol. Pasi
tikėdamas, jog gerbiame publika ir to
linus maut, rems, esiu namie ant kiek
vieno pareikalavimo dieną ir naktį. 
Esiu specialistas ligose vaikų, moterų 
ir vyrų ir užsendlntose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi su pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street

Kertė 32-ros gatvės.

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

kon trakti erių s

Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus -atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd Pl. Chicago, Ill

$1000 Aukse arba $1875 R VITAI
* * Cartercar” Automobilius UIB1MI

Vienatinė be persikėlimo Linija tarp 
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.

J^gMrtMorius.
. Budavojų. visokius namus, mūrinius 
ir •-medinius, ' atlieku darbą greitai, 
Stipriai,.gražiai, ir pigiai. Kreipkitės 
pas - eavą jj' po. numerių

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

Gražus vyriškas ar
ba moteriškas LAIK
RODĖLIS, gold fil
led, g^AraiSCtidtąs Ž0

jpęęfltniz-
Žfatt' dusiai 
stnikcijos.KiekvFe- 
narne lombarde gail
ina gauti už jį mažlį- 
mažiausiai 5 doleriuj, 
užstatant. - >

. td iro

Halperin«) Bros
■:< WINES AND LIQUORS

Šis naujausias irnportiįo- 
tas FONOGRAFAS 'į-ra vie
nas iš geriausių, kokie iki 
šfam Ihiku'i žinomi, padifry- 
tas iš geriausio mctį£l&-su:\ 
didele metaline trubą, turįs 
aiškų,-grynąir stipriį^bąlsų.

Turintieji musų FONO- 
GRAFą. gali kiekvieną- va
landą parengtie sau namie 
koncertą, kadangi fonogra
fas griežia visokias dainas 
ir m aršus.

Visai dovanai duosime viršui aprašytus fonografų arba laikrodėlį kiekvienam, kurs lik pagelbės muĄs 
parduoti tarp .pažįstamų geriausio musų rusiško tabako už (J dolerius.

1 Prisiųsk. 50 cenrų markėmis rankos pinigų, o mes jums prisiusime 40 dėžučių tabako, vortCs $6, ir dovanų 
,fontografą arba laikrodėlį—-ko norėsite. - . *

Expresiii primokėsite $5.50. Pardavę tabaką atrinksite gavo 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 sugražinsimo pinigus.
Saugumą jūsų pinigų gvaraųtuojame sa vo $2.000.00 kaucijos, sudėtos Amerikos valdžiai.

RUSSIAN TOBACCO CO., Beat: 4 343 E. 9 St, New York,N.I.

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

3253 Illinois Ct, kertė 33 g.

^loceettgbiotite* Stella Katowska No. 15

ib7®! ^uczinskas, 
fPį 238 Slocum St. Kingston, Pa.

Klauskit 
Ch open 10c 
cigarų, nes 
padirbti iš 
geriausio 
tabako.

JOS. BARTKOWIAK 
Išdirbėjęs

Paulina St, Chicago, m. 
Phone Yards 4154.

The Scholl Sheet Metal & Roofing Co.
UŽDEDA ir TAISO STOGUS, TEIPGI 

BLEKE APDENGĖ ir TAISO.
48arba priimam ir isz paszaiiniu miestelin.

4080-82 Arch?? Aw Chicago, Ill-
Szaka 3036 Archer Ave. <fel. Drover 1323

Ofisas 1268 Milwaukee Av. 
arti Paulina St.

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

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

KNYGOS MOKYKLOMS.
Turėdami užtektinai mo

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

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

2. Lementorius —‘ sena 
kaina 25e., nauja 20c.

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

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

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

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

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

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

Chicago, Hl.

vy. IM. AKMENŲ 
n'yfwl GEL3»INKSLiO 

LAIKRODĖLIS.B Vyriškas arba
moteriškas laik- 
rodėli: gvarantuo- 
tas ant 20 metų, 
paauksuotas du- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš- 
marginti, gerai 
laiką laikanti, la- 
biausiai naudoja- 

mi keliauninlį, kurie turi daboti lai
ką. Spcijališkrs pasiąlijimas. Mes 
nusiŲsime šitą laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. už $5.75 ir expreso kastus 
del peržiuręjinw. Jei nepatiks, ne
mokėk nei cent- L>- ji kitur mo

kėtum $35. į4k- paauksuotas lenciū
gėlis 'ovanri piriA'tafl” adėlio.

EXCELSIOR WATCH CO.
904 Atl-._maum Eldg., Uhicago, HL

ii 8.

Daktaras S. Wissig
■; - -h Iš SENO KRAJAUS.

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

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

dėliotais nuo 10'iki 12-ryto. ■ ' ' ... ......
1759 West 18 Str., Corner Wood Sir.

@
1 01 I ’■* — Bel) Telephone Dickinson 3757

^nohs S įlinkus
Henatinis tikras daktaras-lietuvif Philadelphijoj —
Hbaigei augMisusi us ir jau paskutiniu! daktariškus mokslus. Buvo ' 
daktaru miesto Indlanopolis Mokėsi ir praklikavojo Th« A'nr York 

giuitt Utdiral tichool and Uotpital. „Visi Ju paliudijimai išstatyti yra 
r kiekvienas atsilankys gali juos matyti. -,v

.r Įrengė savo locna ligonbutį Philadelphijoj !> tarno pučiamo name 
padirbo pu i kią mri/iluZtilų ktinikg su laboratorija, elektriškas mašinas ir ap-1 

j tieką su geriausioms gyduolėms Čia visi ligoniai atranda teisingą pageltą, U- 
sigydo ir palieka sveiki, btai ką liudija patys ligoniai (

1 ..Nuo visokių spuogų Ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno, taipogi 
' nuo l itu odos ir kraujo ligų, nėra geresnio daktaro, kaip Dr I Stankus. 
. Daug daktaru atlankiau, bet nei vienas negalėjo išgydyti.** Taip kaįba Jos. 
J Švilpa. 1011 Carlton 8t.. Philjtdelphia. Pa. <
|.,šiuoml vielai išreiškiu u- GARBUS DAKTARE: oaiš-

vo širdingą padėką Dr. Stan- . ~ M V Q randu žodliu p dėkavojlmu
kui už išgydymą nArvų ligų K įjgąift ® Tam E ta i ui išgydymą skau

ir sugrąžinimą vyriškumo. 'K/Xj 4 <J®imo šonuose ir po šįrhlesi

kuriu kiti daktarai atsisakė gėf.nso strėnų |r Mausgtin-1

Išgydyti. Ir visiems su slap- gų mėnesinių, kurių kiti vi-(

tomis ligomis patariu kreip- •* daktaraivieapaiemę gydy
tis pas dr Ig. Stankų, o ne- 1 li Bet Tam įstos operacija

pMipailfalte savo lygio, g **• V kaip ranka atėmė kentėjimą'

A. Zmudzen. Salem. Mass / »«<» manąs Kis Halinscky '

S? Pingree Si. Dr.* ,8 &tankD9* 1323 8. Front St.. Phila 1

John Akuotaitis. Montreal. Que. Canada, rašo; ..Meilutis gydytojau.— 
Šešta diena, kaip gavau nuo Tamsios liekamas ir vartoju sulyg užrašo. Jau 
negabu atsidėkoti Tamstai iŠ džiaugsmo da Uk putą liekamu sunadojau bot1 
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti Daugiau neturiu ką rašyti: net jau ne
reikalauju daktariškos pagolbos. Ta įkiri ligą, kuri taip daug prikankino

< mano ir kurią kili daktarai laike ui neišgydoma, dabar jau baigia gyli Ačių
S Tamstoms ut pigų ir greitą išgydymą.'* .y.— n '- ^1 m:
J Išgydau pnsekmingai Ir ant visados nuo'\
/ reumailsmo, skaudėjime šonų, sensrių kaulų, strėnų, koiu, pečių.'nuo
S viaokiųJĮraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų. triperĮ. Unkorį sifilį, užkielėji- 
> mą ir nHirbimą vidurių, išbėrimo, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi 1 
juokių spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku, galvos skaudėmą. širdies. Jnks- 
J tu. kepenų ir plaučių ligas, visokias nervų ilgas neuralgiją, drebėjimą aana 
iriu, greitą e ipyklmą. negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsimą, sunkų; 
Jkvąpevimą. peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų liga* 
J skausmingų ir nelMulonšk mlnocinių tekėjimą ir gumbo Ilgydau su opo- 
} ei ja ruptprą. apendosilis, vėžį, skilvye augančius akmenis vlsokiusskadulius.
2 putus mimonL kepenų, inkstų Ir pūslės Darau operacijas ant gyslų kaulų 
f nervų, smegnų. moterų Ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas Ir ran- '

kas atitaisau ir padarau sveiku. Taipgi d iro operacijų ant nosies, akių Ir 
lgurit.ės. v«ąes-<

DrįpatiusStankus,O^
' Ofiso valandos- ouo • Iki lt. nuo t iki 4. ir nuo 6 iki S vakaro., 

dveotadieniaisnuv 1 iki 3 po pies. * * ' ' 1
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Li tuviai Pardavėjai. Lietuviai Psrdev^jal.
■ Si?'

