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$ Politiškos Žinios. B
© ®

IŠ REVOLIUCIJOS 
CHINUOSE.

Iš Chinų gaunama valdiš
kos žinios, jogei mieste 
Hankove tomis dienomis 
valdiškoji armija buvus su
sirėmus su revoliucijonie- 
riais ir pastarieji po ilgai ir 
kruvinai kovai miestą atgy- 
nę ir kovą laimėję. Štai 
paskutinių dienų telegra
mai kaip skamba:

Pekinas. Žinią apie Chi
nų revoliucijonierių laimė
jimą patvirtina valdiški te
legramai. Sukilėliai netik 
krašto stotį paėmė, bet pri
vertė valdžios armiją pasi
traukti ties upe šalin. Ir 
admirolo Sah-Chen-Ping 
laivynas nuo miesto pa
kraščio; nuvytas šalin. Vie
no skraiduolio ingula prisi
dėjo prie revoliucijonierių 
ir vieną karo laivą upėje 
nugramzdino. Valdiškoji 
armija apleido stotį Gare 
Fluviet ir sustojo tik prie 
stoties Seven-Mile Creek 
Station.

Hankov. Kovoje revoliu
cijonierių su valdžios armi
ja pirmu kartu ėmė veikti 
chinų suorganizuota Raudo
nojo Kryžiaus dr-ja. Drau
gija darbavosi labai gerai, 
nors visiškai dar nesutvar
kyta ir vyriausybė anai 
priešinga. Kadangi vyriau
sybė tai draugijai priešinga, 
tatai tos draugijos nariai 
valdiškus kareivius visai 
negelbėjo, paliko sužeistuo
sius ant karo lauko ir tie 
kankinosi, kol ant jų paša
liniai žmonės susimylėjo.

Revoliucijomeriai kovoje 
atsižymėjo narsumu. Jie 
susilaukė pagalbon 5.000 
daugiau vyrų ir ištraukė vy
ties valdišką kariuomenę.

Hankov. Valdiškoji ka
riuomenė po kovai su revo- 
liucijonieriais taip karštai 
turėjo nešinties šalin, kad 
nespėjo su savimi pasiimti 
nei karo amunicijos, nei 
valgio. Viskas teko revo- 
liucijonieriams. Kadangi 
aivūja pasileido palęi upę, 
ir karo laivai paskui aną 
nuplaukė.

Telegrafais susinešimas 
Pekino su pietų Chinais — 
pertraukta, tad Pekine vi
sai nežinoma, kas pietuose 
veikiama. Net patįs valdi
ninkai nežino, kaip ten visi 
reikalai seka.

Pekinas. Nežiūrint į val
diškosios armijos nepasise
kimą, vyriausybė tikisi re- 
yoliucijonierius apgalėti. 
Karo ministeris, generolas 
Yin-Tchang traukiąs savo 
armiją į Kvangolmą, prie 
geležinkelio linijos Pekin-' 
Hankov.

Jis ten armijos turi į 20- 
000 ir greitai tegali užpulti 
ant m. Hankov. Be to ta
sai pats karo ministeris is-

leido proklemaciją į pilie
čius, kuriems sakoma aplei
sti maištininkų rindas ir už 
tai pažadama susimylėji- 
mas.

Pekinas. Į čionai prane
šama neramios naujienos. 
Tarp Pekino ir Hankov re- 
voliucijoneriai suardė gele
žinkelį ir surinktą armiją 
nori užpulti iš dviejų pusių. 
Vargas jai bus, jei neapsi
saugos.

Pekinas. Į čion iš šiaur
vakarinių Chinų praneša
ma, jogei tenai sukilę ma- 
hometanai. Vyriausybė tuo 
apsireiškimu labai užimta ir 
podraug persigandus. Ap
verktinas jos padėjimas. -

Pekinas. Iš visų Chinų 
push; į čion parsiunčiama 
žinios, jogei valdiškoji ar
mija kelia maištus ir jai 
perdaug negalima užsitikėti. 
Prie bile progos kareiviai 
atsisako paklusnumo, savo 
vadus-oficierus žudo ir pe
reina revoliucijonierių pu
sėn. Tai baisiausias vyriau
sybei smūgis.

Pekinas. Revoliucija su
stabdė visuose Chinuose vi
sus prekybos reikalus, ku
rie dabar randasi apverkti
name padėjime. Prekyba 
beveik visai sustojus. Val
diškos poperos nuo 100 
krinta tik jau ant 70. Gy? 
ventoj ai neima valdiškų pi
nigų. Reikalus atlieka su 
svetimų žemių pinigais.

Iš visų tų telegramų aiš
ku, jogei revoliucijonieriai 
gerai susiorganizavę ir da
bartinę ciesorių dinastiją 
turės nuversti, jei tan rei- 
kalan neįsimaišis svetimos 
viešpatystės. Antai Vokie
tija ir kiti kraštai siunčia į 
Chinus savo kariuomenę 
ginti savo reikalus. Ki
toms viešpatystėms be abe
jonės negaila ten kokioh 
Chinų dinastijos, bet gaila 
saviškių kapitalistų, kurie 
finansiškai ten skriaudžia
mi.

O gal iš Chinų ir sulauk
sime respublikos. Ir verta 
tai šaliai šiek-tiek paeiti 
kultūros keliu. Turime re- 
voliucijonierius laiminti, 
pakanka tos senų gadynių 
vergijos.

IŠ TURKŲ-ITALŲ KARO.
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Italijos 82-tras kariuomenės regixpeatas iš Rymo siunčiamas į Tripolį. Apa
čioj Italijos karo laiyąSv “Ga^ "''‘“*“

dėjo be kraujo^spraliejiino 
italams nepasiduoti.^ Andai 
turkų parlamentas karo iaį~ 
nisterįuį pripažinęs savo’ iš
tikimybę ir liepęs veikti jam 
pagal savo nuožurą; yadihą-

giama italams sįerdynė. Iš 
Krakovd?r^Bx^ jogei Ga- 
licijoj šūsiiOęiĮenkų lais- 
vaųbrių toijį 
pagalbon. J 
savo- pasiek 
Riekti, tuo J

norimą® 
mąs .pagarsi
fels; Salonikų pranešama,

Oį Turkijai 
Į lenkai tuo 
itt mano at- 
nį nežinia, o 
savo narsu-

ti- &
Iš surinktų visos •sąvąitę.S: 

žinių pasirodo, kad italai 
lig šiam laikui dar nieko n^j- 
ra nuveikę, išėm^ihi^^jgęĮ' Bųlgįrijoą* kariuome- 
Tripolis paemim^^YjQ ta:sf 
ir-gi visai nėšifeb^*' Pa-

■iie traukianti į Makedoniją.. 
Sakoma, jogęih

rents zc 
'Viepa

tote** 
-Tuokart, 
ie|patys- 
ą, ir Tur
ino Ęu-

tg Tripolyje 
fe cholera.' 

kaip mu-J 
ipįą. Ū O 

tą? cholefą-jf nugabenę

Kam vilnį
-Y-—,v v- j • ■ C?!sės desnn

patįs r
o'. -;
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Iš turkų-italų karo gau
nama labai mažai žinių;? 
Italai, kaip žinoma, paėmė 
miestą Tripolis ir jų kariuo
menė ėmė veikti apylinkėse, 
bet visur sutinka smarkų 
turkų pasipriešinimą. An- 
dai pranešta, , jogei viename 
susirėmime italai tikrai mu-, 
šį pralaimeję^ir nelėkę dau
giau šimto "savo kareivių. 
Tikra nelaimė laukia.italų, 
jei prieš juassųkils Tripolio 
gyventojai ^abai. Be 
to - ir p'ati-’I’ųrkiją jašiža-

va, bet užvaldyti yisą'’šalį 
— kas kita. Dar iąbąi dati^ 
nekalto kraujo

Italijos.eskadra tomis die
nomis ■ „užpuolus : 2B^^|ąsi 
uostą, Cifenaikę, kur norė
jus ant kranto išsodinti sąvą 
atgabentą iš Italijos bariup-’ 
menę.-" ■ <c.

Turkai ten smarkiai pą-į 
sipriešihe ir iš to prasidėjusį 
kruvinoji kova;" - Laivynas;
ėmęs bombarduoti miestą irį: 
po kanuolių apsauga išsodi
nę 4.000 kariuomenės,. 
kų eilėse buvę ir ^tfibai' ir1 
kovoję kaip liutąb -bet -pą-, 
galiau pasitraukę šalin.

Netrukus italai užėmę 
vieną miesto dalį, bet kita 
miesto dalis paSilikųs^torbų 
rankose. Benghasinnėstas 
turįs 15.000 gyventojuv-k-u-; 
rių tarpe esamą ' daugįąų! 
tūkstančio europėnų.'», <It^-.; 
lai ten daug 
praradę.
’ -- Benghasi uosi 
šalyj 'Gįrenaikej 
polis." • rČos šalieį 
komą, ėiną išviąi . r.
ii italams bus bįM^į

iflia Te n . v

\ i-. :
Kievę pridėto ^ardymai- 

slaptojoj įįoliegoj viešpa
taujančių. santykių, kurie 
didelę rolę lošė ^pasikėsini
me ant StoWpin# gyvasties. 
Tam tiksliu teiį iš Peter
burgo likb fasiųstąs senato- 

JKuyykęs se- 
ausįąi parei- 

jfeisterįo 
mis ant 
^fįnužu- 
•iš,' atsi- 
jpadėji- 
Hi Ly- 
tnovškio

rius Truse 
natęriųs p 
.kalavo.i.n^^jK
SkąĮcmojp^gejl 
i?ašto sųį^^Bol

radęš„h;

nuovados] 
^iis,^fcuriė-

| turkaiM ųbįesaų
bi^esių;mo die- 
$eltr^| Tardy-

ku suradimą" bombų Andre
jevo policijos nuovadoje, .už 
ką slaptosios policijos val
dininkai gavo riebias dova
nas. Kievo slaptosios po
licijos tardymai, manoma, 
išves aikštėn daug provoka
toriškų policijos darbų. 
Taip senatorius Trusevič 
nutarė kreiptis į ištremtąjį 
dabar Krasnojarskan buvu
sį policijos departamento 
direktorių Lopuchiną, pa
garsėjus.; savo laiku provo
katoriaus Azevo išdavimu 
revoliucijpmeriąms, už ką 
ir , liko ištremtas j Liberijos 
tyrus. Lopuchinas, mano
mą, tardyme “ochranos” 
agentų - provokatorių gali 
suteikti : labai svarbias ži- 
nias, surištas su visą polici
jos departamento provoka
cijos systema. Tardytojai 
tiktai nesurandą formos, ko
kioje galėtų kreiptis į iš
tremtąjį augštą valdininką. 
Menama, kad Lopuchinas 
bus pakviestas Peterbur
gan. ■ ; i . .

Surištas su tais tardymais 
pastarasis ministerių tary
bos posėdis buvo labai ne
ramus. Daug kalbėta apie 
perorganizavimą slaptosios 
policijos skyrių, kadangi 
jau net 'ir Peterburgo biu
rokratų sferos negalima but 
apdrausti nuo panašių pa
sikėsinimų, kokis Kieve nu
varė į kapus premierą Sto- 
lypiną.. Tarybos nariai nu
rodinėjo, kad į.. slaptosios 
policijos skyrius reikią 
įvesti “doreshius” elemen
te®, esą, padidinus algas, 
“ochranon” eis tarnauti net 
įgvar^^^icierai.

visą laiką vedama ir palai
koma provakacijos systema 
pavirto į amatą, taip kad 
dabar patįs biurokratai vie
nas, kitu nepasitiki ir dre
ba už savo kailį.

Varšavos general-guber- 
natorius Skalonas išleido 
naujus priverstinus įsaky
mus visam Prievislio kraš
tui (Lenkijai) taigi ir Su
valkų gubernijai, už kurių 
nepildymą prasikaltusieji 
bus baudžiami trimis mėne
siais kalėjimo arba 500 rub. 
baudos. Įsakymai apima 
savimi gyvenimą fabrikų 
darbininkų, namų savinin
kų, pirklybą, pramonę, mo
kyklas ir moksleivius, taisy
mą tikybinių procesijų, vei
kimą spaudos ir tt. Vienu 
įsakymų punktu draudžia
ma stovėti šalia kalėjimų 
namų.

Odesos monarchistiškų 
organizacijų susirinkime, 
sušauktame gubernatoriaus 
Tolmachevo, nutarta už
baigti savitarpinius nesuti
kimus tarpe tų organizaci
jųvadovų, susijungti į vie
ną sąjungą, prašalinti da
bartinius organizacijų pirm- 
sądžįus ir valdybų narius, o

siui jau sušauktas. Tarp 
suimtų monarcbistų esama 
daug ir kunigų, kurie po
draug su paprastaisiais mo- 
narchistais bus baudžiami

IŠ VOKIETIJOS 
PARLAMENTO.

Berlynan sušaukta par
lamentas paskutinian savo 
posėdin.

Labai daug reikalų jis tu
rėtų atlikti, tečiau vyriau
sybė mažai reikah; induo- 
sianti, kadangi tuoj seka, se
kantieji parlamentan atsto
vų rinkimai. Valstybės 
kanclierius Bethaman-Holl- 
weg pasiuntęs parlamento 
pirmininkui laišką, kuriame 
pranešąs, jogei vyriausybė 
ant atstovi; interpelacijų: 
Morokko klausime, apie 
italų-turkų karą ir Chinų 
revoliuciją negalėsianti duo
ti galutino išaiškinimo, ka
dangi su viršminėtomis 
viešpatystėmis arčiau nesu- 
sinešusi. O apie užsienio 
politiką klausimas busiąs 
pirmiausioje vietoje parla
mente.

Tečiau visi svarbesni rei- 
kaląi-atidėta busimam nau
jam parlamentui.—'-

jus žmones. Apart to/su- 
sirinkimas nutarė kreiptis 
Kievo miesto dumon, idant 
ši pasistengtų išguiti iš Kie
vo visus žydus.

Varšavoje žinoma lenkų 
publicistė Mošenska už 
straipsnį apie Suomiją, til- 
pusį savaitraštyj “Atgimi
mas”, pasmerkta vieniems 
metams tvirtovėn; savait
raščio leidėja Kulakovski ir 
autorius kito straipsnio 
“Sūkurys”, tūpusio tame- 
pat savaitraštyj, Marševski 
teismo liko pasmerkti: pir
moji trims savaitėms, o ant
rasis trims mėnesiams ka
lėjimam

200 SUKILĖLIŲ UŽ
MUŠTA.

ROJALISTAI TURI 
SUGRĮSTI.

Miestan Mexico City iš 
Cuernaraca pranešama, jo- 
gei generolas revoliucijinie- 
rius Zapata su savo buriu 
įlindęs valdiškos kariuome
nės sparnan ir jo visi ka
reiviai, būtent 200 vyrų, 
kaip javų pėdai išklota; 
tiek pat jų liko ir sužeista. 
Valdišką kariuomenę valdę" 
generolas Figuero ir Blan- 
quet. Karštai iš dviejų pu
sių suimta ir išguldyta. Bet 
pats Zapata su keliais savo 
šalininkais pasprudęs.

, Visgi Meksike neprama
toma ramybė, kadangi esa
ma žmonių nežinia nei ko 
norinčių.

Mąt,*pąri;

Portugalijos vyriausybė 
išleido atsiliepimą į visus 
užsieniuose gyvenančius 
portugalus-išeivius, kurie 
simpatizuojanti monarchis- 
tams, kovojantiems už kara
liaus sosto sugrąžinimą. At
siliepime monarchistams 
liepta sugrįžti savo tėvynėn, 
nes priešingai jų ten palikti 
nejudinami turtai busią su- 
konfiskuoti.

Be to dar pranešama, jo
gei monarcbistų (rojalistų) 
taip vadinamas ginkluotas 
sukilimas yra visai nupuo
lęs ir regis jiems daugiau 
neprisieis atsigriebti. Visa 
jų “ginkluota armija” iš
guita per sieną Ispanijon, 
kur pastarosios vyriausy
bė tą “armiją” išginklavus 
ir liepus ramiai užsilaikyti, 
nes kitaip visiems tiems mo
narchistams gali but labai 
šufu. .
..Keli šįmMeff&onarchišti; 

išhaujo suimta ir uždaryta 
kalejiuWu.Juos nuteis pats

Viedras Negras, Meksike, 
susekta suokalbis aut iš
rinkto į prezidentus Madero 
gyvasties. Ant suokalbinin
kų galvų pasiųsta kariuo
menė.

Franci j a su Vokietija 
Morokko reikaluose vis dar 
nesusitaikius, bet, sakoma, 
tasai “susitaikymas” įvyk- 
siąs tomis dienomis. Kaip 
jau žinoma, karo šmėkla vi
sai praslinkus.

Šią savaitę mieste Bruk- 
selyj atsibusianti tarptauti
nė cukraus dirbtuvių savi
ninkų konferencija,- kurion 
rusai producentai įnešią 
klausimą panaikinti nutari
mą, aprubežiuojantį išveži
mą į kitus kraštus iš Rusi
jos cukraus. Kadangi Ru
sijoje esama daug cukraus, 
tad jei iš ten bus leista tas 
cukrus išvežti, cukrus grei
tai atpigsiąs, / ' .' ' u

1



$ Žinios is LietutYos. >

PAKRUOJUS, 
Panevėžio apskr.

Miestelis nedidelis, prie 
upės Krojos, skaito dau
giau kaip pusantro tūkstan
čio gyventojų, gana švarus, 
yra čia pantas ir telegrafas, 
graži muro bažnyčia ir liau
dies mokykla. Arti mies
telio, Mažeikonių sodžiuje 
buvo pradinė “Saulės” mer
gaičių mokykla, bet pernai 
laikinai tapo uždaryta, 
kaip ir kitos tos rųšies mo
kyklos. ;

Vietinis kamendorius ku
nigas Ribokas.buvo norėjas 
vėl atidaryti tą mergaičių 
mokyklą ir užsakė bažny
čioje iš sakyklos, kad susi
rinktų žmonės pas jį pasi
tarti apie mokyklos išlaiky
mą, bet žmonės matyt neuž
jaučia tam sumanymui, nes 
niekas neatėjo. Pakruo j ie
čiai vis dar nesupranta mer
gaičių mokslo naudos: 
“kam mergai mokslas, ar ji 
kunigu bus, ar duoną val- 
gįs iš to mokslo?” Neilgai 
buvo čia mergaičių moky
kla, vis dėlto darbščios pir
mosios mokytojos, panelės 
Bronislavos vedama, atne
šė gana gražius vaisius: jau 
nekalbant apie patį mokslą, 
kuris buvo savo vietoje, ji
nai pramokė gražių rankų 
darbelių, dainelių, žaislų ir 
tautiškų šokių. Dabar ne
retai tenka pamatyti pas 
ūkininką gražią staldengtę, 
rankšluosčiui pakabinti 
gembę arba kitą kokį daik
telį; tai vis darbeliai buvu
sios mergaičių mokyklos

ne ateis kas-nors iš kitur 
pasirūpinti musų apšvieti
mu ir gerove. Tikėkite, 
vyrai, jog nieko nesulauksi
me! Dar yra laikas, dar 
galima atitaisyti klaidą, tik
tai reikia daugiau geto no
ro. Neužmirškime priežo
džio: “kaip pasiklosime, 
taip ir miegosime”. ; /J.

' Švilpis.

APLINKRAŠTIS VYSKU
PAMS IR VYSKUPIJŲ

VALDYTOJAMS.
Vidaus dalyką ministeri

ja išsiuntinėjo Rymo-Kata- 
likų vyskupams ir vyskupi
jų valdytojams aplinkraštį, 
kuriuo praneša, kad diece
zijų valdytojai galį išva
žiuoti tik, ministerijai. lei
dus. Toliau aplinkraštis 
nurodo, jog diecezijų valdy
tojams nesančios .suteiktos 
teisės skirti religijos mo
kytojus, nes juos renkanti 
mokyklų vyresnybė, ir pa
tvirtinąs apskričio globė
jas.

SKUODAS, ?? 
Telšių apskr.,_.;

Lietuviams spaudąųatga- 
vus, per trĘįjį^k^ęnųs 
metus buvo _j|^7tiek“ pa- 
margėjęs ir. J&usų vienodas 
ir nuobodus;:: ^gyvenimas, 
ėmėmės patįs šviesties ir ki
tus šviesti. Po apylinkes 
pasipylė it iš maišo lietuvių 
laikraščiai, itito/ sųmanymų 
steigti įvairias švįMįmo ir 
kitokias draugijas,~kąikur 
ir tikrai.tos draugijos buvo 
įsikūrusios. J Lietuvių.; va
karai vienas: po kito buvo

Toje mokykloje buvo 
daugiau kaip 50 mergaičių. 
Ją uždarius, kai-kurios mer
gaitės persikėlė liaudies 
mokyklon, kitos gi taip ir 
pasiliko namie. Liaudies 
mokykloje pernai buvo 114 
vaikų, tame skaičiuje 37 
mergaitės. Del stokos vie
tos mokykloje atsakyta 32 
vaikams. Pirmiau čia bū
davo vienas mokytojas ir 
vaikų turėdavo apie 50 — 
60, bet nuo sausio mėne
sio liko paskirtas antras 
mokytojas - pagelbininkas 
lietuvis, taigi dabar darbuo
jasi du mokytoju viename 
kambaryje, kas labai nepa
togu. Jau buvo rašyta 
“Lietuvos Žiniose” ir per- 
spauzdinta kituose laikraš
čiuose apie pakruojiečių 

.vargus, kuriuos jie prityrė 
(kai kurie net kalėjime sė
dėjo), pakol išgavo lietuvį 
mokytoją; bet dabar, ma
tomai, vėl paliks be lietuvio 
mokytojo, ir tas viskas del 
kai kurių tamsuolių priežas
ties. Kaip jau minėjau, 
viename kambaryje negali
ma dviese tinkamai vesti 
mokslą, taigi buvo sumany
ta pasamdyti dar kitą kam
barį antram mokyklos sky
riui, bet pei’ valsčiaus rink
tinių sueigą balsų dauguma 
(nenorinčiųjų buvo 9 bal
sais daugiau) nutarta, kad 
nereikią antro kambario/ 
pakanką ir to paties. Ga
lima tikėties, kad vėl pa
liks vienas mokytojas ir, 
žinoma, mokyklon priims 
tiktai 50 — 60 vaikų, taigi 
matysime, kur pakruojiečiai 
padės savo vaikučius. Mu
sų kaimynai turi net dvi- 
kleses mokyklas, o mes ir 
tos pačios nenorime pra
platinti ir pagerinti. Liūd
na, net ir labai liūdna žiū
rėti, kad mes laukiame, be-

AUGŠTOJI PANEMUNĖ, 
Suvaiką gub.