L. R. K. PILĘUJŲ BLAI 
VININKUsX SUSIVIE
NIJIMO CENTRO VAL 

DYBOS1 ADRESAI:

OvySinta gatve Kamp, hassled Pirmsėdis:a . .
431

Rev. F. B. Serafinas,
7'~ -JJG

10806 Wabash Ave., 
Chicago, Ill.

I. Pagelbininkas:
Rev. M. Petrauskas, 

207 Adams Str., 
Newark, N. J.

Tiesus ir Trum

]«ATA'~
ARBA -------------------

pas Kelias į Sveikatą

Atsineškit savo dar nepilnas knygutes ir paimkit 30 
markių dykai kiekvienas.

30 Markiu Dykai Pradedantiems.
Jaigu ir nerinkai, pradekie čedyti 12th St. Store markes, dabar 30 markitį dyg
liai ant pradžios. Pilna knygute priimama už §2.50 pinigais arba $3.00 tavoru.

MUSU siutų pirkėjams pa
sisekė nupirkti sempelius dv
iejų garsiausių New-Yorko 
siutų išdirbėjų po 60c ant do
lerio. Tame talpinasi šimtai 
geriausių siutų, kokius kada 
matėt. Gražiai pasiūti, šilki
niais pamušalais, dėlto kad 
šitos firmos vartojo vien kas 
yra geriausio.

j Skyrius L

§7.98 už Moterų
i ■ 12.50 siutus.

Skyrius 2.

KNYGOS MOKYTIS ANGLIŠKA KALBA

Mes negalime sakyti var- 
7 dų firmų, dėl to, kad jie par- 

duoda in didelias State Street' 
4 krautuves. Bet tas yra fąk- 
.// tu, kad mes turime siutus, 
\\ kuriuos parduodame už pas- 
|\ tebėtinai žemas kainas. Ąt- 
r) minkit kad už kiekvienus 60 
4/ centų inmokėtus gaunat $1.00 
' | vertės. Paskaitykit aprašy- 
I mus žemiaus ir pasinaudokite 

iš taip geros progos.

Skyrius 3.

L 27.50 Mot- Sn,98 
erų siutas s ®

Skyrius 4.

II Pagelbininkas:
P. Lapelis,

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

Dvasiškas vadovas:
Rev. P. Sąurusaitis,

46 Congress Ave., . 
Waterbury, Conn.

Sekretoriusti. • 5
Juozas Koyas, j

17 Congress Ave., ■ - ‘ 
Waterbury, Conn, -

Iždininkas: r
S. Bandzevičia, ,

17 Congress Ave., 
Waterbury, Conn.

Iždo globėjai:
Juozas Antanavičia,

20 Eduard Str., 
Waterbury, Conn.

Anelė Malinauskiutė,
682 N. River Side Str., 

Watefbliry, Conn.

Įrjr Co,BUttnioi^Md.,UA A.

Ta nauja didelio formato knyga turinti 339 pusi 
Kietais audekliniais apdarais lėšuoja tik

ANDREAS VESALIUS plausto negyvėli.

T ABAI svarbus raštai aiš- 
•L“< kioje kalboje toj knygoj 
telpa: Kaip reikia užlaikyti 
sveikatą kiekvienam, tenai 
viskas prieinamai išdėstyta, 
o del geresnio supratimo ir 
paveikslėliais nurodyta.

O VEIKATA visiems reika- 
linga, kadangi sveikas 

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

pinigus už sveikatą meldžiama siųsti “Kataliko” leidėjo antrašu:

JONAS M. TANANEVICZE ...
3244 So. Morgan Street, : CHICAGO, ILL.

Praktiškas Angliškos Kalbos Rankvcdėlis pasimokintam! skaityti, 
rašyti ir kalbėti angliškai. Šitas pradinis Rankvedelis parengtas 
naudai tų, kurio nori trumpu laiku pramokti anglišką kalbą, susi
kalbėti kasdior.iniuo.se savo reikaluose. Pusi. 63. Kaina....... ,25c

Rank vedi s. “Vienatinis savo rųšies Lietuviškai.-Angliškos Kalbos 
Rankvedis” ir “Kaip_tapti. Jungtinių Amerikos Vąlšt'ybių Pilie
čiu”, Yra tai praktiškiausias Rankvedls- lietuviškoje kalbojė,dčl> 
iša^Mhtouįuao gerai skSftyii ir ištarti angliškus žodžiusi JisaF^ra- 
,parankiausia lietuviams, nes pirmoje vietojo tel^TietbvWt žo-'t 
džiąi, paskui angliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas. ■ 
Prie galo telpa pamokinimas tiems, kurie nori pasilikti Jungtinių 
Amerikos Valstybių piliečiais. Labai naudinga knyga. Pusi. 104, 
Kaina....................................................... ...  .$1.00
Apdaryta..............................................................................................,.$1.25
> Abidvi knygos sutaisytos S. P. Tananevičiaus.

fiHT ISZUKtJIIO
Po 5 centus ant dienos^rba $1.50 ant menesio* 

Nusiusime kiekvienam lietuviui^ k. paauksuota . 
laikrodėli, lonciugoli ir me^alipą%vertes $20.oo ant 
iszmokesties po $1.50 ant nienesio;. Mėnesinės ratas 
mokėsit tiktai tada, kadaiūrcsift Ihikrodeli, iszme- 
gmsit ir busit anuom užganėdinti. Raszykit tuo- 
jaus su uzklausymu kataliogo ir- informacijos in- 
dedami uz 2 centus marke atsakymui.

AMERICAN WA^CH CO.
1152-1154 Milwaukee flvc,jt>ept411, Chicago, 111.

Broliai neeikit pas žydą t

Mes turim geriausius $iO siutus
ANT WEST SIDES

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

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

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

’ . ' ' . ... ..17 ’ ' '

Vyrų Siutai nuo $J.5O iki $28-®®

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS
UEnivišHi-ntuSus

IR
MCUiUI-UETIMtUS

A—A A----A
^.Į Chicago, III. į^,

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

Prancūziškos skureles apdaruose. ;.$1 
Audekliniuose apdaruose.............75c
Užsisakydami kokią nors knygą visa

da adresuokite: . {

Mes siuvam Siutus ir Overkotus, tkvarbuo- 
jam čystinam if prosinam, teipgi ir moteriškas 

W (naujausios mados). Turiu keletą lotų ant par- 
davimo pigiai; užrašau “Kataliką ir atnaujinu. 
Čia galima gauti kaygų ir paveikslų. , 

g KAZ. KUCZINSKAS, 
1 1S h.

Apsangojam nuo Ugnies _

JONAS M. TANANEVICZE, S^.MOTKSAN &

Pranešame visiems lietuviams ant Bridgeporto ir apielinkėj 
kad musų ofise randasi geriausios ir didžiausios kompanijos dėl 
apsaugojimo nuo ugnies (Fire Insurance), namus,' biznius ir ra
kandus. Jūsų namas, ar biznis ar brangus naminiai rakandai dar 
neapsaugoti nuo ugnies, tai ateikit pas mus. Tuomet nebijosite 
gaisro, nes sudegus gausite už juos savo pinigus.'

J. TANANEViCZE
3244 S. Morgan St. Chicago, III.

MORRIS & GOLDSCHMIDT
CLOTHING, HATS FURNISHINGS & GLOVES

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

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

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

Home Phone 5672.

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

:š Amerikos lietuvių politikos, tegu ‘‘Dagį” tuojau užsi
rašo.
Ii Už

Pavienis numeris tik 1Oc.
pavienius numerius galima siųsti ir markėmis. 