Šiemet rugsėjo 10 buvo 
čia Marijos Vardo atlaidai. 
Žmonių iš apylinkės prisi
rinko daug. Po pamaldų 
visas miestelis kruta-j ūda, 
gatvėse, alinėse žmonių pil
na. Vakarop garsiai kal
basi, kai kas svyrinėja, rė
kauja. Vidunaktį mieste
lėnai su kaimiečiais, besi- 
ginčidamiesi - bešūkauda
mi, susikovė. Mušeikų tar
pe, girdi, buvę “Blaivybės” 
įr_ “Kril^ščįo.nįų dąrbįnįn- 
K^BIr.” nariai. Negražu po 
atlaidų pasigerti ir.muštiem, 
dar didesnė gėda taip elg- 
ties draugijų nariams.

Susis.

MARCINKONIS, 
Trakų apskr.

Pas gerbiamąjį musij kle
boną kun. J. Stašį apsilan
kė mylimas svečias, Gelsin- 
forso profesorius p. Niemi. 
Paviešėjęs iki poros savai
čių musų klebonijoje, išva
žiavo savo šalin. Atvažia
vo tuo tikslu, kad arčiau 
susipažinus su musų krašto 
papročiais. Viešėdamas čia 
tyrinėjo musų kalbą, užra
šinėjo senovines dainas, ku
rias padainavo apylinkės 
kaimų moterėlės-sesutės, 
ateidamos kiekvieną dieną 
klebonijon, musų klebono 
kun. Stašio paragintos.

Sekmadienį vakare rug
sėjo 4 d., prieš išvažiuosiant 
profesoriui p. Niemi, susi
rinko Marcinkonių kaimo 
mergaitės, kurios dalyvauja 
bažnytiniame chore, ir, pa
darius repeticiją vargoni
ninko buste, išėjo šilelin, 
čia-pat prie bažnytkiemio 
esančian, kur gražiai pažai
dė, pašoko tautiškus šokius: 
“Katinėlį”, “Aguonėlę”, 
“Audėjėlę”, “Pakulninį” 
ir antgalo padainavo “Palik 
sau sveika tėvyne mano”, 
išsiskirstė.

Profesorius p. Niemi, 
drauge su klebonu sėdėdami 
čia-pat prie žaidžiančiosios 
jaunuomenės, gėrėjosi ir 
atydžiai žiurėjo, kaip pui
kiai ir vikriai siūlai su skie
tu greitumu žaibo lakiojo. 
Dainuojant gi “Palik sau 
sveika tėvyne mano” prie 
tykaus ir ramaus vakaro, 
aidas sklydo šilelin ir bai
gėsi kaž ku3 tolumoje. •••'-

Š. Knlonas.

dais apšalusias musų širdis. 
Į tokią eiseną ištikę tarė
mės jau po kokios dešimties 
metų netik prisivysią, bet 
dar ir pralenksią latvius. 
Bet tokiuo staigiu šūksniu 
tur-but perdaug, savo jau
nas kūdikio pajėgas išąik- 
vojome, nes kad kritome į 
tokį snaudulį, kad net tre
jetui metų štai jau praslin
kus visi miegame it sustin
gę. Tiesa, musų kampe kaip 
ir stoka savos inteligenti
jos, bet negalima-- sakyti, 
kad jos visai nesą; Tu
rime ir daktarų lietuvių, čia 
pat apsigyvenusių; ir kuni
gų ir mokytojų ir kelioliką 
dar tebeeinančių mokslus, 
bet deja, ir jie savim už
siėmę, visuomenės daly
kams esti tokie-pat miega
liai, kaip ir bemoksliai so
diečiai, — žodžiu, nėra jo
kiam dalykui pradėtojų, 
nebėra kas judina. Taip 
maž-daug panašiai esti di
desnėje šventosios Žemaiti
jos dalyje; yrą tokių, kurie 
savo gyvybėje ’jokio lietuvių 
laikraščio dar nėra regėję, 
rasit užtiksi • ir kur kitur, 
nevien “Vilties” No. 100 
aprašytame iš Tenenių par. 
atsitikime, v. s<4 .: •

Ir tai, vos-užsimezgusios 
draugijos apmirė,., spekta
klių niekas nebetaiso, ir 
taip skurstame kiekvienas 
sau. Tik štai kažkokiu© 
stebuklu, p. Vaičkus netu 
ketai apsiskelbė steigiąs vi
są eilę vaidinimų kuo-ne vi
suose Pakuršės Žemaitijos 
miesteliuose, ir štai iš ei
lės turėjome spektaklį 
Skuode, rugpiųčio. 21 d. vai
dino “Genovaitę” ir “Pir
mąjį degtindarį”, vaidini
mas užvis “Genovaitės” 
pavyko puikiausia; “Pirm, 
degtindaris” tik išėjo kiek 
silpniau. Apskritai šis va
karas gerokai pakėlė musų 
dvasią ir, kaip girdėjau, ge
rai pavykęs. Ir jei p. J. 
Vaičkui, to spektaklio su- 
rengėjui, tuo savo . apsilan
kymu tikrai bus pavykę su
kelti norą sekti jo pavyzdį, 
tai aš jau nebeišmanau, ko
kį jam ačiū reikėtų pasa-

Ir patrijotai esame ne 
juokais; kadangi visuose 
Lietuvos kraštuose sodie
čiai, it iš galvos išėję, ardo 
sodžius, drasko rėžius, eina 
į vienasėdžius, mes gi tuo- 
tarpu turimės visomis ke
turiomis įsikabinę į “tėvų 
palikimą”, gyvename ant 
savo keturvarstinių botagų 
ir dauguma nei-manyti dar 
nemanome ant kito šono 
tvertiesi. Iš visos - Skuodo 
apylinkės tečiau išsirado 
vienai vienas Kulų sodžius, 
kuris stropiai rengiasi atei
nantį pavasarį skirstyties 
vienasėdžiais; kitų sodžių 
ūkininkai nekantriai laukia 
jų išsidalijant, jiems indo- 
mu, kaip čia jų kaimynams 
seksis. Gal tas' pavyzdys 
nevieną sodžių paragįs. išsL

Damazas Treigys.

SlM?

Nei Carnegies milijonai nieko negelbsti. Turkijai plunksnos apipešta, o kit 
valdovai nuo jos visai užsigrįžę. ...

P, Mykolas Sleževičiuj 
pris. \advbkato padėjėjas, 
gavo leidimą leisti naują 
mėnesinį -laikraštį lietuvių 
kalba - varčių “Bendrija”. 
Tasai ^laikraštis busiąs pa- 
vestasf ko operacijos ir smul
kiojo kredito reikalams. 
Vesiąs jį Vilniaus koopera
cijai remti Draugijos pirmi
ninkas, redaktorius lenkų 
kalba einančio laikraštėlio 
“Zycie wspoldzielcze” p. A. 
Šklennik. Laikraštis eisiąs 
pinigais “Laikraščiams ir 
knygoms leisti bendrovės: 
F. Bortkevičįenė, K. Gri
nius ir Co.”, tos pačios ben
drovės, kuri leidžia jau 
“Liet. Žinias” ir “Lietuvos 
Ūkininką”?

KAUNAS.
Rugsėjo 9 dieną, kuomet 

paskirta buvo ministerių 
pirmininko Stolypino laido
tuvės, visose Kauno ir jo 
priemiesčių “Saulėsr’ moky
klose nebuvo lekcijų.

STEIGIAMASAI KNYGY
NAS LR MUZĖJUS.
Nesenai Klaipėdoje, kaip 

praneša “N. L. Ceit.”, bu
vo “Sandoros” susirinki
mas, ktirihme dalyvavo apie 
40 narių. Tarp ko kito, dr. 
Gaigalaičiui padavus suma
nymą, nutaria įsteigti Klai
pėdoje lietuvių knygyną, “į 
kurį kiek įgalint reiktų su
traukti po vieną egzemplio
rių kiekvienos lietuviškos 
knygos’L- ' Knygas tas ža
dama skolinti kitiems pasi
skaitymui; i f “Sandora” iš
reiškė ^pageidavimą, kad 
įsteigtas® i a; “Keliaujantis 
knygynas”.hutų perkeltas į 
Klaipėdą. iKreipiamiamasi 
prie visų.; prūsų Lietuvos 
lietuvių, kad; jie savo auko
mis prisidėtų ..pris. įsteigimo 
tokio knygvrio. y^Atikas ga
lima siųsiu'šiuo adresu: Am 
die Sandorą , 
lung in Mėmei. 'Kiek ma- 
želesnį knygyną norimą 
įsteigti Priekulėje.

“Sandora” taippat kvie
čia siųsti ir senobinius lie?, 
tuviškus daiktus ir išdirbi
nius, nes pine knygyno 
dama įsteigti ir muzėjų.

Buchhand-

za-

muno kranto, gana gražioje 
vietoje. Gyventojų jame 
yra apie du šimtu. Apšvie- 
tos stovis ir tautinis susi
pratimas dar labai žemas. 
Laikraščių, neskaitant tų, 
kuriuos gauna klebonas ir 
“Blaivybės” draugija, pa
reina šie: “Liet. Žin.” 2 eg
zempliorių, “Šaltinio” — 2 
ir “Vienybės” 2. Iš drau
gijų yra pas mus viso labo 
tik “Blaivybės” skyrius, 
kuriam sekasi ne blogiau
sia. Darsuniškiečių tečiau 
tėra visai mažai prisirašiu
sių, o ypač vyrų. Žinoma, 
vyrams miestelėnams rupi 
visai kas-kita, o ne draugi
jos ir ne laikraščių skaity
mas, nes mat Darsūniškyje 
yra monopolis, 4 alinės ir 
šiaip jau slaptosios smuklės. 
Apšvietimas ir tautinis su
sipratimas musų jaunimo 
visai apverktinas. Patarle 
sako, kad obuolys nuo Obe
lės netoli tekrinta, arba ko
kie tėvai, tokie ir vaikai. 
Bet pas mus jaunimas gėri
me kur-kas labiau viršija 
tėvus, v Z. A. Kauklys.

pietų, maldininkų būrys 
gražioje tvarkoje iškeliavo 
namo.

Tikrai nepaprastą reginį 
matai, žiūrėdamas iš šalies 
į tą tikyba užsidegusią žmo
nių minią. Juk visi tie žmo- 
neliai, kurie, yt musės, tą 
mažiutę bažnytėlę apspietė 
— tai “vargo žmoneliai”. 
Jie, metę sunkius darbus, 
atėjo atiduoti dar vieną 
“vargų auką” Augščiau- 
siam pasaulio Ganytojui.

Už tą gražiausi sumany
mą- turime pasakyti širdin
gą “ačiū” musij klebonui. 
Dar reikia pastebėti, kad 
gerbiamasis musų klebonas 
nesigailėdamas darbo, trum
pų laikų gražiai išpuošė baž
nytėlę ir priderančiai patai
sė kleboniją. Š. P.

sara ir jei laiku butą lie
tus palijęs. Tečiau Kauno 
gubernijoj javą derlius vis
gi buvo apygeris, Vilniaus gi 
gub. truputį menkesnis, 
kaip Kauno gub. Tik vie
tomis vasariniai javai Kau
no gub. ir žieminiai javai 
Vilniaus gub. labai lengvi.

(“Viltis”).

Anglekasykloj mieste Bar
dot, Francijoj, tomis dieno
mis ištikęs baisus plyšimas. 
28 darbininkai pražuvę.

NAUMIESTIS, 
Suvalkų gub.

Rugsėjo 20 d. atgabenta 
vietinin kalėjiman suimta- 
sai Katilių kaime, netoli" 
Griškabūdžio, garsusis apy
linkes plėšikas, piktadarys 
J. Liudžius su savo sėbru.

Policija turėjo pusėtinai 
darbo, kol jį surado ir su
ėmė, nes gaudomas buvo 
jau kelinti metai ir per tą 
laiką tiek spėjo pragarsė
ti, padaryti šunybių, užpuo
limų, apiplėšimų, kad visi 
tik ir bekalbėjo apie Liū
džiu. -Taip jis buvo ap
krausiąs Mergbudžio ūki
ninką Vilkaitį,. Pavasijų 
Martišių (Kabišą) ir dau
gelį kitų. Jojo vardas jau 
buvo-baidus ;-r— kad neateitų 
ir nepareikalautų pinigų.

Minėtas gį, plėšikas kilęs 
yra iš Kubilių kaimo, Lies- 
nistvos .^alsciaus, gan pasi
turinčio^ ūkininko sūnūs. 
Mažas )(budąnias, mokėsi 
Naumie^ęio pradinėj moky
kloj, sukilimą metais, kaip 
girdėti, ^ymįąi dalyvavęs, o 
galutinai išėjo mat kuo.

Miesto gyventojai, išgirdę 
apie jojo suėmįmą, išėjo’ pa? 
sitiktų net už'kelių verstų 
ir įlydė j o miestan džiaug
damiesi, kad . jau pagalios 
nutvertas. .. i Vincė.

NAUJAS IŠRADIMAS.
Apdėjus gilzas akcyze, 

prisieina nuolat kontroliuoti 
.dirbtuves, kad sužinojus, 
kiek gilzij išdirbama. Kad 
palengvinus šį darbą, vienas 
vietinis akcyzės valdybos val
dininkų, kontroleris Daške
vičius, išrado tokį prietaisą, 
kuris pats nurodo, kiek gil- 
zų išdirbama, taip 
vienos gilzos be 
nusukti negalima, 
dienomis Šišmano
rančos dirbtuvėje tam tik
ra komisija darė bandymą 
ir išrastąjį prietaisą pripa
žino pilnai tinkamu.

LIAUDIES MOKYKLA 
VILNIAUS MOKSLO 

APYGARDOJE.
Sausio 18 d. š. m. visoje 

Rusijoje atidaryta vienadie
nis liaudies mokyklų sura
šymas, Pasirodo, jog Vil
niaus mokslo apygardoje 
3sama išviso 8803 liaudies 
uokyklų, iš kurių 4959 mo
kyklos žmonių švietimo mi
nisterijos ir 3844 — stačia- 
ūikių tikėjimo žinyboje 
esančios. Visose šiose abie
jų žinybų mokyklose mo
kusis 327.358 berniukai ir 
127.622 mergaiti. Moky
kloms užlaikyti 1910 metais 
išleista 4.974.706 rub.

Šalia Neapoli aus nuolat 
gyvenantis žinomas rusas 
revoliucijonierius - rašyto
jas, Maksim Gorki, sunkiai 
susirgęs.

Andai Austro-Vengrijos 
imperatorius paklausiman 
priėmęs Austrijos parla
mento prezidiumą, bet apie 
politiką savo krašte visai 
nei neužsiminęs.

Anglijos vyriausybė nu- 
spreridžius į Chinij revoliu
ciją visai nesimaišyti, vadi
nasi, užsilaikyti neutrališ- 
kai, kol nebus paliečiami 
Chinuose jos reikalai.

' : ’ darsuKį^kiš, ‘: J 
Trakų apskr.

Miestelis šis stovi ant Ne-

kad nei 
akcyzės 
Šiomis

ir Du- in-

Berlyne valdiškai ap
skelbta, jogei kaizeris atei
nančiais metais keliausiąs į 
Šveicariją, kur norįs pama
tyti tenaitinės armijos ma- 
nebrus.

-;... •'

: ; SPIRAKIAI, 
Panevėžio apskr.

i Rugsėjo 8 d. graži minia, 
apie 600 žmonių, vietinio 
kleboną kun. A. Digaičio ve
dama, su iškilminga proce
sija nukeliavo į Panevėžį 
atiduotų garbę P. Šv. ir pa
simelstų prieš išstatytąjį 
per 40 valandų Šv. Sakra
mentą.

Panevėžyje, apie 10 vai. 
ryto, skambinant varpams, 
ant Nevėžio tilto, iškilmin
gai pasitiko svečius Pane
vėžio klebonas. Panevėžio 
klebono rupesniu, svečiai 
per- Visą-buvimo laiką nau
dojosi visais patogumais — 
jtaįy^ųe,' o kai-kurie nei ir 
arbata. Penktadienį, ty., 
ant ^ rytojaus, 4 valandą po

VIRBALIS, 
Vilkaviškio apskr.

Rugsėjo 12 d. keturi 
kaušę vyrukai atėjo pas Ki-
beikių kaimo ūkininką Sa
baliauską ir ant kiemo pra
dėjo rėkauti. Šeimininkas iš
ėjo iš grinčios ir paklausė, 
ko jiems reikia. Piktada
riai tada šoko prie jo mušti, 
bet šis nubėgo į klojimą ir 
ten užsidarė. Piktadariams 
besilaužiant į klojimą, iš
bėgo senelis tėvas gelbėtų 
žento. Piktadariai tada už
puolė jį ir taip sunkiai su
mušė, kad šis nustojo žado, 
o už poros dienų pasimirė. 
Senukas turėjo 75 metus 
amžiaus ir buvo labai doras 
žmogus. Trįs piktadariai 
jau suimti. • Magdė.

JAVŲ DERLIUS LIETU
VOJ. ;

Iš vyriausybės surinktųjų 
žinių matyti, kad javų der-< 
lips Lietuvoje šiemet tik vi- 
dutinis. , . GaL daug: geriau 
butų užderėję javai, jei ne 
taip sausa butų buvusi va-

iįį^j

Iš Mandžiurijos rašoma, 
jogei tenai tusų kariuome
nė kariaujanti su nuolati
niais savo priešais chungu- 
zais, kurių apveikti tečiau 
negalinti.

Peterburgan pranešta, jo
gei Koreoj užgimus revo
liucija. Keli šimtai koreonų 
apskelbę japonams karą. 
Korea yra Japonijos globo
je.

Iš Stokholmo rašoma, jo
gei Nobelio dovaną iš me
dicinos mokslo srities gau
siąs šiemet universiteto pro- 
fesorius-okulistas 
trand.

Gulb-

andai 
jogei

Berlyno gildijoje 
pasklydęs girdas, 
trumpu laiku Anglija galu
tinai pasisavinsianti Egipto 
kraštą. Girdas tečiau dai‘ 
nepatvirtintas. z

2



Į AMERIKOS ZINIOS.il

Dovanos narsuoliams.

Vaizdas iš Italijos-Turki- 
jos karo Tripolise.

ax~: -Z •-■•

iHAMAttSOLtKERSirf

®Ž®ii

raganų.

prokuratorius taip ir apgy
nėjai atmeta šimtus-Apą- 
kviestų į teisėjus kandidą- 
tų. Visas teisėjų suolus 
norima sutaisyti iš/risai bb-Į 
šališkųjų žmonių,,, kurie 
pirm laiko nesimpatizuotų 
nei vienai pusei. - Apgynę-: 
jai, kurių priešakyje stovi 
garsus advokatas Darrow, 
kaltinamuosius gins pasi
remdami tuomi, kad laik
raščio “Times” namas bu
vo sunaikintas ekspliozija 
gazų, o ne dinamitu.

Pasikėsinimas ant preziden
to gyvasties.

San Francisco, Cal. — 
Southern Pacific geležinke
lio sargas rado po geležin
kelio tiltu netoli Napoles, 
Cal. kelias dėžes dinamito, 
padėtas ant bėgių tokiuo 
budu, kad tiltas butų iš- 
sprogęs, atėjus pirmiausiam 
traukiniui. Tuoju pirmuo
ju traukiniu važiavo prezi
dentas Taftas, tatai jaigu 
tasai pasikėsinimas pirm 
laiko nebūtų susektas, pre
zidentas butų tikrai žuvęs. 
Geležinkelio sargas Hines 
patėmijo kokiu-tai du vyrų 
besisukinančiu prie’ tilto ir 
nuėjęs paklausė, ko -jiedu 
ieško. Atsakyta jam i tai 
šoviniais ir pabėgta.' Sar
gas šovė dar kelis kartus į 
bėgančius, o paskui apžiū
rėjęs bėgius surado dinami
tų su prikabintu prie jo už
degtu - knatu. Prašalinta 
tatai dinamitas i laikų ii’ to
kiuo budu išgelbėta prezi
dentas nuo mirties.
Gudrus kontrabandnešiai.
New York, N. Y. — Mui

tų valdininkai padarė kra
tų siuntiniuose, kuriuose 
pagal užvardinimų buvo 
siunčiami iš Europos džio
vinti grybai, o tuomtarpu 
vieton grybų surasta bran
gios gelumbės, mezginiai, 
šilkai, vertės keturių tūks
tančių dolerių. Siuntiniai 
buvo užadresuoti kokiam- 
tai N. Le Leaneva Chicago- 
je. Veltui valdininkai il
gų laikų ieškojo adresato, 
nes adresas matomai buvo 
slaptas. Siuntinius muitų 
”aldyba konfiskavo.

Kardinolo Gibbonso 
jubilejus.