Laiškus rašydami visuomet pa- 
dėkite tokį adresą:^^g?<WGIS>UBL/C0.

0KJW 3244 S.MORGAN SI
CHICAGOXL

Pasarga Sergantiems Reumatizmu.
Vartokite Mayzels Electric Reumatišką Alyvą ir vaistus gėrymui. 

Tie du vaistai yra tikriausiu budn nuo Reumatizmo, ka aš galiu užtvirtinti 
kaipo aptiekorius už tuos vaistus. Tie vaistai yra parduodami kiekvie
noje aptiekoje. Jeigu negalit gauti, tai rašykit, arba patįs ateikit į 
mano aptieką.

Electric Reumatiškos Alyvos kaina yra 50c., o vaistai gerti $1.00 
už butelį.

J. MAYZELS Aptiekpriųs
2424 SO. OAKLEY AVE., CHICAGO, ILLINOIS.

PHONE CANAL 2838. a. • į

Telephone Yards 2750
PIRMOS KLIASOS SALIUNAS

T. RADAVICZE
Linksminkis brolau, pas mane atėjęs 

nes aš užlaikau šaltą alų, geriausią 
• iną ir ruginę DEGTINI?, c cigarai 
tai net iš pat Turkijos, o prie to turiu 
didelę Hallę delei Mitingų, veselijų ir 
šitokių susirinkimų. Kuris pas mane 
atsilankys, tai bus širdingai priimtas 
r suramintas. Lieku su godone,

T. RADAVICZE
936 — 33rd gt., Chicago, UI.

Visados darote gerą veikmę 
kada geriate

McAvoy’s ALMA
MATER Alų ir

McAvoy’s MALT
MARROW

Jeigu ne McAvoy’s, 
Tai ne Malt Marrow.

McAvoys Malt Marrow Department
2340-8 South Park five.

Telefonas Calumet 5401 Visi Dept.

s 
,0

DR.A. L. GRAIČUNAS
LIETUVIS GYDYTOJAS

3312 South Halsted Street 
Telephone Yards 3162 

CHICAGO, ILL.

y 1 ——-—--- ------- --------—13
DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS 1

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 8 

j AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU I
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnlnkas ir petnycla,
-------------------  PRENUMERATA KAŠTUOJA:-------------------

AMERIKOJ r metams $2.50alutjuiiivj ^pusei matų $125
EUROPOJ CRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-

L joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m. J

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai

W. D. Boczkauskas & Co.
520-522 W. South Al!., ■ Mah&noy City, Pa.
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Administracija liet, teatral. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Nik. Overlingas, Pirmin., 

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

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

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

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

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

3244 S. Mrgan St.

ADMINISTRACIJA DB-STĖS ŠV. 
STANISLOVO V. IR K. 
Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 

4527 Marshfield Ave. 
Mot. Randis Pagelbininkas, 

4521 S. 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
TAUTO POLITIŠKO KLIUBO. 

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

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

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

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Beese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Teehery St.

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

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

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

4513 Hermitage Ave.
S. Vaitekaitis, Fin. Rast., 
4549 S. Hermitage Ave.

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

KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MLNDAUGIO.

J. V. Zaehareviče, 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.

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ.

J. M. Tananeviče, Pirmininkas, 
.-. 3244.S. Morgan St.

J. Ridikas, Kasierius, 
3200 Illinois Ct.

J. K. Chmieliauskas, Raštininkas,
3231 Auburn Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO .L AIM. SM.

Juazapas Zalandauekas, Prez., 
^1513 Hermitage Ave.

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

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

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

Stan. AnučauskM., Kasieriho, ■
4559 S. Hermitage Ave.

ADMINISTRACIJA L. L. U.
-j KLIUBO.

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

78 Lee Park Avė.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

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

' ‘KATALIKO’ ’ KLIUBO 
ADMINISTRACIJA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.

Išeina kas Petnyčia Chicago, Ill

Box

Išgydo, kad botum sveikas

ANT PARDAVIMO

T»i«phon« Yard*. 1454

WM. E. FURLONG
FIRE INSURANCE

3502 So. Halstad Street, Chicago, III

TEMYKITE 
LIETU VIAU

Sifkor- 
svieto

8 ryto 
dienos

labai sunki 
kožham.

Reikalauja Jau. 
farbavinio šapą, 
ti gero amato, p^ipkgi 
kinimosi, 35J1 S. Šalpted St. 
cago, UI. .U . <

užganėdintas, teipgi ir tos drau-

pakirpti, 
Gal

drabužių
>ra pnaga išmok

ime laiko mo- 
Chi-

" Ant pardavimo pigus lotas labai ge
te j vietoj, ant 34 placį":-' Reikale atsi
šaukite į “Kataliko” Redakcija.

Atsakančiausias
Lietuvis

DIPLOMUOTAS APTIEKORIUS
Praktikuoja aptiekoje 

suvirš 20 metų.
3149 S, Morgan St. Chicago

DVIDEŠIMTS PIRMAS IŠKILMIN
GAS BALIUS. 5

’ Parengtas storone Jaunų Vyrų Lie
tuvių Draugiško Kliubo nedėlioj Spa
lio (Oct.') 22, 1911-m., Freiheit Tur
ner svetainėje, 3417 S. Halsted St. 
Prasidės 4:30 vai. po pietų. Muzi
ke bus jįirmos kliasos. Tikietas 25c. 
ypatai. Malonei užkviečia visus lie-

Parsiduoda labai -pigiai ant dviejų 
augštų mūrinis namas su krautuve ir 
kitas medinis su 5 kambariais. Na
mai stovi tarpe • 37.' "ir 38 .-.gatvių. 
Parsiduoda iš tos priežasties, kai na- 
■vrfiinkatf išVnžiuojS anŲfatjp 
sišaukite: Szymon Szymkowt 
Throop St., Chicago,

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO - KAREIVIO K.

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

425 S. Grant -Lt.
V. Staneika, Vice-prezid^ 

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

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

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

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

New Grove St.

SOUTH CHICAGO TEATRAS.
So. Chicago “Lietuvių G. ir D. 

Draugija” vaidįs labai pagarsėjusią 
juokažaismę “AUDRA GIEDROJE”, 
nedėliojo, 7 vai. vakare, 22 d.-- Spalio, 
1911. Kosibo svetainėje,' 8801 .Com
mercial Ave., So. Chicago. " Ineiga iš 
88tos gatvėj

Bilietai po 25c. ir po 50A asmeniui.
Tarp vietinių vaidininkų randasi 

keli jaunikaičiai ir dvigubai daugiau 
mergaičų su nepaprastais vaidinimą 
gabumais.

Svečių skaitlingumas bus geriau
sias musų artistams paraginimas ir 
ateityje su pasišventimu dirbti Lietu
vos garbei. Ateikite ir mus padrą
sinkite •viešan . darban.

TOWN OF LAKE
- SAVINGS BANK,
Joseph J. Eliaš,^aviniukas, 
4600 S. Wood St. Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina piniguą, ant Real Estate. 
.Perka ir parduoda'’Barnus ir lotus. 
Parsamdo bankįnoiįflfcjynutes (boxes) 
po $2.50 metams. . Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigąg^ j ■ visas svieto 
dalis. ■ -

, OFISO VALANDOS į Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. ,i Nuo ’ birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedčliomis, utarninkaiš. . ir pėtnyčioms. 
Kitoms visoms dienoms, bus atdsuas iki 
9 vai. vakaro, kaip ikįšiolei.

Ant pardavimo galiūnas,, priežastis 
:■— gaspadoriaus nesveikata, biznis la
bai gerai išdirbta^ y^feta apgyventa 
lietuviais ir lenkais, priešais lietuviš
ką bažnyčią, 1806' 46 st. cor.
.Wood st., Chicagį HLp

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

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

OFISO VALANDOS:. Nuo 8 ryto iki 
9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos šis 
ofisas užsidarys 6’valandą vakare: ne
dėliotais, utarninkaiš -ir pėtnyčiomis. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, kaip ikišiolei.

tuvius ir lietuvaites ant musų iškil
mingo baliaus, nes musų kliubas pla
čiai garsingas, jogei visados puikes
nius balius parengia, geriausiai apsi
eina ir puikiausia muzikė, turi atsi
lankyti visi, nes bus užganėdinti, i Su 
guodone, KOMITETAS.

Paieškau savo draugą; Shepskį Petrą, 
paeina iš Kauno , gub^' Panevėžio paja 
Naumiesčio parapijos^ girdėjau pirį 
miau gyveno, Chicago, dabar-
nežinau kur jis dingo. Gal kasžiaob 
apie jį • arba jis pats,---peš-turiu labai 
svarbų reikalą, prašau atsišaukti po 
šiuo antrašu: ■-rrr.- ±

Anton Jesunas,. j- .... ... J
Hardwick, Mass.

Parsiduoda pigiai galiūnas apgyven
tas tarp lietuvių. Bižnis eina gerai. 
Priežastis pardavimo — : savininkas 
serga. Atsišaukit pas Justiną’ Stąligą, 
1931 Canalport Ave., CIncSgd, ■ ‘ Ill.

koj duodame čekių 
galima rašyti čeki 
visur. Skolina -pinigtts 
Estate. Perka, ir ną^djįpda 
lotus. Parsamdo oankices 
(boxes) po $2.50 metams.

TEATRAS IR KONCERTAS.
Lietuviška Teatrališka Rųtoą Dr-tė 

surengė teatrų, koncertą ir bailių su 
visokioms programoms, nedėlioj 22 d. 
Spalio (Oct.),’ 1911 ’ni. Apveiždos Die
vo parapijos svetainėje, ant 18. ir 
Lnion gat. Pradžia 5 vai. po pietų, 
programas prasidės 6 vai. vakare. 
Tikietai 50c., 35e. ir 25c.

Lošiama bus Vaišganto dviveiksmė 
komedija Nepadėjus nėr ko kasti. 
Dalyvaus koncerte Aušros Vartų cho
ras vedamas A. P. Kvedaro ir vie
tinis Rūtos choras; abudu chorai bus 
vedami M. J. Lankelio. Kvartetai, 
duetai, solo, teipgi bus monologas 
Vinco Brusoko, teipgi bus ir dekle- 
maci.jos užinteresuojančis. Lietuva tė
vynė musų sudainuos Rūtos choras .su 
orkestrą. Jau gerai žinoma lietuviškai 
visoumenei Rūtos dr-tė iš praeitų va
karu nevieną puikei buvo surengus. 
Broliai ir sesutes atsilankę likos indo- 
mei 
gystės kurios buvo kvietę likšiol ant 
savo iškilmingų vakarį Rūtos dr-stę 
į pagelbą papuošti vakaro programą. 
Lž Rūtos dalyvavimą pr.ograme publi
ka buvo dėkinga. Taigi Rūtos dr-stės 
šio vakaro tikslu duoti musų publikai 
naudingą ir užimančią linksmybę. Teip 
kad atsilankęs į viršminėtą vakarą 
užmrštų savo turinčius rūpesčius ir 
nesmagumus ir keletą valandėlių pra
leisti smagei, linksmai ir naudingai. 
Taigi išdrįstam prašyti jumis malonus 
broliai ir sesutės atsilankyti ant to 
prakilnaus ir iškilmingo musų pareng
to vakaro ,o mes busim prielankus 
del jūsų. RŪTOS DR-STĖ.

RACINE, WIS.
Draugystė šv. Kazimiero - paieško 

savo vieno sąnario Jono ’ Klaninškio, 
katras išnyko iš Racine 7tas mėnuo, 
nekurie pradėjo kalbėti, kad, yra mi
ręs. Draugystė tuom yra labai užimta 
dažinoti. Godotini lietuviai, kas ži
notumėt apie Joną Klaninską, prašom 
danešti minėtai draugystei. Jonas 
Klaninskis yra Kauno gub., Rasei
nių pav., .miestelio Gargždų, apie 38 
metų senumo.

Komitetas T. Golišauski, 
1420 Marquette St.,: i Racįnė,. Wis.

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir

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

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

TĖMYKITE NARIAI!
Liet. Teatr. Dr-stė šv. Martino lai

kys savo čvertmetinį susirinkimą, ne
dėlioj 22 d. Spalio (Oct.), 1911 m., 
1-mą vai. po pietų, salėje parapijos 
Šv. Jurgio K. No. 16, ant kampo 
32 PI. ir Auburn Ave. Taipgi nariai 
katrie dar nėra užmokėję už serijas, 
teiksis užsimokėti ant susirinkimo. 
Kiekvienas narys privalo pribūti ant 
susirinkimo, nes yra labai svarbių da
lykų del apsvarstymo. Už nebuvimą 
ant susirinkimo bausmė pagal insta- 
tus. Su godone,

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

Taupykite pinigus.
Keistuto Paskolinimo ir Budavojimo 

Dr-stė N. 1 (Spulka). .
Nauja 42-ra Serija • atsidaris ; Lap

kričio 9tą (Nov.) 1911, ant Dr-stčs 
susirinkimo, kuris atsibuna kas Kęt- 
vergas, 8 vai. vakare J. Ridiko Sve
tainėje, 3251 Illinois Court,- kampas 
33-čios gatvės, ši Dr-stė‘ (Spulka) yra 
seniausia iš visų ‘lietuviškų • Spulkų 
Chicagoje. Akcijos kaina 25c., taigi 
kiekvienas gail-•Užsirašyti po keletą 
akcijų, akcijos užsibaigia už 6 metų 
ir kiekviena akcija atneša $100. ■ Tai
gi guoduojaml draugai ir draugės 
meldžiame užsirašyti kiek galima -.sau 
akcijų, nes tai yra geriausia būdas, del 
sučedijimo pinigų, mokant po kelis 
centus arba dolerius ant savaitės.

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

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

Su guodone,
B. Butkus, Prezidentas, 

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

3253 Illinois Court.

Paieškau savo vyro Jonoy šlickio. 
Atvažiavau iš Lietuvos savaitė atgal 
ir neradau jo ten kur jis gyveno.? Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti’ žinią 
po antrašu:

Ona šlickienė,
1421 — 49 Ave., Grant Works, Hl.

JONAS M. TANANEVIČE, 
j3244 S. Morgan St. Chicago, 
į Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir pai-C ;oda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto daliSt.Jvif

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
Įiki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
hedėliomis, utarninkaiš ir pėtnyčiomis. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras iki 
9 vai. vakaro, kaip ikišiol.

Kiekvienas sergantis 
supranta kokia sun- 

;kenybe yra liga i r 
- kaip smagu, esant 

sveikam. ;
Jeigu kam ką skauda 

^rba nesijaučia sveiku 
turi nusiduoti į KRZY- 

gVINSKIO APTIEKA 
0 tuojaus paliks sveiku, 
ties jis užtikrina kiek- 
vienam kad duos ge
riausių vaistų .

Užlhikau sekančius 
Vaistus: Zozon Casto- 
yia, d61 vaikų ant iš
valymo vidurių 35c. 
buteliukas už 25c, Zo- 
?wn palengvinimui 
krutinės vaikams ant 
kosulio ir peršalimo 
25c, Roboliue Kilis 
Palių,dėl trynimo vi- 
sokių skausmų ir su
tinimų po 25c, Zozon 
Baisumas Gyvybės 

jąnt slogos visos siste
mos ir šalčio $l.oo. 
V' Partraukiau visokių 
Šaknų ir žolių ant vi
sokių ligų. Taippat tu
riu gryną tikrą Med- 
Pelyn&s, tai yra seno 
krajaus gyduolė nuo 
pilvo skaudėjimo 25c, 
turiu gryno liepos žie
dų medaus, kuris taip 
pat yra geru dalyku kū
dikiam i r senesnėms 
Xpatį>|ūsv ^ėžytčsę po 
10cir25c.—

> r? Turiu gyvatines 
tikros buteliuose, taip- 
gi- turiu šaknų trejos 
devynėrids arba tikroji 
Trajanka ant visokių 
vidurinių ligų po 25c 
dėžute.

Dr-o 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 su aptiekory- 
ste,- Visokias -rodąs su - 
teikiam dykai.

Taippatišdirbuviso
kias'gyduolės šeimy- 
niškas ant visokių ligų. 
Kdinos mano žemiau
sios. Pėršiiikrinkit pa
tys i ir atminkit kad ta
voms hriųs visados yra 
švtė’fias ii* gvarantuo- 
ta?>iVJži^Oine daug 
diržų Rupturinių ir ban- 
dažų^if-viriių^ Pritai- 
kQŲj.kiekvienam dykai, 
lygiai spagai m'ierą. Tu
rime visokių šmirkšty
nių,’ guminių butelių 
dėl karšto vandens už 
žemiausias kainas.