Baltimore, Md. — Šiame 
mieste buvo didelės jubilė- 
jinės iškilmybės kardinolo 
Gibbonso, kuris apvaikščio
jo 50-metines sukaktuves 
savo kunigystės ir 25-tines 
kardinolystės. Iškilmybės- 
na pribuvo daugiau 1.000 
arcivyskupų, vyskupų, pra
lotų ir kunigų. Miesto gat
vėmis sutaisyta paroda, ku
rioj dalyvavo apie 35.000 
suaugusių žmonių ir vaikų. 
Parodai einant gatvėse žiu
rėjo apie 300.000 žmonių. 
Kardinolas žiūrėjosi paro
dos iš katedros portiko,' 
linksmai sveikindamas ir 
laimindamas praeinančias 
minias.

. Kanados gyventojų 
skaitlius.

Ottawa, Canada. — Pas
kutinis gyventojų suskaity- 
mas Kanadoje parodė, kad 
tenai gyvena 7.100.000 žmo
nių. Buvo tikėtasi, kad 
Kanadoje yra daugiau gy
ventojų, mažiausiai aštuoni 
milijonai, tuom tarpu skait
linė yra daug mažesnė. Gy
ventojų skaitlius paskuti
niais dešimtimi metų pasi
daugino tenai 1.728.685 
žmonėmis. Apskričiuose 
Nova Scotia, New Bruns
wick ir Prince Edward gy
ventojų skaitlius sumažėjo.

Išplėšė krasą.
Pittsburg, Kan. — Ant 

Mulberry krasos stoties’ 15 
mylių į rytus nuo šio mieš
to, užpuolė plėšikai ir išsi- 
nešę daugybę apdraustų 
siuntinių pabėgo. Viena
me siuntinyj buvo $10.000 
pinigų, kurie buvo paskirti 
išmokėjimui už darbų She
ridan Coal Co. angleka- 
wams.

Straikas penkcentiniuose 
teatriniuose, re

Gary, Ind. — Visame 
Lake paviete, apimančiame 
taippat ir miestų Gary, Ind., 
sustraikavo visi kinemato
grafų operatoriai, kurie to
mis mašinomis rodo kruta- 
muosius paveikslus.’ Ope
ratoriai reikalauja pakelti 
mokestį $4.50 į savaitę, su 
kuomi teatrėlių savininkai 
nenori sutikti. Dabar jiems 
mokama .$15.00 į savaitę. 
Straikerių vietų tuoj aus 
užėmė straiklaužiaif taip 
kad perstatymai ręguliariš- 
kai atsibuna. • •••; -re- 're

Sudegė degtinė s varykla.
Peoria, Ill. — Čia sudegė 

didelė degtinės varykla, 
prigulinti firmai United 
States Industrial Alcohol 
Co. Gaisras, pakilo nuo al- 
koholiaus ekspliodavimo ka
tile. Liepsna taip greit iš
siplėtė, kad apie gelbėjimų 
didelio keturių augštų namo 
nebuvo nei kalbos. Sudegė 
tatai degtinės varykla iki 
pamatų, o materijaliniai 
nuostoliai skaitoma $50.000.

Dinamito ekspliozija.
Spokane, Wash. —■ Na

mas prigulintis firmai “Sun 
Employment Agency” liko 
sugriautas dinamito eksplio- 
zijos. Visi namai per ke
turis blokus buvo sudre
binti, o gatvė užpilta ske
veldromis langų, plytų ir 
skardos, kuria buvo išmuš
tos sugriautojo namo sie
nos. Iš žmonių vienok nei- 
vienas nebuvo sužeistas. 
Nuostoliai siekia tūkstan
čius dolerių. Agentūros 
savininkas sakosi nieko ne- 
žinųs apie jokius asmeniš
kus priešus. Paskutinėmis 
savaitėmis agentūra ieško
jo neimi jistų suteikimui 
jiems darbo, bet grųsinimų 
jokių nebuvo.

Išsikrausto iš Chicagos.
New York, N. Y. — Har- 

rimano geežinkelių syste- 
mos, kur dabar straikuoja 
darbininkai, visas biuras su 
valdininkais, kurių prie- 
akyje stovi vice-prezidentas 
Kruttschmidt ir direkto
rius Spence, po Naujų Me
tų persikelia iš Chicagos 
New Yorkan. Tam tikslui 
ant 25-to. augšto, vieno iš 
didžiųjų namų New Yorke, 
nusamdyta visas butas, už
imantis 40.000 ketvirtainių 
pėdų. Randa pasamdyti; 
biurų siekia $100.000 į me
tus.

Indijonams gręsia badas.
Lander, Wyoming. — 

Jaigu vyriausybė ir baltieji 
piliečiai nepasiskubins tuo- 
jaus pagelbėti 1.600 indijo- 
nų, Shoshone ir Arapahoe 
genčių, gyvenančių Wind 
River rezervacijoj, tai grę
sia jiems tikra mirtis nuo 
badei. Delei javų ir vaisių 
nederliaus ir sulaikymo vy
riausybės darbų prie išve
džiojimo į laukus vandens, 
kur indijonai užsidirbdavo 
sau maistų, atsirado vargas 
ir badas tarpe nelaimingųjų 
indijonų. — Taip tai senie
ji šios žemės valdytojai, su
sitikę su baltųjų žmonių gy
venimo tvarka, turi išmirti 
badumi.

Iš McNamarų bylos.
Los Angeles, Cal. — Pri- 

saikintųjų teisėjų suolo 
rinkimas McNamarų byloje 
eina labai sunkiai, nes kaip

Valstijos Darbo Federaci
jos konvencija. :i

' Springfield, Ill. t— Čia 
prasidėjo Illinois valstijos 
Darbo Federacijos konven
cija, kurioje dalyvauja ne
tik daugybė tos darbininkų 
organizacijos'atstovų iš Illi
nois valstijos, bet taippat at
vyko delegacijos ir iš vals
tijų Ohio, Michigan, India
na, Wisconsin, Missouri ir 
Iowa.

Konvencijų atidarė Illi
nois Federacijos prezidem 
tas Edwin R. Wright ir iš
davė savo metinį raportų, 
kuriame nurodė veikimo 
kelius, idant pagerinti dar
bininkams darbo sųlygas 
dirbtuvėse bei kasyklose ir 
taip sureguliuoti mokestį 
už darbų, idant jis įstatymų 
keliu visur butų priversti
na. Wright’as nurodė, kad 
darbininkų organizacijoms 
reikia priversti valstijų le
gislatures, idant jos išdirb
tų tam tikrų užmokesties už 
darbų systemų, pagal kurių 
kiekvienas darbininkas ga
lėtų tinkamai pragyventi, 
prisitaikant prie pragyveni
mo pabrangimo. Toliau jis 
nurodė reikalingumų įsteig
ti pašalpos kasas sužeis
tiems darbininkams ir mo
kėjimų pensijų pasenu- 
siems. Daug dar kitokių 
naudingų darbininkams rei
kalų bus svarstoma toj 
konvencijoj. :>

Vėlesniuose tos konvenci
jos posėdžiuose nutarta 
įvesti minimalinę užmokes
tį už darbų moterims, dir
bančioms įvairiuose biuruo
se ir sankrovose. Pabriež- 
ta, kad mėnesinė moteries 
alga negali būti mažesnė už 
$40, nežiūrint kokį darbų 
toji moteris dirbtų. Dar
bininkams vyrams taippat 
manoma išdirbti ir nutarti 
mažiausioji alga, kokių jie 
turi imti už savo darbų.

Pittsburg, Pa. — Komi
sija dalinanti medalius iš 
milijonieriaus Carnegie 
įsteigto fondo narsuoliams, 
kurie išgelbėja, kitų gyvastį 
nepaisydami į savo gyvas
čiai pavojų, — šiomis dieno
mis išdalino dovanas 61 nar
suoliui. Abelnai komisija 
išdalino 47 bronzinius me
dalius ir 12 sidabrinių, o pi
niginėmis dovanomis išdali
no $53.036. Gelbėjusių sa
vo artimus ir žuvusių nar
suolių našlės gavo po $50 
mėnesinės pensijos, o kiek
vienas našlaitis-vaikas po 
$5 į mėnesį, iki pabaigsiu 14 
metų amžiaus. Nekurios 
našlės vienu kartu gavo nuo 
$1.000 iki $1.500 išmokėji
mui užtrauktų ant savo na
mų hipotekų. Jaunikaičiai 
E. Rassmusen ir C. Bauser- 
man gavo po $2.000 užbai
gimui mokslo augštesnėsė 
mokyklose, pirmas ir ant
ras už išgelbėjimų skęstan- v • • Vcio žmogaus.

Milijonierius išsisuko nuo 
didelių mokesčių.

New York, N. Y. — Idant

isyęngus mokčĮj uolesnius 
mokesčius huo^ąvg turto, 
milijonierius Pie/po^it Mor
gan po prisiega prisipažino, 
kad jo turtai yrą vprti tik 
penkiolikų milijonų’ .dolerių 
ir kad mokesčiai uždėti ant 
to turto yra perdidęli. Iki- 
Šiol jis mokėjo ^00,'000 mo
kesčių, bet dabat jam buvo 
padvigubinta tCm suma. Po 
ilgi; derybų pagalios mokes
čių skyrius sumažino šykš
taus turčiaus mokesčius iki 
$550.000. —Kų tokie žmo
nės kaip Morganas paiso : 
prisiegas ir savo žodžių tei
singumų!...

Aviatorius Ėly' užsimušė.
Macon, Ga. -— Atsibu

vusio j valstijos, parodoj ži
nomas aviatorius Eugenius 
Ely, kuris savu laiku daly
vavo aviatorių konteste Chi
cago j e griuvo su savo bi
planu iš 50 pėdų augštumos 
ir užsimušė f ant • vietos. 
Norėdamas ore parodyti ne
paprastų šposų, lakūnas pa
metė kontrolę ant savo ma
šinos, kuri augštieninka 
persivertė ir nupuolusi ant 
žemės taip prislėgė lakūnų 
savo motoru, kad visus kau
lus jam sutrynė^, ,

’ - ... * •_<
Vynausybeszemių 

. ieškotojai.
Gregory, 8. D. — Iki 20 

d. spalio čia užsiregistravo* 
norėdami gauti vyriausybės 
žemių rezervacijoj Rosebud, 
18.614 žmonių; ir dar vis 
daugiau pribunai (Mieste
lyje jaučiama štoką'maisto 
ir butų tiems tūkstančiams 
žmonių. Registracija tęsė
si dar iki 22 d. šio .mėne
sio, o vėliaus padaryta 
žemės liosavimaš. Iš tūks
tančių užsiregistravusių vos 
trys tukstaneiaHgali. laimėti 
po žemės sklypui? ca .r , •; i 
i' ■-
RAGANŲ DE GENIMAS.

Tikėjimas į raganas se
niau visame sviete buvo 
prasiplatinęs. Bet kuobai- 
siausiai su raganomis ir ap- 
sivaikščiota. . '

Visose šalyse ėmę rūkti 
laužai, ant kurių deginta vi
si, kas tik buvo nužiuromas 
raganavime.

Vokietijoj tečiau butą 
baisiau kaip kur kitur. Ne
galima aprašyti kaip tai 
baisiai kankintą ir torturuo- 
ta nekaltos esybės, idant iš
gavus iš anų prisipažinimų 
prie nebūtų ir negalimų pik
tadarybių ir išdavimo kitų 
prasikaltėlių tume pačiame 
nutėmijime. . .

Ar prisipažindavo, ar 
kančias iškentėdavo, ar 
šiaip ar taip jų laukė mirtis 
ant laužo. Likusį turtų 
pasidalindavo teisėjai ir 
žmogžudžiai.

Kiekviena Vokietijos ku
nigaikštystė arba griovystė 
turėjo tam tikrų savo bude
lį raganų deginimui.

Nebūta nei skundų, nei 
tardymų — pakakdavo vie
no girdo. ; ds < r

Vakarinės Vokietijos vie
noj daly (Hessijoj) viešpa
tavęs paprotįspaskirtose 
bažnyčios vietosi palikti dė
žutė su pranešifita be para
šo, jogei tas arfti toji esan
ti ragana. Tuojaušį'be jo
kio tardymo sekdav?) egze
kucija.' )Į,-> Ia

Taigi paprasto bile vieno 
priešo nurodymo pakakda
vo, idant savo artymų iš
duoti miriop ir jo namus 
sunaikinti. Pav Hanove
riu j organizavosi tam tikros

Sunku suprasti, kokia 
tuomet viešpatavo baimė 
tarp Vokietijos gyventojų, 
kuomet tomis barbarystėmis 
užsiimdinčta, kuomet taip 
biauriai ir žiauriai perse
kiota niekam' nekaltos mo- 
terįs, deginta: jos ant lau
žų ir torturuota be jokių 
kaltybės prirodymų.

Susirgo kur kokia karvė, 
arba ant galvijų krito koks 
maras, tuojau senyvos mo- 
terįs kaltinamos; pavasa
riais atsitikdavo vėlyvi šal
čiai,' vasarų lėdai ir griaus
mai — už tuos gamtiškus 
apsireiškimus' turėdavo at
sakyti moteiųs. Kirmėlės 
nuezdavo medžių lapus, pe
lės., laukuose' sukapodavo ja
vus— viskam kaltos mote
ris/kaltos raganos.

Kaip tik kas panašaus) 
ątsitikdavo, tuoj prasipla
tindama nuožiūra ant. bile 
vienos moteriškės, kuri 
kuogreičiaušiai būdavo su
imama, torturuojama ir tuo 
budu priverčiama prisipa
žinti, kalta ir pasakyti sa
vo bendrus arba dalininkus. 
Retkarčiais pakakdavo vie- 
nų-vieno žodžio, kad ant 
laužo sutraukus visų šeimy
nų. . ....

Kacusslingen pav. atsiti
ko, jogei kankinamoji mo
teriškė savo dalininkais iš
vardijo pačius savo teisėjus 
ir budelius.

Abelnas ant raganų me
džiojimas prasidėjo prieš 
pat reformacijų. Protestan
tizmas atnešė su savimi 
daug naujų daiktų, bet tos 
žmonijos' rykštės neatmai
nė ir nepanaikino.

Nelaimė pasibiaurėtinai 
(nepatogiai) moteriškei, nes 
jau jos pati išvaizda liudi
jo, jogei ji esanti ragana. 
Nelaimė taippat ir potogiai, 
nes jei vyriškiai prie anos 
lipo, tad ji buvo laikoma už 
raganų;

Nelaimė moteriškei, kuri 
prisilaikydavo senų papro
čių ir apeigų; nelaimė tai, 
kuri Savo laisvamanybės 
slaptybės nelaikydavo — 
kadangi tik už tai būdavo 
teisiama kaipo turinti arti
mus ryšius ir susinešimus 
su velniu."

Nelaimė bėdinai, kadangi 
ir skurdas galėjo but jos 
pražūties priežastimi. Ne
laimė turtingai, kadangi jos 
turtai teisėjams galėdavo 
inkvėpti godumų; tokios 
moteriškes turtus pasidalin
davo teisėjai, arba būdavo 
pavedami bažnyčių naudai, 
bėt: j anaiptol' ne likusiems

yinėti raganas.

v

nai augštai, niekas žemai, 
lygiai visiems gręsė pavo
jus. Budelis su torturais 
visuomet stovėjo pasiren
gęs, jis priimdinėdavo dide
lius ir mažus, o kankinant 
kiekvienas prie kaltės prisi
pažindavo, nors apie tų kal
tę neturėdavo nei mažiausio 
supratimo.

Teisybė reikalavo, idant 
kaltininkui butų leista gin
ties, kitiems būdavo paski
riamas apgynėjas. Tečiau 
netrukus ir apgynėjai išny- 
ko, kadangi apgynėjas ret
karčiais taippat būdavo kal
tinamas, kai kad ir pats kal
tininkas; mat, kam jis taip 
karštai savo klientų ginus.

Kuomet netekta apgynė
jų, tuokart atsiminta nuo- 
amžini Dievo teismai. Su
imtos moteriškės nekaltu
mas arba kaltė turėjo apsi
reikšti su stebuklo pagal
ba, Dievo daleidimu. Taigi 
intartos raganystėje mote- 
rįs su surištomis rankomis 
ir kojomis būdavo metamos 
į gilų vandenį.

Jei tokios tamsybės ir 
prietarų aukos nugrimzda
vo ant dugno arba paskęs
davo, tuokart būdavo laiko
mos nekaltomis. Po tokiam 
bandymui vistiek būdavo 
sudeginamos, bet palaidoja
mos su krikščioniškomis ap
eigomis. Jaigu-gi Pamestos 
į vandenį nors valandėlę pa
silaikydavo ant vandens 
paviršiaus — tuokart būda
vo kaltinamos kaipo raga
nos; tokias imdavo tortu- 
ruoti, o paskui ant laužų 
sudegindavo.

Ar kuomet nors katroj 
viešpatystėj įstatymų ir 
teisingumo šventos taisy
klės buvo taip daug žemi
namos ir išjuokiamos?

Toli' juokingesnis Dievo 
teismas buvo raganų svėri- 
mas. Garsiausiomis tuo
met svarstyklėmis buvo taip 
vadinamos Schlafberg. Anų 
mechanizmas buvo taip su
taisytas, jogei visiškai nuo 
budelio noro prigulėjo, ar 
duotų moteriškę apkaltinti, 
ar išteisinti.

Jei sverdavo 30 svarų— 
būdavo nekalta, jei kiek 
mažiau —- pražuvusi.

Štai faktas. Vestfalijoj
1728 metais ant laužų su-

lengviausioji, bet podraug 
ir pavojingiausioji, svėrus 
tik pusę svaro!

Vieneriais 1596 metais 
moterų sudeginta: miestely 
Windsheim — 23, Salzweig 
— 113, Friburge 34; Vir- 
tembergijoj per penkerius 
metus ant laužų sudeginta 
900 moterių, Badene 650, 
Genevoj vienu metų bertai- 
niu net 500.

Strasburgo vyskupijoj 
nuo 1615 Jig 1635 metų, tai
gi bėgyj 20 metų 
ta 5.000 raganų, o 
niubse 20 kaimuose dar 368.

Toji skerdynė taip buvo. 
paprasta, kad žmonės su 
ana apsiprato ir apie tokius 
dalykus mažai, arba visai 
nieko nerašydavo.

1813 metais Vestfalijos 
miestelio Coesfeld vyresny
bė parsitraukė iš Lipsko 
budelį, kad sudeginti kelio- 
likų pasmerktų raganų. 
Miestelio magistratas tam 
tikslui turėjo išleisti daug 
pinigų, tad kad po kelių sa
vaičių, ar mėnesių išnaujo 
nereikėtų budelio partrauk
ti, antsyk sudeginta dar ke
liolika moterų, kurios turė
jusios but dar tik ateityj ra
ganomis.

Ant tokio tai laipsnio sto
vėjo tuomet apšvieta Vo
kietijoje. Be to, tenai butą 
dar kitokių, baisesnių bar
barysčių, kokių negalimas 
daiktas nei aprašyti, nei 
apipasakoti.

Bet netvirtiname, jogei 
tas viskas dėjosi tik vienoj 
Vokietijoj. Toji rykštė bu
vo prasiplatinus po visų 
Europą, bet ana Vokietijoj 
buvo tik labiau šlykščiau- 
sioji ir ilgus metus pasilai
kančioji tarp tamsių gyven
tojų. Francijoj raganų de
ginimai pasibaigę 1721 me
tais, o Ispanijoj — 1727 m., 
kad tuo tarpu Vokietijoje 
paskutinė ragana sudeginta 
1748 m.; tai buvus kokia 
tai moterų vienuolyno šalia 
Virburg motina-perdėtinė.

Yra tai senai pripažinta 
teisybė, jogei žmonių kvai
lumas ir beprotybė daug 
daugiau pagimdo pikto, nei 
jų piktumas — jogei apšvie
timo stoka atneša aršesnes 
pasekmes, nei ištvirkusieji 
geiduliai.

3
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MOTERIMS SKYRIUS.
LIETUVĖ-MOTERIS 

IŠEIVIJOJ.
retkarčiais pasirodančių 
musų laikraštijoj atskirų 
moterių šauksmų ir poros 
—- kitos moterių draugijų, 
mažai bendro turinčių su 
tikruoju moteries dvasios 
liuosavimu, gali sakyti dar 
nieko neveikiama toje svar
bioje visuomenės gyvenimo 
šakoje.

Musų išeivijos moteris 
palikta skursti toje dvasios 
ubagystėje, kokioje dides
ne dalimi skursta dar ir vi
sa musų išeivija. Musų iš
eivis paprastai dar neįsten
gia į moterį kitokiomis aki
mis žiūrėti, negu tiktai kai
po į puodų valytojų, tarnai
tę ir laiko savo moterį toje 
siauroje virtuvės -atmosfe-. 
roję, kurioje prasideda ir 
baigiasi visas moteries gy
venimas.

Tokis lietuves padėjimas 
šeimynoje kartu jau nuro
do dar vargingesnį jos pa
dėjimų kaipo išeivės. y Mu
sų moteris yra užaugusi, 
išauklėta tame patriarcha
liškame, “šventame” kaimo 
gyvenime, kuris jų nėšupa- 
žindina net su tais gyveni
mo prityrimais ir gudrybė
mis, kurios taip yra būtinos 
miesto gyvenimui. Atsira
dusi visai skirtingose iri sta
čiai priešingose gyvenimo 
aplinkybėse, susitikusi su 
visu sariistovaūs gyvenimo 
sunkumu, musų išeivė^ he- 
rasdama sau atsakymo ir 
kelio tuose gyvenimo prieš
taravimuose, tankiausiai 
dar daugiau paskęsta dva
sios ir kūno skurde.

Nereikia dar aiškiau pieš
ti musų išeivijos moteries 
atsilikimų,, kurį mes mato
me beveik- . visiškame još 
nedalyvavime ' visuomenės 
gyvenime.. Jau tik pažvel
gę į artimiausių moteries 
užduotį — vaikų auklėjimų, 
mes čia susitiksime su to
kiu apsileidimu, kuris aiš- 
kių-aiškiausiai parodys kaip 
dar musų moteris yra at
silikusi nuo šviesesnių tau
tų moterių tokiame svarbia
me klausime, kaip priren- 
gimas ateinančios kartos į 
gyvenimų. Jaigu mes šia
me atvėjyj paimsime pa
vyzdžiui čia-pat šalę mus 
stovinčių moterį-amerikietę, 
tai mums tuoj aus mesis į 
akis visai nepalyginamas 
moteries viešpatavimas vai
kų auklėjimo ir mokinimo 
reikaluose. Daugiau 75 
nuošimčių mokytojų ir au
klėtojų vietų užima Ameri- 
kos moterįs. Čia moteris, 
kaip mafome, turi savo ran
kose kuone visų auklėjimų 
ir mokinimų ateinančios 
žmonių kartos.

Ir iš kokios pusės nepa- 
imsime musų moteries gy
venimų ir jo priedermes, vi
same atrasime jų dar be
miegant nežinios sapnu. Bet 
ar iš šiandie moteris‘ dar 
gali miegoti tuomi saldžiu 
miegeliu? — Ne ir ne! Šian
die jau pats gyvenimas pri
verčia moterį išeiti iš tos 
siaurutės savo namų atmos
feros, gyvenimo mokykla 
pertikrino jų, kad ji jau nė
ra nei aniolu, nei gele, nei 
dievaite, nei lėle, kas jai 
nuolatos buvo inkalbama, — 
bet žmogumi, verčiamu ly
giai nešti visas gyvenimo 
sunkenybes. Bet. jhigu 
šiandie moteris turi jau pa
ti taisyti sau gyvenimų, tū
ri jau iiėšti ant savo pečių 
gyvenimo malones ir nemh- 

Sakau mažai kąm,llones, tad'ji- turi■ tiesų būti 
nes apart pastaruoju laįkujlygiu visuomenės ų<riu, ly-jtingų žmogų.

z Musų išeivija Amerikoje, 
skaitanti suviršum pusę 
milijono lietuvių, susideda 
apart- vyrų ir vaikų — ir iš 
geros trečios dalies mote
rių. Tokis didelis musų 
moterių skaitlius, išplaukęs 
ųž jurių-mariužių, negali 
neatkreipti į save musų 
atidžios, negali būti apleis
tas ir pavestas keturių vė
jų rūpesniui. Šiandie mote
ris visame kultūringame 
sviete yra jau dideliu visuo
menės veiksniu, manančiu, 
dalyvaujančiu viešame gy
venime ir nuolatos vis di
desnę intekmę turinčiu į 
abelnų kaip pavienių tautų, 
taip ir visų žmonių gyveni
mų.

Lietuvos moterįs, neatsi- 
likdamos nuo viso pastaro
jo moteidų judėjimo, išleng- 
vo pradeda organizuotis, 
veikti, rūpintis kaip visuo
menės taip ir savaisiais rei
kalais, taip sakant pradeda 
suprasti kaip . jos toli yra at
silikusios ir; atstumtos nuo 
viešoj o :vįsuomenės gyveni
mo, Bet Lietuvos .moterįs 
iš to savo ilgo letarginio 
miego bunda labai išlengvo. 
Labai dar neskaitlingai tve
riamos . ar - mėginamos tver
ti organizacijos, leidžiami 
moterių laikraščiukai, o ir 
tas pats veikimas didesnėje 
dalyje yra dar iškraipytas, 
uždarytas taip siaurose ri
bose, kad toli gražu jį nega
lima sulyginti su ta j a ga
lingąja moterių atgimimo 
sriove, kokių mes matome 
augščiau apšviestų tautų se- 

i^^^nojo ir naujojo šYieto vL 
^^WBfcBnes gyvenime. Lie

tuvos moterių judėjimas di
desne savo dalimi nežengia 
dar taja vaga, dar neturi 
aiškiai nusibriežęs sau ke
lio, kokiuo žengia švieses
nių tautų moterįs. Tiesa, 
Lietuvos moterįs turi savo 
tarpe jau gerai suprantan
čias ir nemažai nuveikusias 
ir veikiančias moterjs-vei- 
kėjas, bet tos neskaitlingos 
vienatos, įvairių aplinkybių 
trukdomos, dar neįstengia 
pakreipti moterių judėjimų 
į tikrųjų jo vagų, dar nepa
jėgia išbudinti amžinu mie
gu miegojusios moteries 
dvasių, dar neišgali savo 
balsu pašaukti ir pastatyti 
moterį tikrai aktivišku vi
suomenės veiksniu. Bet lai
kas eina, griaudamas pake
liui visas netinkamas gyve
nimo sriovei kliūtis ir pa
kreipdamas tų sriovę tekėti 
tokia vaga, kuri tiesiausiai 
Veda prie tikrųjų žmogaus 
gyvenimo reikalų, jo sieki- 
nių-troškimų ir dvasios 
augštybių.

Taip tai Lietuvos moteris 
pamažu buzdama ir prade
da suprasti savo augštųjų 
vietų visuomenės gyvenime. 
Kas-gi tame atvėjyj mato
ma musų išeivijos moterių 
gyvenime? Deja! Labai 
tamsiais ruožais reikia pieš
ti musų už jūrių atkeliavu
sias moteris. Jau vien pa
žvelgus į visos musų išeivi
jos atsilikusį gyvenimų, ga
lima spręsti kokis yra pa
dėjimas tos išeivijos dar 
daugiau atsilikusios dalies 
— moterių, kurios apie save 
dar beveik nieko nesirūpi
na, kurių viešame gyvenime 
dar beveik nematyti ir ku
rių likimas dar mažai kam 

, tempi.

giai žmoniškai gerbiamu ir 
skaitomu kaip ir kiti visuo
menės nariai. i -i.

Kų-gi savo pasiliubsavi- 
mui ir atbudimui iš to am
žino miego, iš to įfvasios 
skurdo moteris turi daryti? 
Kaip ji gali palengvinti sau 
tų gyvenimo naštą, -kurių 
ji šiandie jau verčiama neš
ti? — Teisingiausiu: atsaky
mu į tuos klausimus bus tas, 
kad moteris niekame neturi 
atsilikti nua - visuomenės 
gyvenimo, jaigu ji nori bū
ti lygiu visuomenės, nariu. 
Idant gi neatsilikūs nuo 
visuomenės gyvenimo, ji tu
ri eiti tuomi pačiu keliu, 
veikti tais pačiais įrankiais, 
kokiais veikia visa šiandie
ninė visuomenė, atsiekimui 
įvairių savo uždavinių-tik- 
slų. — “Apšvieta ir vieny
bė —- tai yra didžiausia; ga
lybė” tokis šauksmas 
šiandie jau visur girtinas. 
Ir ištikro,. vienijasi šiandie 
atskiri žmonės, vienijasi 
luomai, vienijasi tautos, Vie
nijasi visa žmonija. Mes 
aiškiai matome, kad šian
dieniniu gyvenimbobalsiu 
yra: vienykitės! Kita dar 
didesne gyvenimo galybėyra 
apšvieta, moksĮpI'-raęAugš- 
čiausiai stovinčios tautos ir 
šalįs yra augščiaušiaiir Ap
šviestos, , bet čia taippat 
reikia priminti, kad tokios 
šalįs turi ir šviesias mote
ris, — tamsibš gktu
ri moteris-verges; Užuitas, 
nuskurusias ir dvasia ir ku
rni.

Taigi jau labai laikas ir 
lietuvei-moterei pagalios iš- 
busti, griebtis aįpšviėtbš,’rū
pintis savo likiinū, nes kas- 
gi geriau supras moteries 
gyvenimo vargūs iri. rei
kalus, jos skaūšmūš, troški
mus ir siekius, jaigu ne pa
ti moteris, nė moterių orga
nizacija, paremta tikraisiais 
gyvenimo pamatais. 7; Bus- 
kite tatai lietuvesTmoterįs 
iš to amžino savo, miego, ge
resnėj! gi visuomenės. dalis 
nestums jus, nesišalins nuo 
jus, nes jos šventa prieder
mė jus paremti,, paduoti 
j ums rankų,. pripažinti jus 
žmogumi, turinčiu lygių 
tiesų gyventi ir. veikti savo, 
visuomenės ir tautos labui.

Įvesdami savo laikraštyje 
moterių skyrių, mes.tikime, 
kad lietuvės-moterįs mus su
pras ir pačios griebsis uo
liai gvildenti sav.o,atgijimo 
ir gyvenimo reikalus,, pa
gelbės mums savo darbu, 
raštais, patarimais,, , nes 
joms pačioms pirmiausiai ir 
arčiausiai turi rūpėti sa
vieji reikalai. Mestųip.pat 
esame giliai persitikrinę,, 
kad musų visuomenė, vis 
toliau žengianti gyvenimo; 
keliu, tikinti į savo ateitį, 
turi judinti, plėtoti ir kuo- 
labiau palaikyti musų .mo
terių atgijimų, švietimųsi, 
organizavimųsi ir savistovų, 
veikimų. Išbudusi gi, ap
šviesta moteris bus įpusų 
tautos pamatu, ant ūųrįp, 
pastatysime šviesių savęį ir 
ateinančiųjų kartų ateitį.
— Kultūra ir ateitis tautos
— tai jos šviesios moterįs.

Nelaimėje suraminimas 
yra kaipd putojanti milte
liai vandens stikle," kūne 
sergantį ant valandžiukės 
prablaivina, bet--' sveikatai 
negelbsti. ’ ; 7 ’: ‘

'■ Didesnis yra1 išminčius, 
kuris moka tylėti, negu ku
ris moka išmintingai ... kab 
bėti; iš kalbos pažįštataėi 
protingų, iš tylėjimo išmins

-^ROTOKGLAS
ŠLAVIMO, ĮVYKUSIO BUOPIUOIO 28, 29, IR 30 D., 

X !f 1911 M., SCRANTON, PA.
.. UI ' ''.-į i' -'-'' ■

Posėdžiai I —-V laikyti Osterha.ut’p salėje, 110 W. 
Market .St^j- VI-tasai ir paskutinis posėdis — d-ro J. 
Šliupo putė, r 1419 N. Main Avė.

[ y m ■ ■
Prieš uždarysiant posėdį perskaityta dar prisius- 

tas iš Philadelphijos “Lietuvių Bendrijos” laiškas, ku
riame prašoma laikraštininkų paaukoti tos Bendrijos 
naujai inkurtam knygynui laikraščių ir knygų.

(Posėdis uždaryta 7:00 po p.). .

Penktas posėdis,
(10 vai. ryto, rugp. 30 d.).

Susirinkę visi delegatai.
9. Kalbėtojai. Paliekama I-inojo* Suvažiavimo 

sprendimas (Prot. II. 9.).
10. Statistika. Rinkimui statistiškų žinių apie

Amerikos lietuvius nutarta: ’ 3
a) Išrinkti iš 3 sųnarių nuo įvairių laikraščių re

dakcijų Statistikos Koinįsija, kuri:
" b) Pakvies visus lietuvių laikraščius, kad jie at

silieptų į savo skaitytojus ir inprašytų juos prisiunti- 
nėt jrėdakcijon iš visų lietuvių sodybų statistikai rei
kalingas žinias apie vietinius lietuvius — jų skaičių, 
padėjimų, turtų, užsiėmimų, jų draugijas, bažnyčias, 
apšvietos stovį, etc. •

c) Surinktų tokiuo budu medegų redakcijos per
duos Statistikos Komisijai tvarkyti.

Atviru balsavimu Statistikos Komišijon išrinkta: 
Vi "K» Račkauskas, J. O. Sirvydas ir P. Brandukas.

Delegatas J. J. Hertmanavičius teteikia Rezoliu
cijų, kurių*Suvažiavimas, su pataisymais, priima šeka- 
moj formoj: ’ \ ■

Organizacijos.
a) Suvienyti kultūrines draugijas į špėeijaliskaš 

organizacijas, pavyzdine Dainininkų, Muzikališkas, 
Dramatiškas, Apšvietos, ir panašias, kad ’palengvinus 
joms savo tikslų, atsiekti. ”

b) Tverti draugijas ir susivienijimų lietuvių moks
leivių Amerikoje, lankančių augštesnes mokyklas. ’ 1

c) Tverti ratelius ir susivienijimų profešijonališ- 
kų asmenų, pavyždin: daktarų, advokatų, aptiekorių, 
dantistų? inžinierių, ir panašių. ’ ų ■

d) Tverti draugijas bpt šusivįeųijįmų lietuvių amat-,
ninku, pfambmninkų bei vertelgų.-f t •• v,. ■

11. Santykiai ir taktika su tais laikraščiais, kurie 
nei pirriihmt'nei antrame Suvažiavime nedalyvavo; bu- . 
das su jais .šųsiartinti ir išdirbti galimas modus viyendį. 
Klųųsimasj’ ^d. ’ trumpų ,diskusijų, nutrta palikti Lięt.; ■, 
Sp’. Dr-^s Vaiduos sprendimui. < , : v .

i2/Wiitiškiėji Amerikos lietuvių reikalai. Pri
imta p. J. J. Hertmanavičiausįnešta Rezoliucija Suva
žiavimo pataisytoj formoj: ’’ '-v'mraA H

Tautystė.
a) Mokint; kad lietuviai mestų paprotį keitimo sa

vo lietuviškų pavardžių į amerikoniškas ir abelnai 
svetimtautiškas. ; < ? .. • •

b) Pastatyti dvasių lietuviškų laikraščių ant tau-,
tiškos papėdės. : . ?

13. Tautiškų reikalų fondas. Tautiškų reikalų fon
do įsteigimų Suvažiavimas paveda Apšvietos Komisi
jos rūpesčiui. ; . = ' -

14. Scenos reikalai. Musų scenoj tankiai statoma 
sunkus veikalai, -
prasti musų publika dar UeiŠa priaugus, Bėgi musų ar
tistai — mėgėjai gali tokius veikalus prideramai pasta
tyti. ' Iš antros Vėl pusės, scenoje statoma -veikalėliai 
ir labai menkos, tūli dagi ir iš doriško: atžvilgio nepa
giriamos, vertės. O originalių,. typinių lietuviškų sce- 
mos veikalų musų litėraturojė jaučiama;didelė stoka. Su- 
važiavimas, todėl, paveda Apšvietos Komisijai, kad ji:

a) Surastų ir pasikviestų scenes žinovus patieki
mui surašo geresnių, nesunkių, musų scenai tinkamų ir 
statytinų 'veikalų; - ’ .

b) Apšvietos Komisija turi spaudos keliu atsi
liepti į visas dramatiškas kuopeles Su paaiškinimu, 
kad jos nūb kiekvieno savo parengto vakaro-spekta- 
klio paskirtų tūlų pelno nuošimtį fondan, kuris skelbs 
konkursus ii.dalins premijas įuž parašymų gerėsniij ori
ginalių šėerios veikalų iš lietuvių gyvenimo.

c) Kadangi mes dar neturime prof esi j onalių ar- 
tistų-lo^ų/ turime tik lošėjus-mėgėjuš, tat. ir patar
tina, ‘kadft juoš"’laikraščiai kaip į tokius ir atsineštų, 
taigi kaiFjų vaidinimų kritikų lįutįų juo švelnesnė.

15. Mokyklų klausimas. Suvažiavimas yra nuomo
nės, kad^abciiiam pradiniam! apšvietimui lietuvių vai
kams tiiKatiiOs'yra viešos mokyklos. Tečiaus. musų 
spaudos priedermė yra raginti savo žmones, kad lie
tuvių apgyv^atūse vietose jie įstengtus išreikalauti iš 
valdžios, (kad vakarinėse mokyklose bent vienų vakarų 
savaitėj etftietuvių vaikai būtį mokomi lietuvių kalbos, 
rašto; istorijos,-’etc. . -raĮ-od

■’ 16. Musų Spauda privaljo; daugiau Tupintis supa
žindinimu ‘lietuvių* visuomenęs ?sū. šios šalies reikalais, 
su jos sutvarkymu, teisėmis; į įstatais, politika, etc.
, , ; 17. Blaivybės klausimas, i -Blaivybės: platinimo rei
kaluose^ nutarta:,; ' T: ii G . > "1 r- ■'
t:, “ __ ' * t ■’ ? ■_

■ a). Kad laikraščiai įvestų savo lakštuose Blaivy
bėse Skyrių; kame butų talpinami- straipsniai, tų klau
simų ųaaliėčiantiejr ir murkdantieji alkoholimis, kenks-* - 
mingumų rinoniųršveilratai ^gerbuviuit -

..... -ts. aritjv /ra

ai #miįoixb; > • “•

■ tragedijos, dramos,— kurioms su-

•isnUi^q. ><:*ū

b) Apšvietos Komisija turi parūpinti tam tikras 
: įįiųsįruotas paskaitas, kuriose butų nurodoma, kaip 
: pragaištingai veikia į žmogų nenuosaikus svaiginan

čiųjų gėrymų vartojimas. Iliustracijomis turi būti 
• taipgi parodoma, iš kokių medegų svaiginantieji gė- 

rymai padaroma.
18. Paduota įnešimas reikaluose musų laikraščių 

techniškos pusės reformavimo, būtent, paplatinimų jų 
skilčių. Po trumpų diskusijų įnešimas atidėta šalin, 
kadangi tatai priklauso jau leidėjų reikalų sritim

■ v Priimama — su pataisymais — p. J. J. Hertmana* 
vičiaus paduotos Rezoliucijos:

Pilietybė.
a) Raginti lietuvius, idant imtų pilietiškas popie- 

ras ir tuomi ingytų pilietybės teises šioje šalyj. Tame 
reikale paduoti reikalingus nurodymus.

b) Kadangi pasinaudojimui iš pilietiškų teisių ir 
abelnai pagerinimui būvio šioje šalyj būtinai reikalinga 
angliška kalba, raginti, idant kiekvienas susipažintų su 
angliška kalba bei raštija, ir nurodyti budus to tikslo 
atsiekimui.

c) Raginti lietuvius imti dalyvumų politiškame 
šios šalies krutėjime.

Pramonė bei vertelgystė.*
a) Raginti žmones, idant susipažintų su pramonė

bei vertelgyste šios šalies ir stengtųsi užimti jose įžy
mesnę vietų. 1* .

b) Raginti žmones, idant remtų lietuvių vertei-* 
gystę bei pramonę.

c) Atkreipti atydų į žemdirbystę, ir patarti tvė
rimų lietuviškų kolionijų.

Abelna gerovė bei apšvieta.
Kadangi padėjimas paprasto darbininko labai skur

dus ir vargingas, raginti žmones mokintis amatų, ir nu
rodyti budus lengviausio to tikslo pasiekimo.

Kadangi apšvieta yra papėdė gerovės bei progre
so, nurodyti visus šaltinius, iš kurių apšvieta yra se
miama, kaip lygiai ir budus lengviausio iš tų šaltinių 
pasinaudojimo.

Įvairus reikalai.
Gaivinti mandagumų bei švelnumų žmonių apsiėji

muose, duodantį kultūriškų tautai pagražinimų.
Supažindinti žmones su šios dienos: progresu viso-* 

kiuoše atžvilgiuose. ..
19, Lietuvių Rašytojų Draugija. Philadelphijos 

“Rašytojų Ratelio” reprezentantui, p. A. Zymontui 
įnešus, kad, anot jo, reikalinga butų visiems rašytojams 
orgųnįzųotiės su tikslu atsispyrimo prieš leidėjus ir 
privertimo jų duoti’ kokįmors atlyginimų už pagami- 
namus raštus,7 ir p. V. K. Račkauskui, papildžius įnę- 

. sųnų nųrbdyniaį^, kad rašytojams reikalinga organizuo
tis ypač tam, kad sujungtomis spėkomis veikus abelnam 
musų raštijos pakėlimui, jos turinio vertybės pageri- 
nimui, po ilgesnių diskusijų nutarta:

a) Inkurti “Lietuvių Rašytojų Draugiją”.
b) Išrinkti Komisijų, kurios priedermėje bus. to

lesnis tos Rašytojų Draugijos organizavimas ir šutai- 
symas R.. D. įstatų projekto,

Salptu balsavimu Liet. Rašytojų Draugijos Ko- 
misijon išniktų: Pirmininku V. Šlįakys, sekretoriumi 
A. Lalis, ir jo padėjėju V. K. Račkauskas, iždininku 
d-ras Fr. Mųtulaitis.

Čįų jau .Liet. Raš. Draugi j on įsirašė: 1. J. O. Sir
vydas, 2. A, Ląlis, 3. sdr. J. Šliupas, 4. dr. Fr. Matu-, 
laitis, 5. V.K.Račkauskas, 6. V.Šliakys, 7. AJZymontas, 
8. P. Brandukas, 9. St. Tananevičius, ir 10. Jonas Va
nagaitis.

. Perskaityta pasveikinimo telegrama nuo S. L. A« 
Sekretoriaus, p. A. B. Strimaičio..

(Posėdis uždaryta 2:30 po p.). .

šeštas posėdis.
(Atidaryta 4:30 po pietų, dr. J. Šliupo bute).
20. Lietuvių kolionizavimo klausimas. Ponui Ą* 

Martusevičiui ir kitiems delegatams nurodžius į rei
kalingumų kolionizuoti lietuvius ant ūkių, Suvažiavi
mas, pripažindamas tokio kolionizavimo svarbų, vis 
dėlto nesuranda, kokiuo budu tų uždavinį tuo tarpu 
pradėjus vykinti, nepavedant jo į privatiškų agentų ix 
biurų rankas, kurie tuo pasinaudotų savo ypatiškam 
pasipelnijimui. Po ilgesnių diskusijų kolionizavimo 
klausimų atidėta sekamo IILčio Laikraštininkų Su
važiavimo apsvarstymui.