Čėdykit musų tikietus 
už viėhą tikietą iškirp
tą, duodame dėžę cuk
rinių (kendžių) saldžių, 
už S" iškirptus tikietus 
duodome buteliuką per- 
fumos kvepenčios, dė
žutę muilo kvepenčio 
arba dėžutę čokolado 
dykai.

Didžiausia Lietuviška

TĖMYKITE NARIAI!
Dr-stė šv. Kryžiaus laikis savo ber- 

taininį susirinkimą nedėlioj 22 d. Spa
lio, 1911, paprastoj svetainėj. Kiek
vienas naris privalo pribūti ant šio 
susirinkimo, nes yra daug dąlvką ant 
apsvarstymo; ? ’'.j.<-■■■.zis

Pastaba-: Nariai šios Dr-stės su
neškite, knygutes, nes bus- .reikalin- 
;gDš <Jei perrokavimo knygą. Nprilit 
tiejie Įstoti i šią Dr-šię atsilankykite 
nedėlioj, 15 d. Spalio, į šv. Kryžiaus 
svetainę 2 vai. po peitą. Su pagarba, 

Rašt. Saldukas.

NEW CITY SAVINGS 
BANK

4601 S. Ashland A^, Chicago 
Priima bankon ^įini^us ir moka 

3<yc. Už sudėtus pin’.us musą ban- 
itę; iš kurios 
jie tinkanti 

ant Real 
namus ir 
skryneles 

Parduo
da laivakortes ir siunčia pinigus į vi
sas dalis svieto.

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedėliotus, utarninkaiš ir pėtnyčioms. 
-Kitoms visoms diwnomsxbus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, įaip <kišiolei.

TEATRAS.
L. J. Ratelis nuo Town of Lake 

stato scenoje 4rią veiksmą dramą “Be 
Vardo”. Veikalas statomas scenoje 
pirmu kartu. Parašytas per n^rj L. 
J. Raelio J. J. Zolp. Nedėlioj, Spalio 
22 d., 1911 m., šv. Jurgio parap. sve
tainėje,’ 32 Place ir Auburn Av. Pra
džia lygiai 6 vai. vakare. Inžanga 
25c. ir augščiau.

Garbus lietuviai ir lietuvaitės Chi- 
cagos ir jos apielinkčs- nepraleiskite 
progos, nes tai bus vienas iš žingei- 
džiausią lietuvišką perstatymą, atsi
lankę kiekvienas busite užganėdinti iš 
viršminėto perstatymo. — Gal jau ne
vienas turėjo progą pamatyti. persta
tymus L. J. Ratelio, kuris nesykį jau 
atsižymėjo scenoj, su savo gabiais sce
nos mylėtojais, lošdami dramas: “Ži
vilė”, “Orleano Mergelę”,- ‘‘Valka
ta” ir kitus. Taigi ir šitas .veika
las susidedantis iš gab ausią lošėją L. 
J. Ratelio. Taigi gerbiama lietuviš
ka visuomene nepamirškite 22 dieną 
Spalio ir paremkite mus ’su savo 
skaitlingu atsilankymu. Po teatrui 
šokiai. Kviečia - . j

(41—42 ’ į.. L. J.,RATELIS.’

tierbĮamfTautietiai ir 
Tautietes.

” Paieškau savo brolį Joną Klaninskį, 
katras apleido . miestą Racine, Wis. 
suviršum pusantrą metą atgal ir nie
ko daugiau apie jį įiegirilgti.'’ Jisai’ 
paeina iš Kauno rėdybos, Telšią ap
skričio, miestelio Gargždą, apie 40 
metą amžiaus, ;bet jisai- išrodo - jau
nas, sudėjimo vidutinio, apskritaus 
veido, švjesiais ūsais, biskį į viršą 
pasuktais, šviesiais plaukais, ant pa
kaušio plauką visai mažai. Girdėjo
me, kad 1910 metais jisai važinėjosi 
ant ežero Michigan .ir žmonės pasa
koją, kad jis ten pabaigęs amžį, bet aš. 
negaliu iš nieko gauti tikros žinios, 
tai geradėjingi lietuviai gal kas ži
not apie ano atsitikimą, bukit tjeip ma- 
lonąs nepagailėt kelią žodžią ir duoti 
man žinią žemiaus paduotu-- antrašu. 
Dar primenu, kad jisai' yra vedęe,'tUTi 
lietuvę pačią ir dvi dukręleė, .

.-Anton Klanįhskis/į~;Z 
1501 Junction c

820 metų senas laikraštis g 
“LIETUVAI

•Paieškau savo draugo Franciškaus 
Pugžlio, paeina iš Kauno gub., Ežerė- 
ną pav., Panemunėlio parapijos, Ląuk- 
peną sodžiaus; pirma gyveno Chester, 
Pa. Kas žino apie jį ar jis pats pra
šau man pranešti ant adfiso: ’

J. Kubilas,
J. W. Dimick Co., Rifton, N. Y.

, kepenų Ir Inkstų. 
:CYDO, NEMOKĖK.

KRAU JO < 
U2NU0DIJIMA 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

Moterų 
Ligos

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

VISISZKO I8ZGIJIM0 kiekvienas jieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista 
tik pavesi gydymą sayo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at
sakančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo keritc- 
jimų. (RODĄ DOVANAI./ Kalbamo Lietuviszkai.

D.r.ZINS, 183SSGHICAG!)
Valandos: Nuo 8 ryto Iki 8 vak. Nedelloms nuo 8 ryto ik! 4 po p.

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

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted St. Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinįgįįpjąat Beal Estate. 
Perka ir parduol^ sakius ir lotus. 
Parsamdo bankines skrynutes (boxes) 
•po $3.00 metams.^ Paduoda 
(tęs ir siunčia pinigus' } visas 
.dalis.
i OFISO VALANDOS^ į Nuo 
įiki-- 9 vakaro. Neo krrtelio 4 
Šis ofisas užsidaryst ■ valandą vakare: 
-nejėliomis, utarniHkais''ir pėtnyčioms. 
Kitoms, visoms diertb'mš^ns atdaras iki 
9 vai. "vakaro, kaip ikišiolei.

GrEOKGrE HAZARD 
PLUMBERIS

Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 
atlieka ir savo darbą gvarantuoja?' -

3252 Emerald Avenue i - ' Chicago, Ill.
Telephone Yards 4527.

MIKAS J.T^^EVICZE 
670 W. 18th-i St’ Chicago.
: 1 (Priima ankon pinigus ir moka 

Skolina pinigus:Rst Real "Estate. 
Perka ir parduodaj . oorngS;- irlotus. 
Parduoda iRkortdf siunčia -pinigui 
j , visas svieto dalis. ų
į OFISO VĄLANDOifc Nuo ryto 

iki 9 vakaro. Nuo birželio' 4 dieno? 
šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nędėliomis, utarninkaiš ir pėtnyčioms. 
Kitoms visoms dįencąpą bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, kaip-'ikišiolei..

Paieškau savo kaiminkos Marijo
nos Storonikčs. Paeina iš -Kauno gub,, 
Raseinią pav., Eržvilko valsčiaus, 

•iVadzgiriij. parapijos, vienasėdis Dud- 
laukisį Meldžiu kad ji pūti atsišauk
tą arba hu kitas l-duotį- žinią po 
antrašu: '

Dom. Jeceviče,
312 Franklin St.,':’ Port;'Washington, 

Wisconsin.

Paieškau savo pačios. kuri - pabė
go su kitu vyru 22 d. rpgs., 
paimdama 100 dol. pinigą, ir’ mergai
tę. 6 metą — vardu kįėgę. Ji .yra 5 
pėdą aukščio, rusvi pąukąi< Pailgą no-‘ 
sis, rainom. akims, su pradančių,'. vKąį-. 
ba lietuviškai, lenkišką! jy. biskį ftūt-. 
gliskąi. Paeina iš Kauno gubi,.,-Rį.-' 
seinią pavieto, Ka±tinėną parapijos,: 
Dirgėlią sodos, Leonora Razbadaus- 
kiutė. Jaigu kas prisiąs'anos rtikrą 
adresą gaus 10 dol. dovaną. , Mano, 
adresas: , v • pii-i-42^

Julius Kelpša, 
917 — 1st St., La- Salle, EI.