21. Moksleivių reikalai. Waterbury’o moksleivių
kuopelės atstovas, p. Albertas Želvis, perstato reika
lų organizavimo Amerikos augštesniųjų. mokslo įstai- 
gų-univėrsitetų ir kolegijų — lietuvių moksleivijos 
tiksluose sulaikymo jos nuo ištautėjimo, inkvepimo jai, 
tautinės dvasios ir pajudinimo viešan lietuvystės dir
voje darban. Suvažiavimas, išreiškęs didžiausių už
uojautų Amerikos lietuvių moksleivių organizavimo! 
darbui, pataria dar, a) kad atbundančio ji čionykštė lie
tuvių moksleivija užmegstų ryšį su Europos moksleivi
ja ir b) kad augštesniųjų mokslo įstaigų auklėtiniai 
neišskirtų nūo savęs ir vidutiniųjų mokyklų (High 
School) mokinių— ko reikalavo ir tokiij mokyklų au
klėtinės, Scrantono ^moksleivių kuopelės “Liepa”, re- 
prezentantės, ;p-lė Agota Grybiutė, ir p-lė Hypatiją 
Šliupiutė. ' ?

22. Mezgimas ryšių su latviais. Pažymėdamas ar-, 
tinau giminystę lietuvių 7šu latviais, suvažiavimas įš.-* 
reiškia' savo--linkėjimus, kaį= Įietttviai rūpintųs labiau
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Iš Lietuviškų Dirvų. *

Chicago, Ill.
■Nors Chicagoje pusėtinas 

lietuvių evangelikų-liutero
nų būrelis gyvena, vienok 
mažai kas tegirdėjo apie 
juos. Jie ikišiol nesirū
pindavo nei savo tau
tos, nei tikybos, reika
lais. Tiktai 4 dieną gruo
džio 1910 metų pp. A. Kal
vaičio ir J. Usvalto pasidar
bavimu likosi čionai sutver
ta “Ziono Lietuviška Evan- 
gelikų-Liuteromj Parapi
ja”. Ton parapijon tuo- 
jaus įstojo 70 turinčių tiesą 
balsuoti draugų. Tikima, 
kad parapijonų skaitlius 
nuolatos augs, nes čionai 
randasi trys ar keturi šim
tai to tikėjimo lietuvių. 
Rods, nekurie tarp jįj jau 
yra ištautėję ir susibrolia- 
yę su vokiečiais, bet dar 
yra gana daug tokių, kurie 
jaučiasi esą lietuviais ii* no
ri priklausyti prie lietuviš
kos parapijos. Naujos pa
rapijos komitetan yra iš
rinkti sekanti asmenįs: Jur
gis Milulis pirmsėdžiu, Jur
gis Jurkšaitis nutarimų raš
tininku, Andrius Kalvaitis 
finansų raštininku, Mikas 
Kasiulis išdininku ir baž
nyčios užveizdais: Jonas 
Usvaltas, Mikas Peldžius, 
Adomas Šiuhnistras ir Kris
tupas Jurkšaitis. Ta para
pija žada veikiai pasirū
pinti kunigą ir pradėti tai
syti savo bažnyčią. Da
bar jie laiko savo pamaldas 
vokiečių evangelikų-liutero
nų die vii ainyje ant kertės 
19-tos ir Johnson gatvių. 
Jų pamaldos!atliekama vien 
lietuvių kalba, todėl jiems 
yra būtinai reikalingas ge
rai lietuviškai mokąs ku
nigas. Ta parapija yra ne 
kokia sugermanizuota orga
nizacija, bet grynai lietuviš
ka parapija. Jos ' įstatai 
yra parašyti lietuviškai, 
taippat ir savo susirinki
muose jie vartoja tiktai lie
tuvišką kalbą. Iš tautiš
kojo atžvilgio galima apie 
tą naują parapiją sakyti, 
kad ji suvienys ikišiol pa
arusius Chicagos lietuvius 
evangelikus-liuteronus ir 
kad ji prilaikys nekuriuos 
nuo ištautėjimo iki, Prūsų 
Lietuvos veikėjams dirbant, 
išsiplatins tautiškas susi
pratimas tarpe visij lietuvių 
evangelikų-liuteronų.

Liepos 2 dieną š. m. ir 
Waukegan’e, III. susitvėrė 
lietuvių evangelikų-liutero
nų parapija. Jos vardas 
yra: “Šv. Povilo Lietuviš
ka Evangelikų-Liuteronų 
Parapija”. Parapijos vir
šininkais liko išrinkti sekan
ti asmenįs: Jurgis Bruožis 
pirmsėdžiu, Jurgis Dikšai- 
,tis raštininku, Andrius Dik- 
šaitis išdininku ir bažnyčios 
užveizdais: Andrius Kaspa
raitis ir Albertas Mejeris. 
Ta parapija bus kaipo Chi
cagos evangelikų-liuteronų 
lietuvių parapijos filija. Jai 
tarnaus Chicagos evangel.- 
liut. lietuviškasis kunigas.

Apie 29 dieną šio mėne
sio žada atvažiuoti Chica- 
gon lietuvių evangelikų-liu
teronų kunigas P. Drignai- 
tis iš Naugatuck, Conn. Jis 
laikys čionai pamaldas ir 
aprūpins parapijonus visais 
dvasiškais reikalais.

Taigi dabar Suvienytose 
Amerikos Valstijose yra 7 

'lietuvių evangelikų-liutero
nų parapijos: Philadelphi- 
joj, Brooklyne, Naugatuck, 
ponių Haven, Conn.,

visos
Collinsville, Ill., Chicagoj ir 
Waukegan, Ill. Tos 
parapijos priklauso prie 
evangelikų-liuteronų Mis
souri sinodo; išskiriant Col
linsville’s lietuvių parapiją, 
kuri priklauso prie Wis- 
consino sinodo.

Skait.
Lewiston, Me.

Rudeniui atėjus visos va
saros gražybės pamažu 
nyksta. Visa gamta, tar
tum, nusiminus, rodos ką- 
tai liūdno atjauzdama. 
Darbai šiame mieste išva- 
lioS eina, bet pribuvusiam 
iš kitur sunku darbas gau
ti; nes dabar kiekvienas 
darbininkas prieš žiemą lai
kosi savo vietoje, o antra 
čia daugiausia yra “kotmi- 
lų” dirbtuvių, kurių maši
nos varoma vandeniu, tad 
žiemos šalčiuose sumažėjus 
vandeniui ir dirbtuvėse vi
są laiką nedirbama.

Tarpe vietinių lietuvių 
yra susitvėrę šios draugijos: 
šv. Baltramiejaus, moterių 
draugija po vardu Nekalto 
Prasidėjimo P. Švenč., D. 
L. K. Gedimino draugija ir 
L. S. S. 105-ta kuopa. Vi
sos draugijos gerai gyvuoja 
ir auga. Šv. Batramiejaus 
draugija turi suviršum šim
tą narių ir turto apie $1.000. 
Gedimino draugija turi su
viršum 50 narių ir daugiau 
tris šimtus dolerių turto. 
Moterių draugija turi 25 
nares ir 126 dolerius turto. 
Vietiniai lietuviai jau sma
giai pradeda šviestis, bet vis 
dar yra tokių, kurie laikosi 
senobinių papročių. Ir pas 
mus dai* yra tokių, kurie ži
no tiktai girtuokliauti, peš
tis, šaltojoj sėdėt, po teis
mus tąsytis ir tt.

Spalio 7 dieną A. Norbuto 
svetainėje atsibuvo šv. Balt
ramiejaus draugijos balius. 
Visi gražiai linksminosi, tik 
jau prieš pabaigą apie vie
nuoliktą valandą atėjo sve
tainėn degtinės prisitraukę 
kokie-tai du silpnapročiai ii’ 
pradėjo triukšmą kelti. Ba
liaus rengėjai be didelių ce
remonijų abudu neprašytus 
svečius tuojaus prašalino 
laukan ir vėl visi sau ra
miai linksminosi. Kaip gai
la, kad tarp vietinių lietu
vių vis dar atsiranda tokių 
negražių ir mus visus že
minančių apsireiškimų.

K. Dobilas.

Iš Nebraskos padangės.
Vakarinėje Nebraskos 

valstijos dalyje randasi ne
mažai musų viengenčių lie
tuvių ir lietuvaičių, išsi
blaškiusių tai po vieną, tai 
būreliais. Daugelis jų tar
nauja ant farmij ir turi ne
blogą pragyvenimą. Far- 
meriai čia daugiausiai sve
timtaučiai: vokiečiai, lenkai, 
čekai, airiai ir tt. Ar ne
vertėtų turtingesniems lie
tuviams apie tai pagalvoti 
ir kibti prie ūkės — neblo
gai galima verstis, o suma
niau ūkę vedant net ir pra
turtėti. Taigi dabar So. 
Omahos skerdyklose jau ne 
visiems lietuviams patinka 
darbas, kiti traukia jau ne
tik ant farmų po Nebraskos 
valstiją, bet jau net ir į (ko
loradą. Tarpe išsiblaškiu
sių lietuvių apšvietimas la
bai žemai stovi, apie lietu
višką laikraštį skaitančius 
visai negirdėti. Liūdna ir 
pagalvoti kaip tokie musų 
viengenčiai žūva svetimtau
čių bangose, visai nei ne-

girdėdami apie lietuvystes 
apsireiškimus. Kuone kas 
savaitė girdime ir. skaitome, 
kaip musų vięgenčiai ten ir 
ten kruta, darbuojasi, bet 
mes išsiblaškę po visus 
kraštus nieko apie tai nesi
rūpiname. Tad sukruskime 
skaityti leituviškas knygas 
ir laikraščius ar tai pavie
niui, ar po kelis, prisidėki
me prie-pakėlimo viso lietu
vių judėjimo, o neleiskime 
laiką veltui, kuris taip yra 
brangus. A. Žalgiris.

Freeland, Pa.
Rugsėjo 2 dieną čia buvo 

didelė paroda: vyskupas pa
šventino naujai nupirktus 
Freeland’o parapijos kapus. 
Parodoje dalyvavo daugybė 
žmonių, užtai ir vietiniai sa- 
liuninkai gerai naudojo. Iš 
Hazletono buvo net septy
nios draugijos: 3 lenkų, vie
na slavokų ir 3 lietuviškos. 
Iš dalyvavusių parodoj lie
tuviškų draugijų daugiau
siai verta pagyrimo šv. Juo
zapo draugija iš Hazletono, 
nes labai dailiai apsiėjo ir 
beveik visi draugijos na
riai tą dieną susilaikę nuo 
svaiginančių gėrimų. Tar
pe kiti; lietuviškų draugijų 
narių nors ii’ buvo matyti 
išsigėrusių, bet vis dar ne- 
taip prastai elgėsi kaip len
kai arba sulenkėję lietuviai, 
kurių daugumas taip buvo 
girtų, kad net patvoriais vo
liojosi ir nei kapų pašventi
mo nematė.

Hazletono Lietuvis.
Cambridge, Mass.

Tarpe Cambridge’io lietu
vių yra labai ištvirkusių 
žmonių, ką liudija tokia at
sitikimas: Čia buvo pašvę
sta nauja lietuvirj bažnyčia. 
Atsirado kokie-tai piktada
riai, kurie užsimanė tą nau
ją bažnyčią suardyti ir kle
bonui kun. J. Krasnickui 
padaryti daug nesmagumų. 
Spalio 3 dieną keli piktada
riai išdaužė bažnyčios skie
po langą, įlindo vidun, su
nešė visas sėdynes, sukurė 
didelę ugnį, o bažnytinius 
kunigo rubus sudėjo į van
dens ryną ir paleido van
denį. Užsigrudus rynai 
vanduo negalėjo išbėgti ir 
užliejo pilną bažnyčią. Bu
tų gal bažnyčia ir sudegus, 
bet prasidėjusį gaisrą pa
matė viena moteris ir davė 
žinią ugnagesiams, kurie 
pribuvę ir užgesino. Kalti
ninkai ikišiol dar nesuran
dami. Tai jau tikrų bepro
čių darbas! J. Inčura.

Ehrenfeld, Pa.
Pas mus jau užstojo ru

dens oras. Medžių lapai 
paraudonavo. Lietaus ikišiol 
mažai buvo, bet dabar pa- 
lįja tankiau. Šitam mieste
lyj darbai gerai eina, iš ki
tur pribuvusiam darbas 
nesunku gauti. Lietuvių 
čia gyvena 7 šeimynos, pa
vienių visai nėra. Nesenai 
čia atsibuvo vestuvės Sta
sio Laukaičio su Petrone 
Kašiekute. Vestuvėse lie
tuviai labai gražiai užsilai
kė ir ramiai linksminosi.

MUSŲ SCENA.
“Kerštinga Meilė”, tra

gedija 3-se aktuose — iš 
šeimyniško gyvenimo, para
šyta F. Juškauskienės, bu
vo pastatyta scenoje Jauni
mo Ratelio aktorių “Auš
ros” draugijos parengtame 
vakare, kuris atsibuvo spa
lio 15 d. š. m. Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje.

“Kerštingos Meilės” au
torė, matomai, rašė savo 
veikalą sutinkant su: taja 
mintimi, jog yra verta at
keršyti už suvedžiojimą ir.
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P-as_T. ilundulis

nuskriaudimą, ( nęĮ)atėmy- 
dama, kad kcjrštą/ dvasia 
lyg pragaro ugnis yra nuo
dinga, pražūtinga, kanki
nanti, kuomete dorių lojimo 
dvasią yra tverianti dangiš
kos meilės sandorį. Bet 
nežiūrint to p-ni F. Juš- 
kauskienė sav'd tragedijoj 
suteikia mums -labai nau
dingą morališką pamokini
mą kaip ir dramatišką pa
sigėrėjimą. Jos Mildos dai
nų eilutės, kurias p-nia 
Dundulienė nors silpnai mu- 
zikališkai, bet gražiame 
s va j onių tone, , padainavo, 
yra nepaprastai kiltos, pa- 
vyzdin: “Man niekas ne
rupi — visados dainuo
ju...” Nors to vakaro pro- 
gramo rengėjai nepagodojo 
minėtos autorės, išmesdami 
iš program© jos vardą, bet 
ji verta musų garbės, kaipo 
viena iš gabių dramatisęių 
ir skausmuose gimusių po
ečių.

Paminėdami to perstaty
mo aktores ir aktorius, nors 
negalime pavadinti jų to
bulais, bet galiui dalėisti, 
kad jie visi buvo; verti savo 
vietos. — P-ia M. Dundulie
nė, kuri turi garbę būti ži
noma kaipo auklėtoja mu
sų dramatiškos dailės, per
statė Mildą su tinkamu kil- 
tumu ir gyvu jausmingumu. 
— P-lė A. M. Dunduliutė, 
kaipo Onytė —r šešiolikos 
metų mąstanti y jjiergaitė, 
šauniai išplėtoję raškius ir 
gilius gyvenimo patėmiji- 
mus su puikiai skambančiu 
muzikališkai - sipipatetišku 
balsu. — P-lė įE!. Mpckapet- 
riutė pasirodė /tinkama ko
kete ir ganetiųa^ liurba 
mergaitė, viį’io^ąnČĮa vedusį 
vyrą. 7
šauniai lošė, Ozgio’.yoĮėje ię 
p. J. Uktveris {rbh^e Mar
inos lošė IdbąĮ^ęįąrakteris- 
tiškai, su sausu rimtumu, 
kurį retas aktorius pavaldo.

Po perstatymo, valandė
lę palaukus (kuriuom laiku 
publika užsilaikė nupeikti- 
nai neramiąi — nepažinda
ma brangumą įr gražumą 
ramios tylos), scenoje pasi
rodė historišknose rūbuose, 
ilgais plaukais vyras, kuris 
perstatė vieną scęną iš Puš
kino “Šykštaus Raitelio”, 
verstą Vaičaičio, Tai bu
vo p. Kl. Jurgelionis, kuris 
savo gestų įvairumu ir ora
toriška elokvęncija (iškal
bumu) patraukė visų ati
džią, ir tylos ramumas vieš
patavo per visą jo monolo
go lošimą. Turbut užtai, 
kad daugumas yra skaitęs 
minėtą monologą Vaičaičio 
raštuose, p. Jurgelionis ne
sistengė nekuriuos žodžius 
padaryti užtektinai garsiais 
ir aiškiais, idant butų gali
ma perprasti antrame sve
tainės krašte. Abelnai mo
nologas likosi suloštas la
bai charakteristįškai, su gy
vu rimtumu ir be jokių juo
kelių, nors p.. Jurgelionis, 
kaip žinoma,, yra'j šaunus 
humoristas. Sunku butų 
pasakyti, kokį jaugsią inkvė- 
pimą šventų jausmų sutei
kė klausytojams tąsai mo
nologas. j.. { •

Vyrų kvartetas gpadaina- 
vo a) Serenade ir b) “Drink 
to me only n;with thine 
eyes”, H. Schoefferfio kom
pozicijos. P-as K. Vičas 
kaipo pirmas tenorai atsi
žymėjo gražiu lyrišku bal
su, kuris suteikė švelnią 
spalvą kvarteto dainoje. 
Abi dainos buvo gerai pa
dainuotos, bet Serenadą, ku
rią dainavo lietuviškai, ro
dos publika labiau pąmėr 
go-

P-as K. Kasputis padm-

navo solo:.a) ariją iš operos 
Martha, Flotow, b) ariją iš 
operos “La Tosca”, Pucci
ni. Yra labai linksma pa- 
tėmyti, kad pi Kasputis pri
sideda prie musų dainų dai
lės kaipo šarmus dramatiš
kas tenoras. Labai reikia 
gėrėtis jo budu savaimingo 
nujautimo interpretacijos 
(išguldymo) ir šauniu dra
matiškumu augštesnio j o j 
registero j, nors žemesnio  j o j 
registeroj - musų artistas 
dar neišgali paimti taip va
dinamo plataus torto, kuris 
reikalauja tvirtos diafrag- 
mališkos rezonencijos 
(skambėjimo).

Solo H. Wieniawskio 
4‘Romance” gražiai pažaidė 
ant smuiko p. P. Sarpalius. 
Pasirodė, kad musų publika 
mėgsta smuikos žaidimą, 
nes entuzijastiškai sveikino 
artistą delnų plojimu.

Vilboa duetą “Moriaki”, 
nepribuvus p. Dudui, padai
navo tiktai vienas p. Kas
putis, gi p. Sarpalius antrą 
balsą žaidė ant smuikos.

Ačiū ‘ ‘ Aušros ’ ’ draugijai, 
lai ji su linksma vilčia tiki 
srdaukti iššvitimą, Aušros į 
pilną šviesą garbingos Die
nos! Ačiū ir musų artis
tams, kurie su tokiuo uolu
mu ir pasišventimu kelia iš 
miego musų snaudančią 
tautą ir plėtoja musų tur
tingą dailą!

A. Bridis.

Visuose Suvienytųjų Val
stijų miestuose viešosios 
sveikatos skyriai stengiasi 
kovoti su taip išsiplatinusia 
šioj šalyj džiova. Labai 
energiškas tame atvejyj yra 
sveikatos skyrius mieste 
Manistee, Mieh., kur pas
taruoju laiku liko išspaus
dinta ir išdalinta mokyklų 
vaikams keli tūkstančiai 
egzempliorių lapelių su pa
tarimais, kaip reikia užsilai
kyti kasdieniniame gyveni
me, idant išvengus užsikre-
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Vaizdelis iš Chinų gyvenimo. Viršuj budelis pasmerktajam kalaviju Įker
ta galvą, toliau miesto Pekino vaizdas, o apačioj matoma ant Geltonosios upės 
prieplauka.

DŽIOVA IR JOS IŠVEN
GIMO BUDAI.

timo ir platinimo džiovos.
Tas lapelis vertime taip 

skamba:
Džiova yra plaučių liga. 

Toji liga atsiranda iš užsi
krėtimo nuo kitų asmenų, 
kurie ja serga, o nėra in- 
gaunama nuo peršalimo, 
nors peršalimas palengvina 
jos užsikrėtimui. Medžia
ga, kuri išsigauna laukan 
kosint ar čiaudint sergan
tiems džiova asmenims, yra 
pilna džiovos antkričių ar
ba bacilių, kurie yra taip 
maži, kad jų gryna akimi 
negalima matyti.

Dabokis, idant pats nera
gautai džiovos.

Stengkis v kuogeriausiaį 
užlaikyti savo sveikatą, nes 
juo sveikesnis kūnas, tuo 
sunkiau džiovos baciliai ja
me veisiasi. Idant užlai
kius gerą sveikatą, pildyk 
sekančius patarimus:

Negyvenk, nedirbk, ne
miegok kambariuose, kur 
nėra šviežio oro. Šviežias 
oras ir saulės šviesa užmu
ša džiovos bacillus ir ant
kryčius, gimdančius viso
kias kitas ligas. Dabok ta
tai, idant kuodaugiausiai 
turėtum oro ir saulės savo’ 
bute.

Negyvenk ten, kur oras 
yra pilnas dulkių. Dabok 
kambariuose švarumą. 
Šluostyk dulkes drėgnu 
skaruliu ar mazgote. Ne
šluok sausa šluota.

Mažiausiai vienas langas 
miegamam kambaryje nak
čia turi būti atdaras. Vė
dink kambarius du ar tris 
kartus į dieną.

Nevalgyk nešvariomis 
rankomis, pirma jas numaz
gok.

Nedėk bunion savo pirš
tus, paišelius, saldumynus 
arba timpos kramtymui, 
kuriuos jau kiti vartojo.

Nenešiok kišeniuose su
terštų nosinių skarelių.

Maudykla šiltam vande
nyj ir prauskis nors kartą 
savaitėje.