Išrandavojimui geras Storas, kam
pinis, labai gražioje vietoje, 50 pėdą 
ilgio ir 22 pėdą pločio. Tinka viso- 
Jdanįę bizniui. Apielihke lietuvią ir 
lenką apgyventa. Apielinkėję nėra 
nei saliuną nei kitą storą. Pirmiau 
i>uvo per 15 mėn. saliunas ir yra dar 
visi saiiuno rakandai-,> ;bet savininkas 
'turėjo išeiti iš priežasties neturėjimo 
pilietišką poperą. Storas randasi ant 
kampo Main st. ir 15 Aye., Gary, Ind. 
— Daugiau, dasižinoti galima ofise 
Gar Security Co. ' ’t

-r1- '*4’ • * • -jžŠAiSMIRTIS

VYRAI! ==2 Dr. ZINS
Senu patyrusiu ir pasekminglauslu specijalistu Chicagoje, kuris 

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

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

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

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ 
atsilankykite į mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kal
bomis. Tamista gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, jgytu per 14 metų 
esant specialistų vyru ligų. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, ^ai as tamstai parody- 
šiu k^ip išsigydyti ir. \ r

1 ISgydau visiškai ligas skilvio, p
. Nemokėk už nepesekmingą gydymą-

IZIDOB NAUSIEDAS
917 W. 33rd St. Chicago.

Priima bankas pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir pawjioda namus ir lytus. 
Parduoda šifkertes ir siunčia piiuigns 
į visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Nuo 11 ryto 
iki g vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
Jis Ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
lte$|lioms, utarninkaiš ir pėtnyčioms.

• Kitoms vnnnu -dienems bu*--atdaras (42—44) Ui o ruE.ro, kaip iki'liąleL '

į,, , ri 111 r" j

-•PAINOTLLEK
Jeigu turi skaudančią nugarą, kankinant re- į

. umatizmui arba kitokiu skaudėjimu, kuris y
tave vargina tai mėgink Dr» Ricliter‘io „Pain-
Expeller”. Tuojaus tau palengvės ir jausiesi Į
tuojaus smagesniu, jeigu tiktai vartosi ryte ir 
vakare tepant skaudančias vietas, išvarys tuo '‘ 
skausmus lauk. Kad laikytum nuolatos bon- j
ką namuose, nes kiekvienam laike ir naktį ne- >
galima gaut, o tas pagelbės tau ir ta-
vo šeimynai reikale. JJk cM VK

Gerai dėl bile skausmo, kaip tai: re- yĮ K
umatizmo, nikstelėjimo, neuralgijos, * nį
nudegimo, bei skaudanči vietų ant WCbr ~ 
kūno. Gali gaut visose aptiekose
po 25c. ir 50c. Dabok kad but inkaras ant 1 MP* 
bonkos, tai tas yra tikras.

F. AD. RICHTER & CO.,
215 Pearl StrM NEW YORK,

Paieškau savo ■ moterjigįiĮį^^drą 
Vitkęvičieng (iš namą^ Pšelgąnskiiitę), 
paeinančios is Kauno' 'įfitlyboj,, Telšių 
miesto.. ■ 3 metai kaip ; iš .A/ietuyos. 
Pirmiausiai gyveno ’ Chica'gffįe -aut 
West Side. Apleido mane 13 .i<8pa- 
Jio su kažinkokiu nepažįstamu vyirn ir 
iki šiolei nieko apie ją' rėžifia'uHVi
dutinio ūgio, amžiaus 
pailgo veido; trumpikį 
ant kaktos priešakyje-'- 
ant kairės rankos turi ženklą, 
kas girdėjote, tuojaus praneškite, ap- 
laikęs tikrą žinią, atlyginsiu $25.00.

Jurgis Vitkevįcze, 
2318 S. Leavitt St., Chicago, III.

(42—44)

Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų.

(Ištyrimas Dovanai)

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

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

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

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

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

pašto Money Orderi arba pinigais registruotame laiške ant išleisto
jo ranką, adresuojant šiteip:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted St., Chicago, Ill.

RAŠYK tuojaus, o gausi vieną “Lietuvos" numerį ant pažiūros dykai.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS 
TAUTIŠKOS DR-STĖS “VIENYBĖ”. 

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

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

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

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

2037 Canalport Ave.

DB-STĖ ŠV. KRYŽIAUS ANT 
TOWN OP 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, Raštin.' Tiri., 
4642 S. Marshfield Ave.

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

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

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

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

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

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

2323 S. Leavitt St.

ADMINISTRACIJA DE-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

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

Antanas Mazelauskis, Pagebininkas,
3302 S. Morgan St.

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

Antanas Kasparavičia Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

5V. MYKOLO DR-STĖS WILKES- 
' BARRE, PA. ADMINISTRACIJA.
/ Silvestras Pileckas, Prezidentas, 

462 E. South St.
'Antanas šeškevišius, Vice-prezidentas, 

501 New Grant St.
Vincas Adominas, Prot. Sekr., 

34 Logair St.
tKazim. Deltuva, Finansų Sekr. l-mas, 

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

, 425 S. Grant Si.
■’ Juozas šnipas, Kasierius,

• 886 New Grove St,
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gimo scenos ir vėliaus ban- 
kietas atlikta labai iškil
mingai. ,

slugeri ght’o byla, 
už nužudymąii VIETINES ŽINIOS.

“Auš- 
Jurgio 
vakarą 
įvairiu

“Aušros” vakaras.
Pereitoj nedėlioj 

ros” draugija šv. 
svetainėje parengė 
su gana dideliu ir 
programų.

Scenoje pastatyta trijų 
veiksmij drama “Kerštin
ga Meilė”. Abelnai imant 
kaipo aktornj-mėgėjų loši
mas buvo vidutiniškas. Ne- 
kurie aktoriai, kaip p-ia M. 
Dundulienė, p-lė A. M. 
Dunduliutė, savo roles ge
riau mokėjo, užtai laisvesni 
buvo savo judėjimuose ir 
geriau lošė, kiti vėl kiek 
silpniau buvo išsimokinę 
savo roles, tad silpniau ir 
lošė.

Tikrai artisto gabumu 
buvo atliktas monologas-lo- 
šimas scenos iš “Šykštaus 
Raitelio” Puškino, verstos 
Pr. Vaičaičio, kurį išpildė 
p. Kl. Jurgelionis. Čia mu
sų aktoriai galėjo pasimo
kinti, ką tai reiškia lošime 
atsakantis balso permainy
mas ir judėjimai. Monolo
gas į klausytojus padarė la
bai didelį įspūdį.

Toliaus vynj kvartetas 
padainavo H. Schoeffer’io 
porą kompozicijų. Žino
mas Chicagos lietuviams so- 
listas-dainininkas p.K. Kas
putis padainavo ariją iš 
operos “Martha”, ariją iš 
operos “La Tosca” ir du
etą “Moriaki”, pastarąjį, 
neatvykus antram daininin
kui, dainuota su smuikos 
pritarimu. Solistas trukš- 

. mingais plojimais buvo ke
lis sykius iššauktas ant 
scenos. Dar smuikininkas 
p. P, Sąrpąįius pagriežė ant 
smuikos “Romance” II.' 

■^tįįįį»iawskio ir taippat ant
ru kartu buvo iššauktas ant 

Ž' scenos.
Išsipildžius programai, 

atsibuvo šokiai su žaismė
mis. “ Publikos buvo priši- ' 
rinkę beveik pilna svetainė, 

f tad “Aušros” draugija tu
rėjo nemaža pelno, kuris ei
na moksleivių sušelpimui.

mos piniginės laižybos ar- 
klią lenktynėse. Dabar pro
kuratorius patraukia atsa
komybėn tą policijos distrik- 
tą viršininkus, kur surasta 
šulerystė, ir reikalauja pa
siteisinti ar jie apie tą vi
są visai nežinojo ir delko 
nežinojo.

Civilinės tarnybos komi
sija netikėtai patraukė pa
siteisinti policijos inspekto- 
rią Hunt ’ą, detektyvą biuro 
viršininką, kuris viešai pra
dėjo užsipuldinėti ant tos 
komisijos tyrinėjimą. > ;

Vienas iš policistą, ap
kaltintą šulerią globėjime 
“White Sox” parke, kaip 
išsireiškė detektyvas, ge
rai su tuomi dalyku 
apsipažinęs, mano išvesti 
aikštėn viską, ką jis žino 
apie Chicagos policijos 
tamsius darbelius. Polici
jos viršininkas buk tai ma
nąs patraukti atsakomybėn 
3 policijos seržantus ir 7 
policistus, buvusius tame 
parke Labor, dienoje. .