Neapleisk peršalau arba ^rele arba delnu, z

kosulio, bet tuojaus eik pas 
daktarą arba gydyklom 
Kaip išsigydyti nuo džiovos.

Jaigu sergi džiova pats 
ar kuris iš tavo šeimynos,

patarimus, jaigu nori pa
sveikti: •

Nemėtyk savo pinigų ant 
patentuotų vaistų arba bu-* 
dų nuo džiovos, garsinamų 
laikraščiuose, bet kreipkis į 
daktarą arba gydyklom

Negerk degtinės nei kitų 
svaiginamų gėrimų.

Nemiegok su niekuomi 
vienoj lovoj, o jaigu galima 
tai ir ne tame pačiam kam
baryj.

Geras maistas, šviežias 
oras ir atsilsis yra geriau
siais vaistais. Buk kuo- 
daugiausiai šviežiam ore ir 
saulės šviesoje.

Laikyk atdarus langus 
vasarą ir žiemą, dieną ir 
naktį.

Jaigu esi gerai užsiklojęs, 
tai neperšalsi.

Nuvyk susirgęs, jaigu ga
li, į sanitarinę įstaigą, kol 
nėra pervėlu.

Asmuo sergantis džiova 
nėra pavojingas tiems, su 
kuriais gyvena ir dirba, jai
gu yra švarus ir protingai 
užsilaiko.

Neužkrėsk džiova kitų.
Daug suaugusių žmonių 

ir vaikų serga džiova, o apie 
tai net nežino ir gali kitus 
užkrėsti. Užtai kiekvienas 
žmogus, net ir sveikas, turi 
užlaikyti sekančius patari
mus:

Neryti seilių arba skrep
lių bet —

Nespiaudyti 
vių, viešose 
grindų, namų 
koridoriuose, 
na ligą, yra pavojinga, ne
mandagu, o taippat yra tie-> 
sų peržengimu.

Jaigu turi nusispiauti, tai 
spiauk į vidurgatvį arba į 
špiaudyklas, pripildytas iki 
pusei vandens.

Nekosėk ir nėčiaudėk ne
uždengęs burnos ir nosies

ant šaligat- 
vietose, ant 
ar mokyklų 
Tas išplati-
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bendTadarbiaujantitik-šie -
trįs asmenįs t dr.-J.- Šliupas, 
Kl. Jurgelionis ir V. K. 
Račkauskas.

Na, trįs rašytojai neapsi
dirba su mėnesiniu laikraš
čiu! ’ 1 f

26.
27.

29.
30.
31.

K. Evaristo pop.
P. Sabinos panos
S. Simono ir Tadeušo ap.
N. 21 savaitė po Sekminių. Narcizo V
P, Marcelijaus.
U. Vigilija Simfronijaus.

LAPKBITYS.
1. S. Visų Šventų.

f Į p. J. Gabrio sumanytų
• kvanma nTmilrlrrrwrKifi

Redakcijos Paismijimai.
Su^Mjjpnį nj^Jįįįuiu Ka- 

■v Ii kali’7 įvedame moterims 
/P'.yrių; vadinasi, rašysime 
apie lietuvių moterių reika
lus skyrium ir. gvildensime 
klausimų, kaip sparčiau pri
traukus lietuves moteris 
prie apšvietimo, kurio jų 
dauguma bijosi ir tiesiog 
šalinasi, tarytum, joms bu
tų lemta amžinai vergauti 
ir kentėti tamsybės nepalai
mas. Tatai kviečiame mu
sų sesutes ir dėdienes šitan 
svarbiau darban, būtent 
tarp moterių platinti laik
raštį ir rašinėti “Katali
kai!” šį-tų iš moterių kas
dieninio gyvenimo reikalų. 
Ar-gi nebus mums miela 
matyti, kaip musų seselės 
apsišvies ir su savo broliais 
pakils kultūroje ir ims sa
varankiai organizuoties ir 
rupinties savo padėjimu.

Kviečiame lietuves 
dran darban!

ben-

pla-“Žvaigždė” mums 
čiau praneša apie “Lietuvių 
Informacijos Biurų” Pary
žiuje, kurio įsteigėju yra p. 
J. Gabrys. Kadangi tasai 
“Biuras” paremtas vientik 
ant aukij rinkimo tarp lie
tuvių, tatai mokestįs šo
kančiai paskirstoma: narys 
rėmėjas mažiausiai metais

—.. mokus $1.50; amžinasis
(sic!) narys mažiausiai
vienkart $25.00; narys įstei
gėjas $50.00; narys geradė- 
jas -— $100.00. Girdi, be 
pavienių narių galinčios 
prigulėti ir draugijos. Ir 
net S. L. R. K. A. prigulįs 
prie to “Biuro”.0 “Žvaigž
dė” apsiėmus tarp p. Ga
brio ir aukautojų “tarpi
ninkauti.

Nejuokinkite. svieto; neš 
tas viskas kvepia “amžino- 
inis mišiomis”.

brangių enciklopedijų atsa
ko ir pati “Lietuva”, ku
rios leidėjas sumanęs išleis
ti taippat mažesnę enciklo
pedijų. Štai kų “Lietuvo
je” tarp kitko skaitome:

“Geri p. Gabrio norai, 
gražus suinąnymai,. da gra
žesni žodžiai Bet tik tiek. 
Abejojame, kad jie šiandien 
butų išpildomi. Surinkti 
tokių milžiniškų sumų en
ciklopedijai išleisti vargiai 
bau dagi ir kokiems “sve- 
čiams-nebuvėliams” pavyk
tų, gi T. M. D. kasoj šiuo 
tarpu yra vos $76.63.

Antra vertus, nei nema
nome, kad jau dabar mums 
būtinai reikalinga butų to
kia, kokių p. Gabrys suma
no, enciklopedija. Vyriau
sias šios dienos musų už
davinys turėtų būti — išmo
kinti žmones pirma skaity
ti, rašyti, duoti jiems ele
mentarinį mokslų.. Ir ši
tiems tikslams reikia pir
miausiai, ir labiau nei en
ciklopedijoms leisti, pini
gų. Enciklopedijomis tega
li naudoties tik jau augštes- 
nį apšvietimų ingi j ę žmo
nės, bet tokiems jos ir sve
timose kalbose prieinamos, 
gi paprastieji žmonės en
ciklopedija nepasinaudos, 
nežiūrint, kad ji ir “popu- 
leriška” butų. Tatai, vie
ton duoti enciklopedijas 
tai mažai lietuvių visuome
nės dalelei — inteligentiš
kajam elementui, kuriam 
atviros — ir rasi dar ge
riau — svetimose kalbose 
enciklopedijos, ir kuris sa
vosios ne taipjau labai pa
sigenda, duokime daugiau 
elementorių, pradinio moks
lo rankvedėlių, populeriškų 
knygelių didžiausiai musij 
visuomenės daliai — liau
džiai!”

Mes ir-gi ne kitaip mano
me.

NekoksaiNekoksai K. Virsnis 
Lietuvoje” aimanuoja, jo- 
ei “Laisvoji Mintis”

“Saulės” delegatai, kun. 
Olšauškis ir kun. Tumas jau 
atsisveikinę su. Amerikos 
lietuviais. Surinkę aukų 
$17.075.60.
tinkame , jų 
Štai jis:

“Amerikoje išbuvome ly
giai 90 dienų: nuo 10 d. lie
pos m. iki 17 spalių im. Tuo 
laiku aplankėme 55 Įžymes
nes lietuvių kolionijas, kur 
pasakėme 150 suvirsimi pra
kalbų salėse ir bažnyčiose.

Kokių intekmę padarėme, 
spręs patįs Amerikos laik
raščiai. Jaučiame, tečiau. 
kad nebuvome Amerikoje 
vientik:kolektoriai

Puikus kolektavimo re
zultatai prideri išimtinai 
nuo Amerikos lietuviui dva
siškių, kurie muš ir priėmė 
puikiai ir darbuotis s uoliai 
padėjo. Be jų meš nebutume 
galėję nei puses prakalbų 
pasakyti. Tai mums; laiku 
yra pasakę patįs Chįcagos 
svietiškiai. Aš, Tumaš, todėl 
stebiuosi, kad tie... patįs syie
tis kiai vienur išritafė, buk 
aš su jais, chicagiečiais, po
litikavęs, kol jie man buvę 
reikalingi. .* " •

Svietiškosios inteligenti
jos mes niekur daugiau ne- 
beužėjome. Jei kame ir bu
vo, tai buvo priešinga, ir as 
nei nemėginau su ja “politi
kuoti”. .

Aš, Olšauskis, -matyda
mas, kad mėginimai -geruo
ju susišnekėti su kaikuriais 
lietuviu laikraščiais ne da
vė jokių rezultatų^ kad tai 
praregėjo patįs chicagiečiai 
svietiškiai inteligentai,, 
per visų laikų nebeatsakinė- 
jau nei į vienų, kad ir sun
kiausi prikišimų man, nors 
veik visus esu skaitęs. Atsa
kinėti į melagystes, faktų 
perkreipimus, intraukimus 
manęs į Sitų darbus etc., 
skaityčiau didžiausiu. nusi
žeminimu prieš žmones, ku
riuos tegaliu laikyti didžiau
sioje paniekoje. Praeinu 
pro “Keleivį” ir “Kovų” 
nosį užsikimšęs kaip pro ne
švarumų vietas.

Ačiū Chicagos inteligen
tams švietiškiams už meilin
gų priėmimų, ačiū visos 
Amerikos inteligentams 
dvasiškiams už padėjimų 
darbuoties salėse ir bažny
čiose, ačiū ir šiaip jau bro
liams lietuviams, kad to
kiais neregėtais būriais 
bėgo musų kalbų klausyties 
ir nešė “Saulės” mokytojų 
namui gausias aukas. Lai 
Dievulis atmoka visiems 
geraširdžiams!

Mes išvažiuojame pilni 
prietelystės jausmų; ku
riuos mumyse sužadino bro
kai amerikiečiai; išvažiuo
jame paguosti, kad Lietuva 
dar nėra žuvusi, turėdama 
tiek užjaučiančiųjų sūnų. 
Pilnai tikime, kad ir kiti 
Lietuvos reikalai ras tokių 
pat užuojautų, kaip ir mo
kytojų namas.

Mylime Jus, broliai — iš
eiviai, kaipo tautiečiai — 
laiminame, kaipo kunigai, 
laukiame sugrįžtant Tėvy
nėn, kaipo veikėjai. Duok 
Dieve!”

“D^įųgef’: už-

LIETUVIAI.
'■ jj <:*1T ——-

Vilniatte gubernijoje lie
tuvių ėsam&^pagal kaį-ku- 
rių apskhityįnų su viršum 
600 tuksi., 
800 tuksi#
šusipratušių labai mažai tė
ra ir sunku* norėti, kad te
nykščiai žmonės rūpintųs 
labui savo ’’ tautystės, kad 
dažnai pavalgyt nėra ko. 
Žemės turi nepodaug ir ta 
dagi nekokia, triobos men
kos, dažnai vienoje grinčio- 
je viskas telpa: ir kutis, ir 
daržinė, ir klėtis, ir patįs 
su vaikais ir gyvuliais vie
noje vietoje gyvena. Be to 
liuo seni! senovės yra užsės
ti visokio vargo, seniaus po 
ponais gyvendami, dabar gi 
valdiškųjų duoklių ir mo
kesčių vargu naudodamies, 
ėmė dabar jų kaimynai len
kai versti juos savo tautys
tėm Lengviausiai prie mu
sų žmonių prieinama per 
bažnyčių, todėl lenkintojų 
partija nuo seno naudojas 
bažnyčia žmonių lenkini
mui, platindama nuomones, 
buk geru kataliku gali būti 
vien tik lenkas, kad net 
žmonės vietomis katalikų 
tikėjimų ar bažnyčių ėmė 
vadinti “palcka viera”, 
“palcka bažnyčia”.

Lietuvių tautiškas atgiji
mas dasigavo dabar iki vil
niečių, bet čia susitiko su 
lenkintoju, priešinimosi, ku
rie subruzdo -^sujudo paju
tę, kad lietuviai ir Vilniaus 
krašte su laikų. gali pamesti 
aukles ir pradėti tremti į 
savo kojas. Dabar tat vi
soje Vilniaus vyskupijoj e ei
na arši ir-smarki kova tarp 
lietuvių _ ir lenkų užtatai, 
kieno pusėn, dt’uri prisidėt 
tie keli; .^mtai tūkstančių 
žinonių, ‘k^t^anci^ ar telle-1 
mokančių dar -savo prabo
čių kalbų, bet nežinančių 
gerai, kas jie tokie, lietu
viai ar lenkai ir neatski- 
riančių kaip reikiant tiky
bos ir tautos.

Lenkintojai, kuriems ru
pi lietuvius patraukti savo 
pusėn ir atplėšti nuo moti
nos Lietuvos, griebias savo 
užmanymams įvykinti įvai- 
rių-įvairiausiųjų įrankių: 
platina po lietuvių sodžius 
dykai savo knygeles ir laik
raščius, siuntinėja davatkas 
mokint lenkų poterių lietu
vių kaimiečių vaikus, pas
taruoju laiku vėmė tverti 
ūkiškus ratelius, bankus, 
vartotojų j draugijas, kur 
patįs vadovauja, rūpinda
miesi . ekonomiškas lietuvių 
reikalų vadžias suimti į sa
vo rankas, kad butų ant ko* 
lenkystei remties. Negana 
to, lenkintojų partija, vadi
namų endėkais, stengias da- 
.bar į savo rankas , suimti pa
rapijų valdymų, kad kuni
gai butų jų tik agentais,, 
jųjų įsakymų pildytojais, o 
bažnyčių ir parapijų tvar
ka prigulėtų nuo jų parti
jos nuožiūros. Užtat, jei 
kur kunigai j išdrįsta tų 
“tikrųjų leųkų’į visai pana
šių į “tikruosius rusus” 
užgulimui pasipriešinti, 
tuoj aus prasideda kursty
mas parapijiečių prieš ku
nigus, kįlaj riaušės bažny
čiose, kaip.antųi buvo per
nai Asavojp, Joniškyje, o 
šiemet daros Rodynėje, Pi- 
vašunuo^fe. Tenai sukurs
tyti ir inbaugiųti- parapijie
čiai, daugiaus ar mažiaus 
aplenkinti lietuviai, nebe-

išmoko. Kur tik randas 
nors šaujalė vadinamų len- 
Jšų - jie tuo jaus ima rei
kalauti sau pamaldų lenkiš-

MOTERŲ JUDĖJIMAS 
CHINUOSE.

įagal kitų arti 
Tiktai tautiškai

menuo tik vėlinasi ir vėli- 
nasi. Sakoma, stoka ben
dradarbių. Be to Išeina 
eikšten, jogei “L. Mūrijai”

Geiduliai žmogui yra tuo, 
kuo laivui vėjai, ne sy^į .jj 
užveja ant uolų, p tepiau .be. 
vėjų plaukti negalį, ;;ęi

nori girdėt lietuviškos kal
bos bažnyčioje, netik patįs, 
bet nebeleidžia prigimtoje 
kalboje melsti es net tiems 
lietuviams, kurie dar jos

arba laikomos lietuviškos 
pamaldos lietuviams, kurių 
esti neretai trečdalis arba 
net pusė parapijos, lenkin
tojai nesigėdija Dievo na
muose kelti lermų ir net 
muštynių. Vyskupijos val
dytojas įsakė padaryti pa
rapijų sąrašus pagal to, 
kas kokių kalbų vartoja, 
bet ir čia lenkams niekas 
neintinka, kaip tik lietuvių 
kur žymesnis skaitlius at
siranda. Kad lietuvių var
dų kaipo katalikų galutinai 
purvan įmynus, lenkų laik
raščiai nesenai paleido pas
kalas, buk lietuvių draugi
jos padavusios valdžiai už
manymų panaikinti Vil
niaus vyskupijų, nors to sa
vo prasimanymo niekuo ne
galėjo paremti.

Lietuvių laikraščiai ir lie
tuvių organizacijos prieš 
tuos prasimanymus pro
testavo, tečiau lenkų laik
raščiai savo neteisingų pas
kalų neatšaukia, o kai ku
rie jas dai* atkartoja. 
(“Gaz. 2 gr.”).

Kas užvis liudniaus, kad 
vietiniai lietuviai mažai te
numano daromų jiems 
skriaudų ir, arba visai nuo 
jos nesigina, arba net pra
deda save pačius versti į 
svetimtaučius. Aršiausiais 
lenkintojais ir čia tankiau
siai esti savieji kulvartos, 
iš tų pačių lietuvių išsiver
tę šlėktelės, poneliai ir mies
telėnai.

Kaip gi kitų kraštų lie
tuviams žiūrėti į tų baisių 
tragedijų, kuri dabai’ atsi
lieka^Vilniaus vyskupijoje'? 
Nejaugi mums atsižadėti sa
vo brolių, vargstančių ir 
skurstančių, baigiančių 
skęsti ištautėjimo bangose*?

Lietuviai visi turi pripa
žinti save broliais, vaikais 
vienos šeimynos, nors kas- 
žin kur butų išsisklaidę, to
dėl viens už kitų užstoti ir 
viens kitam užjausti. Jei 
piautum pirštų mažų j į ar 
didįjį, skausmas butų tas 
pats, taigi ar mumis pačius 
;kas smaugia, ar musų bro
liai vilniškiai yra smaugia
mi, mums visiems lietu
viams negi galima ramiai 
sau snausti ir sakyt: bile 
mums gerai, o apie kitus — 
kas mums darbo! Juk pa
smaugus anuos ims kibti ir 
prie musų.

Kaip gi mes turėtumėm 
atsiliepti ant savo Vilniaus 
brolių vargų? Taippat kaip 
lenkai kad atsiliepia ant sa
vo brolių spaudžiančių vo
kiečių Silezijos ir Prūsų pa- 
kraščiuose; renka aukas, 
siunčia laikraščius, mokyto
jus, steigia mokyklas, atei
vius iš ten atvykusius rūpi
nas atgaivinti ir gražina at
gal tautystei platinti. Mums 
nereikėtų užmiršti didesnio 
fondo rytiečiams lietuviams 
šviesti. Bent kiek prakutę 
ir susipratę musų broliai 
vilniečiai, galės nemažų in
tekmę ant likusiųjų tėvy
nėje padaryti, padrųsint 
juos kovoje už tautiškų bū
vį ir prisidės prie sukėli
mo Vilniaus lietuvių tau
tiškojo liaudies susipratimo, 
be kurio, visos pastangos at
skirų tenykščių lietuvių 
prietelių nueina ant niekų. 
Tat atsiminkim apie musų
rytų šalelę, kur musų bro
liai vieni patįs negali apsi
ginti, Šokiių jiems pagal
bon kas, kuo gali ir kol dar 
laikas tebėra. p. R, g.

Kaip tik į Chinų žemę 
ėmė vėržties naujos gady
nės pažangusis supratimas, 
kaip tik apsireiškė tenykš
čių gyventojų tarpan lais
vės sriovė, podraug ėmė vi
suomenėje krutėti ir Chinų 
moterįs, kurios regis labiau
siai ir sunkiausiai buvo su- 
snudusios ir kurias iš to 
snaudulio buvo sunku su
žadinti. Nūdien Chinų mo
terįs jau išbudo, nes paga
liau ėmė ir jos ant savęs at
jausti sunkius vergijos pan
čius, kuriuos ant jų buvo 
užvilkus pati viešpatystė ir 
visuomenė. Chinų moterų 
judėjimas šiandie, kas tiesa, 
dar yra savo skaitlingumu 
silpnokas, tečiau jis labai 
indomus savo praeitimi, sa
vo -historija.

Tikruoju Chinų moterių 
judėjimo dvasiškuoju tėvu 
buvo naujokinės Chinuose 
mokyklos vedėjas, Kang- 
Ju-Vei, kuris savo veika
luose nuolatos skelbė mintį, 
jogei tautų nuolatinis besi- 
vystymas ir pažangumas tu
rės kuomet nors ir mote
rims pripažinti lygias tei
ses su vyrais. Toji moksli
ninko pažiūra tarp Chinų 
moteriij sutiko daug karš
čių šalininkių, kurios ir pra
dėjo darbuoties tos minties 
atgaivinimui.

Viena pirmutinių tarp 
Chinų moterių veikėjų bu
vo nekokia Tsin-Tsing, 
augšto valdininko pati. Ji 
iškeliavo Japonijon, kur 
augštėsnėse mokyklose uo- 
iai klausėsi mokslo išgul
dymų, pagaliau darbavosi 
vairiose bibliotekose. Su
grįžusi į .Chinus inkare 
laikraštį vardu “Nai-Bao” 
(Moterų laikraštis), suor
ganizavo daug mokyklų, 
suaugusiems vakarinių kur
sų ir tt., žodžiu sakant, iš
vystė gyvų auklėjime ir 
kultūroje veiklumų ir vis 
Europos dvasioje. Vien- 
val ėmė dalyvauti visuome
niniame gyvenime, už kų ji 
netrukus intarta prigulėji
me į revoliucijines organi
zacijas ir pagaliau vyriau
sybės pasmerkta miriop ir 
tuojau nužudyta. Per eg
zekucijų karžygiškai užsi
laikius.

Tragiška tos moterų ju
dėjimo pijonierės mirtis 
buvo priežastimi; kad Chi
nuose moterų judėjimas 
prasiplatino dar labiau ir 
moterįs greit ėmė jungties 
į organizacijas. Dar pirm 
nužudysiant tų moteriškę, 
ciesoriui buvo pasiųsta pe
ticija prašant jai susimylė- 
jimo; po peticija pasirašė 
skaitlingai įvairių sluogsnių 
moterįs. Toji taigi aplin
kybė paskui moteris suar
tino ir praplyto visur mo
terių draugijos ir organi
zacijos. Tomis moterių 
draugijomis ir organizacijo
mis nūdien kaip tinklu už
lieta visi Chinai. Kadangi 
Chinuose moterims visoks 
apšvietimas buvo draudžia
mas ir visai neprieinamas, 
tatai visupinnu užsiimta 
moterių apšvietimu, imta 
stengties jaunas mergaites 
siųsti mokslan į užsienius 
ir tėvynėje esančioms tarp 
savęs lavinties.

Nežiūrint vyresnybių per
sekiojimų, kurios įvairiais 
budais stengėsi moterių or
ganizacijų veiklumų sustab-

Chinų provincijų valdinin
kai vice-kai'aliai turi neap- 
ribuojamų savo provincijo
se valdžių), taip kad 1907 
metais Chinų vyriausybė 
buvo priversta tam tikrais 
įstatymais leisti moterims 
šviesties. Tame reikale mo
kyklų įstatymuose yra pa
žymėti. tam tikri paragra
fai.

Moterų judėjimas taigi 
dabar vis labiau platinasi. 
Moterų leidžiamas laikraš
tis “Vu-Chai-Bao” (Laik
raštis moterims ir mergi
noms) Chinuose labai prasi
platinęs ir tarp visų luo
mų moterių turi jau didelę 
intekmę. Moterių judėji
me ima dalyvumų netik vi
dutinio luomo moters ir in
teligentės, bet turtingosios 
ir bėdniokės. Jos smarkiai 
taippat paremia ir dabarti
nį ten konstitucijinį judėji
mų.

Chinų moterių pažangu
mo programų gali būti se
kanti vieno Chinų žymaus 
valdininko ir politiko Juan- 
Ši-Kai pačios žodžiai, iš
reikšti viename viešame su
sirinkime:

“Chinuose yra 400 mili
jonai gyventojų; moterų 
yra beveik pusė, kurios tai 
dalies niekas nepaiso. Mo- 
;erįs visuomeniškai-politiš- 

vame gyvenime ligšiol nelo
šia jokios rolės. O tuo tar
iu tamsi, neapsišvietusi mo- 
,eris, tai didi sunkenybė, 
curi sulaiko šalies pakilimų, 
laniekina žmogaus vertę ir 
pažemina visų gyventojų 
vulturų, kadangi tamsi mo
lina, tamsi pati arba sesuo 
ladaro negerų intekmę į 
vyrų kultūros plėtojimosi. 
Kol moteriškė-motina, mo- 
;eri škė-pati, mptęriškė-se^ 
šuo bus tamsios ir atžaga- 
reivios, kol delei tos tamsy
bės ir atžagareiviškumo pa? 
siliks vergėmis — nebus ir 
negali but tikrai laisvais pi
liečiais — jų sunai, vyrai, 
broliai.”

Tuos šviesios Chinų mo
teries žodžius privalo pasi
imti širdin ir musų moterįs 
ir stengties apsišviesti, nes 
išteisybės jau butų didis 
laikas musų dėdienėms ir 
sesutėms sekti kultūringes
nių tautų moterių pėdomis.

MINTĮS IR SAKMES.

Juo labiau žmogus* save 
pamiršta, tuo daugiau jį ki
ti atmena.

Ne laikas gailėties rožių, 
kuomet miškai dega.

Del nelaimės yra atsiųsta 
viltis.

Vyras ir pati .— panašu 
kortoms, kurios per dienas 
mušasi, o nakčia drauge 
guli.

Geriau moterystės poros 
padarytų, jei kreiptųsi į 
reperacijų, nei kad į sepera- 
cijų.

Juo miškan giliau, tuo’ 
daugiau medžių; pas mote
ris priešingai: juo toliau į 
metus, tuo mažiau metų.

Du daiktu lengvai bile 
kur prisikabina: senos dra
panos ir jaunos, patogios 
moterįs.

dyti, į organizacijas kas 
Sykis vis daugiau prisidė
davo moterių ir vis didesnę 
intekmę darydavo jos ant 
valdininkų (kaip žinoma,

Geiduliai yra panašus 
lenktynių arkliams; kas 

moka gerai valdytu 
gali atsiekti savo

juos
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Gal kas

naudingu -Kariu draugijoje- 
-r- drųsiar dabųp atsakyčiau: 
imk į Tan^ąst£ttSveikatąfM, 
skaityk ne(;sykį, bet kelis; ir 
kietai pildyk kps ten yra pa-

Kas nori 
Dienraščio 

tegu tuojaus 
atsiliepia 
laišku

pas. tave,, -ner^įks tau jaja 
rūpintis ir. maudytis amži
noje tamsoje. Bet jei tu ne
norėdamas tos knygos skai
tyti skusies ant savo orga
nui suįrimo ir nesistengsi 
pildyti, kas ten pasakyta su 
nuoširdžiai draugiškais pa
tarimais, tai ne kas kitas

Los Angelese teismo rūmai, kuriuose bus teisiami broliai McNamarai, kaltina
mi už išsproginimų ten. “Timeso” busto. Šiuo laiku vis dar renkama prisaikin- 
tųjų suolas.

•je to žodžio prasmėje — o 
tas priklauso vien tik nuo 
motinu, o ne nuo ko kito. 
— Jaunavede arba anai pa 
naši, atsimink kur žengi ir 
apsvarstyk šaltai! .

. Baigdamas pasakysiu — 
labai linksma susilaukti 
musų kalboje panašų veika
lų, bet butų dar linksmiau 
daugiau panašių veikalų 
pamačius iš po musų tau
tiečių plunksnos, čia dai
lus pavyzdis kitiems musų 
daktarams, kurių kaipir ne
simato. S. Biežis.

“apsaugos’’ viršininkas, 
pulkininkas Sudeikių, poli
cijos politiškųjį šnipinėjimų 
padarė daugesniai žydinčiu, 
išdirbdamas tam tikslui 
šiokį-tokį systemų. Sudei
kių sau slaptų agentų ieš-

pjaustyti ir nieko nejaustu
me, ty. nebūtų jokio skau
dulio. Tas reiškia tų, kad 
nebėra kam nusiųsti impul
sus į smegenis, nes Mirks
niai nupjauti, ir smegenis 
nebegali žinoti kas dedasi 
su tos; rankos dalimi, taigi 
ir nesiunčia jokio raume
nims paliepimo. Dabar, 
tikiu, gali būti aišku, kad 
raumenįs be dirksnių bejė
giai ir kaipo tokie negali 
atlikti jokios veikmės ir tu
rėti pajautimo.

Nors augščiau sakiau, 
kad neatkreipsiu atydos į 
literatiškųjų pusę, bet vis
gi negaliu apleisti 
delio, būtent —

vieno zo- 
tuštuma, 

kuris angliškai pagal auto
riaus pavartojimų liginasi— 
cavity. Žodis tuštuma mu
sų kalboje , reikštų vietų, 
kurioje nėra jokios medžia
gos arba angliškai butų to
lygus 
žodis

smegenų ir. atgal tepadafe 
,rys kelias pėda®, taigi it 
laiko teuŽHns vos mažų se- 
įkundos dalį. Jaigumes nu
pjautume visos rankos 
.dirksnius (afferent nėrves), 
sakysiu, augščiaus alkūnės, 
tai nuo pirštų iki tai vietai 
jau nieko nejaustume, nors 
raumenįs. visi sveiki pasi
liktų, ty. minėtajų rankos

Vertėtų tat visiems 
Amerikos lietuviams 

tas sumanymas remti
Lietuviams juk rei

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

TEUMFAS. ŽVILGIS Į 
“SVEIKATĄ’1.

svirno ji
neturi teisės Vestis, nes bu
si vaisintoja nereikalingu 
išgamų ir tvarkos ardytojų 

i—, narių. Mums nereiks^ 
lingi nenaudėliai, kurių ir 
taip randasi perdaug, bet la-

Pirmiau mes sakydavome 
neturį iškur pasimokinti 
kaslink užlaikymo savo 
sveikatos, 
ta” užkišo

kulipkos kaktom Panašias 
atsitiko ir su advokatu Bo 
grovu: jei jis nebųtij nu
žudęs premiere, visvien jis 
pats būtų buvęs kaipo niek
šas -nužudytas; bet Bogrev 
tuo tarpu revoliueijonierių 
akyse “apsivalė

Berlyno “Tageblatt” ko
respondentas iš Peterburgo 
nesenai parašė ilgesnį 
straipsnį apie santykius Ru
sijos politiškos policijos, 
arba taip vadinamos “ap
saugos”. Štai to straips
nio nekurios pastabos:
. 1 ‘Pasikėsinimas ant pre
miero Stolypino m. Kleve 
Rusijos visuomenėje pagim
dė didį sujudimų. Ne to
dėl, kad to pasikėsinimo au
ka krito ir . vėl ministeris, 
bet todėl, kad pasikėsinimo 
būdas parodė, kaip tai di
džiai yra klaidinga politiš
kos policijos organizacija, 
laikoma taip ankštoj pas- 
Japtyj, bet podraug peri
manti visus baimę. Pirm 
30 metų Rusija dar netu
rėjo atsakomai apdirbto po
litiškojo šnipų systemo. 
Politiškoji policija pirmiau 
susidėdavo iš atsitarnavu
sių kariuomenėje unter-ofi- 
cierų (paaficierų), kaipo 
slaptų agentų, kuriems bu
vo pavesta saugoti politiš
kai nužiuromus asmenis.

tik bus suspėta 
ineiti. į 
naujus

NAMUS
Be skaitlingo 

visuomenes pri
tarimo nebus 
galima tas dar
bas pradėti

vacuum. Taigi tas 
tuštuma, mano su

pratime, čia butų suvisai 
neatsakantis, ir jo vietų ga
li užvaduoti, sakysime: 
ola, loma, duobelė arba 
tam panašus, pasirenkant 
pagal, reikalingumų.'

Kadangi nemanau rašyti 
šiam veikalui kritikos tik
roje prasmėje to žodžio, o 
tik darau trumpų'peržvalgų, 
tai šiuomi apsistosiu; iš
reikšdamas kų “Sveikato
je” radau ir kų gali rasti 
bei pasinaudoti paprastas 
skaitytojas kaip ir as.

Be pagirimo ir pataika
vimo sakant, “Sveikatų” 
skaičiau su tokia atyda ir 
žingeidumu bei pasigerėji
mu, kaip labai retų knygų, 
nes dažnai apleizdavau sa
vo mažiau svarbesnius kas
dieninius reikalus ir nu
traukdavau dalį miegamos 
valandos, griebdamas skai
tyti minėtųjų knygų. Per
skaitęs jųjų jaučiaus lyg 
pats bučiau nuveikęs kokį 

’didį, bet užimantį ir nau
dingų kaip visuomenei, taip 
ir sau darbų. Čia autorius,' 
galima sakyti, nuosekliai iš
dėsto kaip mes turime apsi
eiti su savo kunu, kad būti 
sveikais ir gėrėtis gyveni
mu, o ne likties' auka aibės 
prietarų ir nesumanomų, 
kurių mumyse randasi dar 
didelis skaitlius ir kurių, 
neišrovus iš pašaknų, negali
ma tikėties individuališko ir 
sykiu šu tuo visuomeniško 
gerbūvio. Bet kada ir kaip 
įgali ateiti arba galime su
rasti tų jį gerbūvį? Ne ki
taip, kaip tik laikydami 
sveiku savo kūnų ir po
draug protų, nes, atkarto
jau! autoriaus žodžius: 
“Tik sveikame kūne tegali 
rastis sveikas protas”, arba 
vėl mano nuomone: Tik 
sveikame prote tegali rastis 
sveikas kūnas. Vienas be 
kito negali rastis pilnoje su
tartyje; taigi be abiejų gai
valų nemanytina. netik par 
siekti ko augštesnip bei to
bulesnio, bet ir padaryti par 

' prastas, kaadiemnis gyveni
mas nėra galimas. Gal kas 
pasakys: Aš noriu turėki 
sveikų kūnų Ėr protų, bet

tikim atlikti nurodytas mo
tinos pareigas, veskis—bu
si naudinga ^ auklėtoja su- 
nų bei dukterų, bet jaigu 

jokiuo budu

Pirmasis
Lietuvių

DIENRAŠTIS

Bet nežiūrint savo nepa
prasto policijinio talento ir 
jis pats buvo nužudytas; jį 
nužudė revoliucijonierius 
Degajev.

Sudeikino apdirbtas syš- 
temaš, kad slaptus agentus 
reikalas ieškotieš revoliuci- 
jonierių eilėse, kas tiesa, po
licijos departamentų pato
bulino, bet nežiūrint viso
kios ant agentų kontrolės, 
nuolatos būdavo atsitikimai, 
kuriuose tasai arba anas ga
lutinai apgaudavo, arba nu
žudydavo savo perdo tini, 
arba revoliueijonierių par
tijos būdavo priverčiamas 
“apsivalyti” pasikėsinimais 
ant bile kokių augštesnių 
valdininkų. Prirodymu ga
li but nužudymas pulkinin
ko Karpovo ir skaitlingos 
Azevo piktadarybės.

Žinomas P. J. Račkovski, 
kuriam įsakyta šnipinėti 
Rusijos revoliucijonierius 
užsienyj, išdirbo parankų 
šnipinėjimo systemų ir pats, 
dėkui savo dideliam atsar
gumui, labai daug nuveikė 
tame atvėjyj. Jo pėdomis 
pasileido eiti kiti. Pary
žiuje jo inpėdiniu buvo Ra- 
tajev, kuris driei Hartingo 
reikalo turėjo prasišalinti; 
Zubatov-gi, kuris į šnipų 
būrį pritraukė patį Azevų, 
išlaiko pats pametė savo tų 
amatų, bet taip, kad už jį 
kiti privalėjo metavoti. Vi
si tie asmenįs ant savęs 
persitikrino, jogei slaptas 
agentas iš revoliueijonierių 
tarpo yra toksai keistas as
muo, su kuriuo šposauti ne
galima. Kaip tik jam per
statoma perdaug dideli rei
kalavimai, ty. kuomet jo 
viršininkas nori užsipelnyti 
bent kokių garbę vyriausy
bės akyse, tuojau atsitinka 
bent kokia nelaimė caro ka
ralijoje. Revoliueijonierių 

i centro komitetas, sužinojęs 
apie teikiamus jam darbus, 
tuojau agentų-šnipų šaukia 
pas save. Ir jei tasai ant 
pašaukimo pribuna, tuojau 
jaim liepiama pasirinkti iš 
dviejų: arba “nusivalyti”

Pirm kelių savaičių Ee 
tuvių kalboje pasirodė žy
mus veikalas: “Sveikata”, 
kurį parašė dr A. L. Gėri 
čunas ir išleido “KataEko’’ 
išleistuvė. Jau vienas tik 
antgalvis duoda skaitytoju 
suprasti intalpą, kuri yra 

užlaikyti savo fenų 
augoti nuo limpančių 
arba, žodžiu sakant.

uia — mieris tos kny- 
K adangi panašus ve i - 

; (3'9 puslapiai) su pa
dais yra retenybe pas 
o gal ir vieniu tėtis, iki 
laikui, tai. įnamiu, bus 

©šalį pažvelgus arčiaus 
į ir pasvarsčius vertę 
laatulų žmonijai iš te 

triūso.
Čia autorius anatomiškai 

ir fiziologiškai tik tiek at
sižiūri, kiek reikalauja su
pratimas skirtingų kūno or
ganų veiksmių (funkcijų) ir, 
trumpai išdėstęs kūno da
lių sudėjimų, plačiau apkal
ba jųjų pareigas ir svarbų 
gyvenime; taipgi kaip ap
sieiti su jomis kaip papras
tame gyvenimo bėgyje, taip 
ii* ištikus kokiai netikėtai 
nelaimei. Išaiškinti. įvai
rius kūno dėsnius, kiekvie
nam prieinamoje kalboje 
yra sunkus darbas, o juo 
labiau musų kalboje, kuri 
neturi tam tikrų techniškų 
užvardinimų arba termino
logijos. Šiame atžvilgyje, 
aš manau, ir pats autorius 
jautė didelę stoka ir apsun
kinimų. Vienok beskaitant 
“Sveikatų” galima užtikti 
tiesiog sumanių užvardini
mų; kaip tai: krutinės ]*>r- 
klodas (diaphragm), aait- 
odis (epidermi, aplinktaka 
(circulation) ir tt., kurie 
gali didžiai patarnauti se
kantiems rašytojams. Nors 
šis-tas galima butų užmesti 
autorini kaip iš pusės ter
minologijos, taip ir iš lite
ratiškojo atžvilgio, vienok 
čia nebuvo jo tikslas sutver
ti terminologijų, arba li
teratiškų dailų, tai del tos 
priežasties iš šios pusės ir 
nesigilinsime, kaip į ma
žiau svarbų dalykų.

Patarlė sako*, “Kas vei
kia, tas ir klaidas daro”; 
panašiai ir šiame veikale 
įsiskverbė keletas apsiriki
mų, arba bent pertvirtų iš
sireiškimų, į kuriuos yra 
svarbu atkreipti atydų. — 
Ant 33 pusi, paveiksle ver
tikaliniame galvos ir spran
do perpiovime, nors yra pa
sakyta, kame randasi ant- 
koseris ir stemplė, vienok 
be tikrų nurodymų, kas pa
daryta ant sekančių pa
veikslų, negalima aiškiai 
pačiam skaitytojui surasti 
paženklinamus organus ir 
dar labiaus greitai galima 
suklysti. Viduryje 40 pusi, 
skaitome: “Mums kvė
puojant šitas dugnelis, va
dinamas antkoseriu (epi- 
glatis), atsidaro; maistui-gi 
einant iš burnos, dugnelis 
užsidaro, taip kad maistas 
pro koserę praeina ir nein- 
krinta jon. Maistui pro 
koserę praėjus, dugnelis pa
sikelia ir koserė vėl yra at
dara, tinkama savo nuola
tiniam darbui orų į plaučius 
įleisti ir išleisti”, (žodžiai: 
atsidaro ir užsidaro 
no pabraukta. f 
Čia dalykas tame, kad 
mums valgant ar kvėpuo
jant antkoseris suvisai ne
užsidaro ir neatsidaro, bet 
priekoseris (angį, larynx) 
pasikelia angžtyn ir nusilei
džia žemyn saautnašiai, o 
antkoseris pasilieka be au
toriaus minėtojo judėjim^Mdelto' kad

Tad tas teisinga, galima net 
š viršaus persitikrinti: ry
jant, taip vadinamas Ade
no obuolėEs (Adam’s ap
ie), pasikelia, o nurijus 
msi leidžia ir lieka atvara. į 
įlaūeius uždengiama tokiu© 
indu, taip kad maistas ne
dali įeiti į pyiekoserį. Šis 
ipsirikįmas atsikartotu ir 
<at 110 pusi. Apačioje 64 
Į.'tisl. pasakyta: “Grynas 
itkohotis nekuomet nesušą
li — vadinas:— nekuomet 
nepavirsta į ledų”. Grynas 
•dkoliolis gali užšalti arba 
pavirsti į ledų prie 130%® 
0. žemiau zero. Nors, tas 
beveik neturi - jokios svar
bos, bet visgi pertvirtas iš- 
sireiškinias. Ant. 91 pusi. T 
ir 8 eilėse iš viršaus pasaky
ta: “Jie (kraujo raudo
nieji k lineliai j yra toki ma
ži, kad pusiaujy (diamet
re) išneša vos 1-3200 colio 
ir, žinoma, be mikroskopo 
jų negalima pamatyti”- 
Čia tai ištikrųjųi juokinga 
klaida, kuri, tikiu, yra ne 
autoriaus priežastimi, bet 
įseeerio arba korektoriaus, 
f kuris neatkreipė atydos ko- 
rektnojant. Iš to supranta
ma, kad diametre kraujo 
kūneliai įvairuojąs nuo vie
no colio iki 3200 colių. Tai 
juk- tokius- kūnelius niekas 
iieleda po mikroskopu! 
Čia turi būti viena trįs 
tūkstančiai dvi šimtinė, co
lio dalis. Panašios klaidos 
kaip ši, ar jos butų zecerio 
ar korektoriaus, labai ne- 

tgeistinos- Bieksliškuose da
lykuose. (šio straipsnio au
torius taippat yra klaidin
gas. Jei knygoje- pažymėta 
J-320Q^eotiu>.,tai negali but 
dar klaida, kadangi tarpan 
skaitlinių rūdėta trumputė
lis brėžys (panašus pernęšp 
iho ženklui), kas reiškia, jo
gei tos skaitlinės perstato
ma trupiniais; toksai trupi
nių būdas retkarčiais varto
jama ir pas svetimtaučius, 
trūkstant tam tikslui 
specijotinių raidžių. Kas 
kita, jei tarpe 1 ir 3200 bu
tų įspraustas užuot trumpa 
ilgas brėžy
reikštų nuo 1 Kg 3200. Red.). 
Toliaus, ant 222 puslapio 
randame dar vienų perplatų 
išsireiškimų. Čia pašven
čiama bet čielas paragrafas 
antgalviu: “Raumenų pa
jautimas”. Šiame para
grafe autorius apkalba, jog 
tai yra raumenų (muscu
lar) pajautimas, kuriuo 
mes: galime visokias kūno 
dalis judinti. — Visi kūniš
ki pajautimai, veikmės ir 
judinimai kūno dalių yra 
atliekami dirksnių įntekmę 
(nervais) sykiu su jų-cent
rais. Pav. pridėję rankų 
prie karštos geležies mes 
pajausime karštį, arba 
skaudėjimų ir tuojaus ran
kų atitrauksime. čia, ži
noma, atitraukimui rankos 
reikalinga raumenų veik
mė, bet tas dar nereiškia, 
kad raumenįs savistoviai 
veiktų. Šiame pavyzdyje 
dedasi panašiai: Šiluma 
kaipo energija paakstina 
arba duoda impulsus gali- 
niems (peripheral) dirks- 
niams, kuriais tie impulsai 
yra perduodami smegenims, 
o pastarieji jau atgal siun
čia vėl impulsus dirksniais 
ir, lyg kad, prisako kų veik
ti, ty. sujudina raumenį, 
kurie jau iš tos priežasties 
veikia arba šiame atsitiki
me susitraukia. Taigi ma 
tom, kad kol impulsas dirk 
snjais nesuvaiksčiojo ten ii 
atgal, raumenįs patįs ne 
turėjo spėkos veikti. Bei 
mes greitai- pajaučiame ii

Dienraštis 
turės pasirodyt 

pirm
NAUJŲ METŲ

užlaikymo 
dabar “Sveika-

spragų. 
Autorius atliko dalį savo 
užduoties, o; musų prieder
mė atlikti antrųjų, ty. kiek
vienos šeimynos arba šiaip
jau pavienio asmens, turi 
būti šventa pareiga pa
sistengti “Sveikatų” laiky
ti savo knygynėlyje ne del
tos, kad ji gulėtų, bet kad 
iš jos semti kiekvienam 
kasdien taip reikalingų 
naudų. Taigi išanksto, ti
kiu, neapsirikdamas pasa
kysiu, atydžiai skaitykime 
Sveikatų ir stengkimės sek
ti ten nurodytais patari
mais, tada nereikės vaikš
čioti pas daktarus-apgavi- 
kus ir be naudos praleisti 
stmkiai uždirbtus centus.