Surasta bombą dirbtuve.
Policija šiomis dienomis 

suareštavo kelis italus ir 
netyčiomis surado bombą 
dirbtuvę. Namuose itąlo 
krautuvininko, A. Loungo- 
ra, 908 Sholto gat., policija 
surado kelias kątik sutai
sytas bombas, apart, to 
daug dinamito, parako il
ki tokios sprogstančios me
džiagos, o taippat ir įran
kius, reikalingus •• bąnįbą 
taisymui. Tame “juodran- 
kią” lizde surasta day su
rašąs organizacijos riąVią, 
pagal kurį policija dabar ir 
areštuoja bombų dirbėjus.

Kaitinamo i 
darbininkų ! Gentleman’o ir 
Altman’o. I Toji žinia pa
gimdė sensaciją, kadangi 
jau seniau prokuratoriaus 
užvaduotojai J. Northrup ir 
R. E. Crowe pirmutinėje 
slugerių byloje pasmerkė 
kalėjiman visą jų bandą, 
daugiau metus laiko terori
zavusią unijų darbininkus 
Chicago j e.

Manoma yra, kad dabarti
nė Enright’o byla išves aikš
tėn negirdėtus augštesnių- 
jų valdininkų tamsius dar
belius ir ne vieną iš jų nu
siųs į sunkiuosius kalėjimo 
darbus.

Severas Gyvasties Bahamas
yra išdirbamas iš tyriausių, sveikiausių medžiagų, suteikiančių sveikatą,o pata

riame jį vartoti kaipo neapkainuojamą gyduolę, kaip tiktai užtemysi 
šiuos kūno nesveikumus: arba šiuos apsireiškimus:

nevirinima,
aitrumą.
rūgštis skilvyje,
geltlige,
jaknu apsunkima, 
užkietejima.

galvos svaigimą.
galvos alpimo skausmus
alpima
liežuvio aptrauki m a,
riemuo,
a b ei na silpnumą.

Kaina 75 centai.

SEVEROS GOTHARDO ALIEJUS

Nelaimės ant geležinkelių.
Pereitos pėtnyčios nak

ties didelės miglos pridirbo 
mieste daug nelaimią ' ant 
geležinkelių. Elektriško 
geležinkelio Aurorą-Elgin 
traukinis, grįžtantis pilnu 
greitumu nuo stoties Cent
ral, susimušė su speci j ali
niu traukiniu prie Waller 
gatvės. Šešiolika žmonių 
liko sužeista, vagonuose iš
kilo gaisras, kuris ii’ sunai
kino vagonus. Nuostoliai 
siekia $10.000.- - -

Kita nelaimė atsitiko ant 
geležinkelio Chicago Termi
nal Railroad, kuomet ant 
73 gatvės prekių traukinis 
užšoko ant kito. Katastro
foje mašinistas if stalidyto- 
jas.lįko ant vietos užmušti.

Kitur vėl Pere MarqUeU 
te geležinkelio traukinis'su
simušė su Terminai trauki
niu, kame liko užmuštas 
traukinio stabdy to j as.

Straikerių protestas.
Streikuojantieji geležin

keliečiai Chicago j e rengia 
protestą, kurį mano įnešti 

* miesto valdybos posėdin. 
Protestas keliama prieš po
licijos viršininką, kuris 
streiko apimtoje apylin
kėje laiko 400 policistij. Po
licija labai uoliai daboja sa
vastį Illinois Central gele
žinkelio.

Dideliame straikerhj susi
rinkime salėje Grand Cros
sing Turner kalbėtojai išpei
kė miesto administraciją ir 
didele balsu dauguma nu
tarta susirinkti už poros 
dienu salėje, kur miesto val
dyba laiko savo posėdžius. 
Straikeriai tvirtina, kad 
policija vieton sergėti ge
ležinkelio savastį, turėtą 
užsiimti ištvirkimo ir šu- 
lerią naikinimu, kurie jau 
visai viešai savo nelemtą 
amatą varo. Tame dalyke 
straikerią vadovai labai už
sipuola ant miesto majoro

► Harrison’o.

Žydai nusiraminę.
Tarpe Chicagos žydų iš

kilo didelis neramumas, 
kuomet atėjo žinia iš karo 
lauko, jog italai mano atim
ti iš Turkijos Palestiną 
kartu su miestu Jeruzale ir 
atiduoti ją popežiui. Žy
mesni Chicagos'žydų veikė
jai išsiuntė telegramą į ita
lų premierą Ryme užklaus- 
dami, kiek toji paskala turi 
savyje teisybės. Italų pre- 
mieras, Senior Giolitti, at
sakydamas į tą telegramą 
griežtai užgynė, kad vyriau
sybė nekados panašių už
manymų neturėjus. Pas
kala padarė daugiau trukš- 
mo, negu buvo reikalinga. 
Po tokiam atsakymui žydai 
nusiramino.

Prasta vandens systęįaa.
Tam tikras miesto valdy

bos komitetas ilgą lailcą ty
rinėjo Chicagos vandens 
pravedimo projektą ir šio
mis dienomis išdavė savo 
raportą. Iš to raporto pa
sirodo, kad nekurios van
dens pumpos turi buti pa- 
keistos naujomis, kad van
dentraukiai yra visai pras
tai padirbti, per ką iš ją be
reikalingai išteka į žemę 
daug vandens, kad reikalin
ga nauja vandens stotis 
miesto dalyje Lake View ir 
kad delei tų visų priežasčių 
vanduo yra tokis brangus.

. Chicagoje manoma kiek
vienuose namuose intaisyti 
vandenmetriai, kas daug at
pigintų vandenį.

_________ 1 ■ 

Mūras užmušė tris žmones.
Namij inspektorius J. F. 

Corrall turės atsakyti už 3 
žmonių mirtį ir kelių su
žeidimą. Išgriuvo muro 
siena didelių namij p. n. 
531 — 35 W. North aye. ir 
savimi prislėgė kelioliką 
praeivių. Minėtas inspek
torius trimis dienomis, prieš 
tą nelaimę buvo suspenduo
tas; už kyšių ėąnimą. I

Baisi žmogžudystė?
Užmiestyje Lake Fdrest 

surasta jaunos moteries, 
gražiai .apsitaisiusios, lavo
nas. Kad moteris krito, au
ka baisios žinogžudygtės,' — 
nėra jokios ąbejomis,y Rei
das jos buvo sudraskytas, 
plaukai susukai; yi^vėn,įkas 
parodo, kad -ji -užplaukų 
yįlkta,. ir galvoju rasta/gili 
žaizda. Lavoną rado jjįar- 
ko darbininkas H. Herman; 
kuris tuojaus pranešė žpie 
tai policijai. Ro ilgų tyri
nėjimų pagalios lavonas-pa- 
žinta, buvo tai viešosios mo
kyklos . mokytoją. p Elza 
Baldwin, gyvenanti po .nu
meriu 3940 Park avė-.-

Pinigų klastuotojų byla.
Areštuotas New Yorke 

pinigų klastuotojų bandos 
vadovas Albert Leon liko 
pargabentas Chicagon ir čia 
bus teisiamas su draugais 
R. Swanson’u ir E. Mar- 
neik’u. Toji banda turėjo 
puikiai intaisytąpinigij dirb
tuvę. Buvo tai ant dviejij 
augštų pastatytas medinis 
namas, stovintis tankioje 
girioj, puse mylios nuo 
miesto Nootka, B. C., 400 
mylių į šiaurę nuo Seattle, 
Wash. Ten tai buvo dir
bama $10 ir $20 poperiniai 
pinigai ir leidžiami apyvar
ton visose Suvienytose 
Valstijose/ Mieste Nootka 
su 200 gyventojų tie gar
sus pinigų^ klostuotoj ai bu
vo laikomis už medžiotojus.

Lietuvių kooperacija 
Waukegane.

Kaip praneša vienas vie
tinis dienraštis, lietuvių 
kooperativmęs krautuvės 
Waukegami IH; uždarė. sa
vo pirklybą, kadangi patįs 
tos vartotojų-draugijos ak- 
cijonieriai -ir lietuviai ne
norėjo tose krautuvėse, nie
ko pirkti. Lietuviai buvo 
supirkę už $10.000 akcijų 
po $10 kiekviena, paskui 
pridirbo skolų, kurių mato
mai nenorėjo išlyginti. — 
Liūdna, kad tokie geri už
manymai pas mus turi žūti!

yra patariamas vartoti kaipo paranki, nepavojinga ir pasekminga gyduole nuo 
reumatizmo skausmu, 
kryžkaulio skausmu.

■ ■ ■ šono ar krutinės skausmu,
aptinimo. 
sustyrimo, 
neuralgijos, •

uždegimo, 
užsigavimo, 
susimušimo, 
pamelinavimo, 
sustengimo, 
šlubavimo.

Kaina 50c. už bonkutę. . .

PERVELU!
Išpūtimai po akimis, subrinkę pėdos, geltona oda, skaudėjimai kryžkaulio ir 
aplinkinėje inkstų, šlapinimosi sunkumas, tamsi ir drumsta šlapumo spalva 
arba darymasi padugnių šlapume — tai yra paprasti apsireiškimai arba pra
našavimai sunkių ligų inkstų arba pūslės. Gali įvykti visiškas sveikatos 
nustojimas, jaigu ligos nepradėjus gydyti stropiai ir išanksto, vartojant

Severas Gyduoles Inkstams ir Jaknoms
Pasirūpink bonkutę tuojaus 1 Kol liga įsiviešpataus. Neatidėliok kitai sa- 
vaiteil Gali būti pervėlu! Taikykis prie nurodymų, pridedamų prie kiek
vienos bonkutės. Dvi kainos: 50c. ir $1.00

Pas visus aptiėkorius ir gyduolių pirklius. Visados reikalauk 
Severos Gyduolių ir nepriimk kitokių. Gydymo patarimas dovanai.

F. ■ Severą g

Policija ir šuleriai.
Specijalinė tyrinėjimo 

komisija pranešė civilinės 
tarnybos prokuratoriui W. 
W. Wheelock’ui, jog ji did
miestyje suradus labai pui
kiai gyvuojančias šulerių 
organizacijas. Nors polici
ja pastaromis dienomis ir 
uždraudė lošti į kortas, tai 
vienok komisija be mažiau
sią kliūčių rado šulerių liz
dus, kur plačiai buvo varo-

Pasipriešino policijai.r
Nežino  j imas .anglu kalbos 

brangiai atsieis F. Kohft’ui, 
1153 Grand avė. Kohį’as 
buvo sargu arkly dė j e įant 
kertės Austin ir N. Pebria 
gatvią. Arklydėn pas ^sa
vo arklį atėjo savininkai A. 
Mattalone. „ Kohr,^;; nesu
prasdamas ko,. anas 3 norįs, 
atstatė į jį., re veiverį * ir 
liepė išeiti įąąkąn£l Malto
Ione išėjęs praneš -polici
jai, kuri atvykusi rado ^at
klydęs duris užbarikaduo
tas. _ Paliepus jam pasi
duoti, Kohr,. kurįs-uyąą f če
ku, pradėjo šaudyti, įj/ką 
atsakė šoviniais polici štai ir 
mirtinai jį sužeidė.' Sužais
tasis nugabenta pavieto, li- 
gonbūtin,’ bet vargu pergy
vens savo sunkias žaizdai.

Amerikos atradimo sukak
tuvės.

Pereitam ketverge Chica
go j e buvo iškilmingai ap
vaikščiojama Amerikos at-, 
radimo sukaktuvės, kurias 
surengė ‘ ‘ Kolumbo Ricie- 
rių” organizacija. Kolum
bo laivų Pinta, Nina ir San
ta Maria modeliai, stovin
tieji Jackson parko prie
plaukoje dar nuo visasvie- 
tinės parodos, ištaisė savo 
žėglius ir nuo 67 gatvės 
pradėjus plaukė per Michi
gan “vandenyną” į pažadė
tąją žemę. Du šimtai 

■ ‘ KolumboJRlcierią ’ ’ daly
vavo' perstatyme Amerikos Apskelbta, kad valstijos 
atidengimo vaizdą, atsibų- prokuratorius į Waj^mgn jo
vusio 11 d. spalio 1'492;. pae- meniškai "

Visa parodą, atiden- darbininkų ąąĮj^

; Enright’o byla. į

Nėra riziko.
Rizikuoti — reiškia leis- 

ties ant žut-but. Nei joks 
žmogus neprivalo rizikuoti 
savo sveikata ar gyvasčia,. 
nebent tatai butų jau neiš
vengiama. Tečiaus yra 
daug žmonių, kurie susirgę, 
ima vaistus, nežinodami, ar 
jie geri, ar netikę, jo svei
katai, vaistus, kuriuos jau 
butų kuris-nors jų pažįsta
mas ar draugas pirmiau iš
bandęs. Jie, tokiuo budu, 
labai rizikuoja savo sveika
ta, tuo tarpu, kuomet yra 
ištiktųjų geri ir išbandyti 
vaistai. Kiek susirgus, ir 
daugelyje pilvo ir vidurių 
ligij žmonės gali apsieiti be 
jokių rizikavimų, kadangi 
visada gali turėti po ranka 
geriausią ir išbandytą vais
tą Trinerid American Eli
xir of Bittor Wine. Žmonės 
vartoja jį r jau apie dvide
šimti metų ir i gerai pažino 
jo naudingumą. . Kada tik 
turite prisivėlusią burną, 
šamų apdengtą liežuvį, ape
tito' stoką, dvi durių užkietė
jimą, spėkų nsžudymą, pa
geltusį veidą/; nerviškumą, 
jus niekuo ^nerizikuosite, 
jei vartosite Triner’s Ame
rican Elixir of Bitter Wine* 
Gaunamas Visose aptiekose. 
Jos. Triner, 1333 r— 1339 S. 
Ashland avė., Chicago, Ill.

Bankinis Kantonas;
— __^=pjrkimui Laivakorčių. =- - - - - - ;——

Žemiaus suteikiame kainas ant nekuriu linijų išvažiuojantiems ir atvažiuo
jantiems Amerikon. Mes turime visas laivų kompanijas, ant kurių parduo
dame šipkortes į Europą, iš Europos if į visas dalis svieto. Su kiekviena šip- 
korte husiunčiame lietuviškus laiškus su pamokinimų, kaip kelionėje užsilaikyti, 
kad nepatekti į rankas apgavikų, kurie nuo keliaujančių pinigus išvilioja. Per 
mūšų bankinį kantorą tūkstančiai žmonių atvažiuoja ir išvažiuoja ir kiekvienas 
džiaugiasi gavę gerą laivą ir teisingiausias informacijas..
■;i čionai, paduodame laivų surašą:
Iš Krajaus t In Krajų
$ c KOKIA LINIJA? $c
38.00 Hamburg American Linija tarp Hamburgo ir New Yorko eina 9 d. 36.00
42.50 North German Lloyd tarp Bremen ir N. Y., Ex., eina 6 dienas .. 40.00
38.00 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 
4Q.OO 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, 
turį mokėti pagalves taxų $4.00, todėl tie turi būti pridėti apart šip- 

kortės kainos.

EUROPOS GELŽKELIŲ KAINOS: ,
Tarp Eytkunų ir Tarp Tilžės
5.00 ..... . .................... ...... Hamburg .. .. ..............      4.85
5.25 ............. «..»=• Bremen ........ .............. 5.20

’ 7.10 .. J.... . ... . . ...... ..... Antverpen ... . •-• • • • • -........ 6.95
7.05 ........... ............. ............. Rotterdam ................................................   6.90

tais.

.-s Kas kitus ko-norsi.moki
na, pats tame dalykętobų- 
Imasi; mokindambkitus ph- 
tįs mokinamės.

Vaikai: 4 metų lig 10 metų pusę, nuo 10 metų pilną kainą, mažiau 4 
/ metu dykai.
- 1 Jei reikalaujate šipkortes, rašykite pas mumis, o mes suteiksime visas reika
lingiausias informacijas. -

Visiems lietuviams žinoma, kad musų bankinis kontoras yra didelis ir at
sakantis, gerai ir saugiai nusiunčiame laivakortes ir pinigus Lietuvon ir į kitas 
dalis svieto.

Visuose reikaluose kreipkitės į musų Bankinį Kontorą adresuodami šiteip:

M. Tananevicze
3244 So. Morgan St., Chicago, Ill.
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