Jaigu “Sveikatoj” auto
rius butų teparašęs tik du 

: skyrių: “Kas' yra alkoho
lis?” ir “Mažų kūdikių ir 
vaikų prižįurėąimas” ir tai 
sakyčiau** jau Jįis nemažąi 
nuveikė. TekoAemažai ma
tyti straip^nių^ kad alkoho
lis yrą sveikatai kenksmin
gas, bet daų^-^’’"1" 
sakyta: alkoti 
gas, n’evarijokjinę jojo. CiU 
dr. Graičunas' prie šio klau
simo eina iš kitos puses: 
kodėl jis užkenkia virini
mui maisto ir kokių, intęk- 
mę turi ant išsivystymo 
raumenų ir ant proto veik
mės. Tokių systemų var
tojant, pats skaitytojas sa
vo akimis mato, kaip veid
rodyje, ir jau jam daugiaus 
nebereikia sakyti, ar alko
holis naudingas ar ne; jam 
tas aišku yra kaip dienoje 
ir jis pats supranta, kas rei
kia daryti;
nėtųjų skyrių nuosekliai iš
dėstyta: kaip-reikia su ku7 
dikiu apsieitų kaip jis už
laikyti, kad Šveiku ir pro-; 
tingu jis išauginus. Čia 
prisimena viena iš statisti
kų, paduotų pereitais me
tais, tik nebepamenu kokia
me laikraštyje, kame pasa
kyta, kad iš 10.000 kūdikių 
pas lietuvius ^miršta 651, o 
iš tos pačios skaitlinės pas 
vokiečius
aiškiai parodo,* kad musų 
motinos nežino kaip užlai
kyti savo mylimus kūdikius, 
o tuo f arp h’'vokiečiai, žino
dami tas moti ribs pareigas, 
išvengia dhugel ašarų. Ši- 
čion gal neprošftlį bus pasa
kius janrrivedžiams arba 
manančioms apsivesti. Pir
ma negu Susiriesi, perskai
tyk šį “Svėikaifoje” skyrių 
ir kitus ffftrinčius su tuo

Kas nori dienraščio 
tegu pritaria laišku.

J. M. TANAOCZE
3244$. Itoipi St., tiieigo, III.

'i

■ * _••
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;ėidimai

(Tąsa)

Pilnas Parengimas

sa4s«

FURNITURE 00

Kaz.

224 Arherna

453

me
rei-

KATALIKO 
agentai.

4 kambarius 
Inrengsime

3 kamba* 
rlus pilnai 
inrengsime

įkertas 
didesnį

Atdara 
Vakarais.

lyg ne šios žemės, lyg ne žmo

YOUNGSTOWN, OHIO.
Sabaliauckas, 28 Murduck

. . . . kalbiu kvietkos r-
žvaigždės pas save merkiai .
O berželis svyruonėlis, \ '

' Tas su manim verkia. (38—39) :'
Ir toje mystiškbje, daugprasmėje tyloje, toje poėtos 

sielos byloje su aukštybėmis lyg praamžįųojį tiesą vai- 
dintuvės lupomis šnabžda jin, apie maištą.

Ir sopuliu suremtas, lyg mirtinai sužeistas erelis, 
Vienažindis mėgina maištą kelti prieš žmones, prieš 
save. ' ' ... ■ T •

MII

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

LAWRENCE, MASS.
įvirta, 31 Union
UMH 99 Oak

, Visur ilgu, visur liūdna! <
Tartum dūšia šalin bėga! (30)

Ištiesų, amžinasties globos pasiilgus, su Dievu 
tokioje ankštoje santaikoje gyvenanti poėtos siela sa- 
vaimi ilgisi To, Kuris jį tokia sopulinga meile nubau
dė. , Žemė nesugundįs poėtos, nesuvilios pavasario gro

ji, amžinojo ilgesio ap-

bbni'n'irnT aq

II LAIKRAŠTININKŲ SUVAŽIAVIMO 
(Pabaiga nuo 4-to pusi.)

navimas 
rių, pa- 

■:c”ę ■ .
Musu spauda 
ikaiidffiau jau-

Posėdyje dalyvavusioms 
kad musų spauda^ nesiru- 
ir reikalais, Suy; 
savo lakštuos^ (ąk

DU BOIS, PA.
Kizelis, 401 So.

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS.

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

Graži Komoda iš amorik. aržuo- 
lo Colonial mados. Turi didelį ve
idrodį ir išklotą stalčių del sidabro, 
$28 vertes, dabar parsi- .fg 
duoda po..1................ VlSIifU

Šita pilnai, parengta geležine lova, ko
kiam norit daže, dideli tvirti springšai 
i.fįgeriausirui . matrosas ■ $10.7$ 

To visko nenupirksit už $18, žiūrėkit 
kiek afit to užčedyti galite.

BROOKLYN, N. Y.
Babast. Valąntinąs, 370 Humbold
J. V. Lutkauckas, 120 Grand

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

Aušros” Draugijos Skaitykla 
3149 So. Halsted St.

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

Norim užčedyt jnm #10— tikra misin
ginė lova, 2 colineą kojos, tvirti ir pa
rankus springsai, 45 svarų matrosas.— 
Paprasta kaina šito parengimo $25.00 
Dabar tą viską atiduodame

įseje: Pa- 
. IrSnba

Bet kas mano — tikrai mano, 
Dėl manęs palikit! ‘.

PLYMOUTH, PA.
Poteliunas, 345 E. »Biver

Poėtos meilė
nėms skiriama, tiek joję prakilnių ir ąistętiškų. gaidų.

Skundžias poetą tąja, meilės našta, guodžias nuo 
jos skausmo — jos pačios sopuliais, bet ne žmonėms. 
Ir kaip poetą žmonėms besiskųs, kokios paguodos iš jų 
beieškos, kuomet

Žmones širdį jau užgavo
Kur man dūšia beprigis?! (30)

Paguodos nesuradęs, poėta, lyg ' tasai benamis 
-aukštis, skrenda tolyn nuo žmonių, prie tų gyvų su
gėrimų, kurie, jei nesupras, tai bent neužgaus:

Neg tik berželis-svyruonėlis •*
Per amžius verkdams man’ supras, 
Neg tik prakalbįs tas paukštelis, 
Kurs savo lizdo nebatras. (13)

Ir toje meilės nelaimėje poetą nepiktžodžiauja, 
nieko nekaltina, tiktai tyru krikščionies nuolankumu 
meldžias: ‘

O Dievuliau! Dievulėli,
Gal man numylėjai?!
Kad jau taip sunkų kryželį
Ant manęs uždėjai. (28) •. ,' - -. - .» :

O meldžias poėta ištvermės, jėgų iš Visagalio pra
šydamas tai meilės naštai nešti. Jis gerai supranta, 
kad vieną kartą širdis, meilės užgauta, kaip tos nema
riosios kanklės, nenutils nei kanklininkui žuvus.

Kasdieną man ašarų pietus
Atneš nelaimių debesįs.
Nors kryžiai kris kaip smarkus lietus, . •. ;
Bet meilės tik nebužgesįs. (15)

Šiame pastarame prasitarime; “bet meilės tik neb- 
nžgesįs” Vienažindis, tarsi, užčiuoptinai nujautė tosios 
meilės galę ir jos būtinybę kaipo žadinantį būtybės 
•kstiną. Neveizdint tai, jog mylimoji jį užmiršo ištrė
mime, jis neatsisako jos mylėjęs, negesino to didžio 
i aušino, kuris milžinišku laužu dega jo krutinėję, bet 
ik labiau nuliūsta, gailisi nevykusios meilės veiksmo, 
et ne pačios meilės.

Poėta nei nenor, kad jo meilė-troškimas užgestų. 
Jis intuitiviniai supranta, jog troškimas — tai viskas. 
Jis numano, jog kuomet žmoguje miršta' troškimai — 
miršta draug ir jo gyvenimas, o kuomet patsai žmogus 
žudo troškimus —- jis žudą patą šbęve.., ;

Ir tasai sens de la vie, kurio taip trūksta jauno
sios kartos tūliems rašytojams, Vienažindyje stačiai 
virpa, maigos tarp sopulių poemos ir tiesias prie gie
dros. Bet, ton giedron siekdamas, nenor savo skaus- 
mų-troškimų išsižadėti, nes be jų nėra tokio pilno, to
kio gyvo gyvenimo ir be jų patsai poėta nebūtų tokiuo 
pilnu, tokiuo gyvu žmogumi.

Meilė, kad ir sopulinga, — tai Vienažindžio būty
bės pamatas. >, i

Giliai tikįs žmogus, Visagalio klausius, ar Tas 
kartais poėtos nenumylėjo tąja sopulingąja meile, ar 
Jis jo ne porazil liubovįu, kaipo išrinktąjį, kaipo at
pirkimo auką, — supranta, kartu ir jaučia, kad meilė 
ne nuodėmė, bet didi dora.

Kunigas myli mergaitę — bet poėta toje mergai
tėje nemato mergaitės, jis joje mato vien tik meilę, ir, 
nesiklauzdamas jokių leidimų, myli joje jos ir savo ne
laimingąją meilę . . .

Kristus žuvo už žmonijos meilę ir tąja savo mil
žiniškąja meile pasaulį amžiams iš nuodėmių atpirko. 
Ir Vienužis jaučia ir supranta meilės prasmę ir vertę. 
Jis žino, jog to, kuris pilna širdžia, kuris visais jaus
mais mylėjo, 
labiau, kad ta meilė, tai ne anoji Platono legenda apie 
dvi likimo skirti pusi, kuriedi viena antros pasaulyje 
ieškos, bet tokia tyra, tokia skaisti ir šviesi, žemės pa
geidimų dulkėmis nesutepta.

Ir todėl, tyrąją meilės prasmę supratęs,, poėta/pa
siryžęs net dėl meilės mirti, by tik jos nenustoti, nes 

Myris del meilės Dievui tiks. (15)
Ir neveizdint savo kupinon meilėn, poėta ilgisi, 

poėta liūdi. Žemė be meilės neriša jo. Perdaug ant 
žemės skausmo, kurio ir kentėti nėra už ką. Ir tasai 
skausmas, šalę ano tyrojo, šventojo sopulio, nepakęsti- 
_as. Žmonės nebepajėgs nieko tokio padaryti,-ar su
keikti, kad liūdinčioj! poėtos siela numirtų,

Nieks negal man nuramint!

to Visagalis už meilę nebaus. Juo

$G2-50
Užmokant arba 
ant išmokesčių.

'Musu spec. Peninsular 
sildytojas— turi-gražias ni
keliuotas' dalis, įjvarantuo- 
tas kaipo šildytąja8, užčedi- 
na daug kuro, 447 Eli 

specihliškai tik..

ELIZABET POST, N. J.
D. Boczkus, 211 — Irt St.

KELIAUJANTIS AGENTAS NAUJO
JE ANGLIJOJE IE AFIELINKBJE, 

SO. BOSTON, MASS.
Paul P.-iSialhiuekag/ 248 W. 4t!t Šfc

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

3222 Auburn Av.
John Dabulskis, 3262 So. Morgan St. 
Jonas Visockis, 8132 Vincennes Et. 
Antanas Vlsbara, 3019 Parnell Av. 
Petras Vaitiekūnas, 827 — 33 Place.

Musu specialiszka supynė — aptraukta tikra Im
perial oda, gana didele ir smagi, 500 štukų 4C 7E 
dabar ant pardavimo po............................................. * **

Dvi krautuvus: 
1327.29-31-33 

MILWAUKEE AVĖ.
arti Wood St.

4705-9 AshlandAv 
arti 47 th Št.

WATERBURY, CONN.
Ch. Kazemekas, 785 Bank

Szitas Peninsular Peczius — 
apžiūrėtas sit šildymo. šCpute, tnri 
naujausius pagerinimus,— Gvaran- 
tuotas kad gerai kepa it ųžčėdija 
daug kuro. Extra spe- aną 7E 
ciališkai už........

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

RUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine Sfc

Gera Komoda aržuo- 
lifiOj- geriausia politū
ruota, turi' didelį veid
rodį, didelius, stalčius,’ 
$15 vertęs, fa AE 
dabar po/....vOiW

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

Musu specialiszka Davenport L.ova<— subudavoji- 
mas aržuolinis, pslnai paruoštos su plieninėm sprenži- 
nom, apvilkta su geriausia Imperial oda. Kada aną 
atidarysit turėsit parankią lovą, d'kad uždą- 7E 
rysit yra gražiausiu rakandu. Dabar po......... Vl3« i v

’ . Jums palieku, ^—keliąįj^eįtkų
i L, Į r
'i . - Kai svfets kloja — j<Urts po kojų 

Rožes ir gvaiždikus ! (S8)< .
Kada paskutinė viltis:»laimės nors tmpinėiį^ftos 

žemės laimės, atsiekti iŠirykšta, — poetą nueina sa
vin, uždaro savyje visus sopulius ir troškimuš|p ieškos 
kitokios išeigos iš šios žemės skausmų /Ęęškbs tokio 
kelio, kuriuo eidamas atsiektų jau ne realinę; bet pa
ties išsvajotą, paties sopulių audroje įsivaizdintą lai
mę, kurioje siela ir širdis bent valandėlę atsilsėtų. Ir 
tokią laimę poėta surado:

’(Tolinus bus). * ,

M. Andruškeviče, 1521 N.^Ashland Av.
P. Laikar,
V Stulpinas.,
K. Steponaitis, 
Dom. Venckus,

Tai jau be klausymo didžiausias pigumas. Šitas 3 
štukų viešruimio rinkinys, aptrauktas tikra oda, subu- 
dovoj imas raudonmedžio, politūros ir trynimo, plieninės 
sprenžinos. Išklojimas pirmos klesos, $50Aaq 
vrte. paaukaujam už speciališką kainą....... ip&SJivU

Krautuvė pietii 
nedęliais. Keiti 
tomsKrautuve

■ ■; g*8".

Musų Daili i ai. 
—Kritikos Bruožai. -;

Nur der verdient sich Freiheit wie das 
Leben, 

Der taeglich šie erobern muss.
Goethe.

Šauksiu aš be bajinės,-- a- ■

Kad priguli ;ir. dėl ’irį^įięs ’ ‘ .
Nors, trupmįai ^aiūiės: (38)

Bet po to trumpo maišto aipizodo, patsai poėta 
ima abejoti maišto pasekmėmis. Ir tasa* abejojimas 
tuoj ir apsireiškia • '

Vienok ir man gal prigul
Laimės nors kąsnelis! ""

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

W. LYNN, MAUS, 
ivįeze, • 26 Biver St.

CHICAGO, ILL.
2345 W. 20
3036 Union

3952 W. Loke

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

žės turtais neišsemtinais.
goptą, ilgėsis ir tik tuomet nurims

Jei nulėks prie Dievo savo,
Ten tiktai nebilgu bus! (30)' . ' <.

Bet tasai ilgėsis gema iš apviltosios, Iž^ apgautos 
įeilės. Patsai meilės objektas nepasiektinas poetai.

Aš tariau atradęs tikrų aniuolėlį, 
Kuris ,tikt man vieną mylėti žadėjo ; 
Bet greit užumiršo biedną jaunutėlį, 

’ ' a Kaip tiktai šviesesnė žvaigždė uŽžibėjo. (37) ' ‘ 
z O juk poetą tiek mažai reikalavo iŠ savo meilės 

objekto, kad, rodos, nei gyvenimas, nei aplinkjdiėa ne-

JUOZAS SZLIKAS 
“KATALIKO” GENERALISKAS 

AGENTAS.
Turi tiesą užrašinėti laikraštį “Ka

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

Jonas M. Tananeviče, 
“Kataliko” leidėjas.

ANDBIUS ' JUBEVTčE musą ke
liaujantis agentas po visą Chieagą. 
Pas _ jį' galite drąsiai užsirašyti laik
raštį “Kataliką”, priduoti apskelbi
mus ir kitokius drukoriškus darbus.

“Kataliko” išleistuvė.

susiartinti, angštesnį užmegsti ryšį su latviais. Tuo 
tikslu pataria: ,-

a) Mainyties lietuvių laikraščiams su fatvių laik
raščiais; _ a

b) Interesuotis, ir lietuvių visuomenę inforaiuoti, 
apie latvių gyvenimą, jų reikalus ir krutėjimus; -

c) Raginti lietuvius ir jų draugijas dalyvauti lat
vių rengiamuose vakaruose ir kviesti juos į savuosius.

23. Rengimas parodų. Parodos — tai kultūrinio 
žmonių gyvenimo pakįlimo rodyklas. Suvažiavimas 
pataria laikraščiams karts nuo karto paraginti draugi
jas prie rengimo Amerikos lietuvių išdirbinių ir meno 
parodų, nurodant jų reikalingiimą ir svarbą.

24. Laikraščių priedermė raginti lietuvius suvie
nytomis jėgomis steigti savo kolionijose tautiškus na
mus, kuriuose butų intaisyta knygynai, skaityklos, su
sirinkimams salės, ir kurie, tokiuo budu/butų kaipir 
jų dvasiško gyvenimo centrai.

25. Moterų klausimas, 
viešnioms pakėlus skundą, 
pinanti moterų padėjimu 
pataria laikraščiams įvesti 
švęstą moterų reikalams.

26. Vaikų literatūros klausimas, 
ypač neturtinga raštais vaikams. ' Dar s' 
čiama stoka vaikų reikalams pašvęsto latlĮ^aš^fo.1 •••'Su
važiavimas todėl išreiškia palinkėjimą, kaitmuoų leidė 
jai, ar bent kuris jų, surastų bųdą išleidimui leadir 
nesinio iliustruoto vaikams laikraštėlio su gmtetų 
kalams pašvęstu skyrium.

Sekama, Hl-čią Laikraštininkų Suvažiavimą nu
tarta laikyti rudenyje 1912 m.| Chicagoje. Datą pa
skirsL. S. D. Valdyba.

Posėdis ir Suvažiavimas uždaryta 7:30 vai. vakare, 
rugpiučio 30 d., 1911m. _'U f .

Suvažiavimo Pirminihkaš, J. Q. Ši^yycUS, -

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

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

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

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

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

NEW HAVEN, CONN.
Makarevicze, 255 Wallace

Nekuria dalykai šę savaitę kurie sučedys jums pinigus.
J-JlRKITE tuos dalykus, kurie dabar išstatyti ant pardavimo dviejose musą didelėse krautuvėse, 
“ to-užUdyąit daug pĮnigą. Tai yra viena dalis tiį pigumų kuriuos mes aukaujam musų abie- 
jose krautuvėsė. Mes turime galę jumis užganėdinti ko geriause; dėįto, kad mes turime didžiau- 
sią pasiskyrimą, o kainos mažiausios^ Paklauskit, kaip tai gali būti?
Musu naujas Unijinis pienas užtikrina jums didžiaūsia pasiskyrima ir paliuo- 

suoja Jus nuo paaukštintu kainu rakandu. Ateikjt pas mus, o mes jums 
paaiškinsime. Geros išlygos ant išmokesties pagal jus norą.

avičius. ^Waieew

Vis gal kada žvaigždė laimes 45
Ir ašen . sulauksiu!! . . . • (39) .

Tame laimės pasiilgime, I jos troškimu a^ireiškia 
ir poėtos mažai iš šio pa^ulįp reikalai!jąųtą^asia.

Aš netrokštų aukštų bokštų ;; ų į

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

■ X ST. CHARLES, ILL.
S. Kiela, 575 W. 6th St.

WILKES-BARBE, PA.
Kaz. Kučinskas, . 18 Lehigh St.
A. šeškeviče, 501 New Grant St. 
W. Adominas, „ . 34 Logan St.
J. Kūčinekdš, 238 Slocunr Av. BAYONNE, N. J.

J. Zujus, 500 Broadway

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

' ROCKFORD, TT,T, 
C. Miklas, 1011 Samford

SO, BOSTON, MASS.
N. GendroHs,

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

GRAND BAPIDS, MICH.
W. Stgneviče, 349 Hamilton St.
Kaz. Brazaitis, ;-581 Broadway St.

SCRANTON, PA.
J. Petrikis, _ 1514 Ross Av. 
J. Digrys, ' v - 1213 Philo St

galėjo to mažmožėlio jam pavydėti. Jo p^fefc 
matė nerandame nieko, kas sakytų, jog tie p; 
:neąistetiški, jog jie ne vien tyru meilėj! 
miami. Visi jo pageidimai taikomi tokion 

■ ... moka atjausti, ’
Drauge džiaugtis, drauge juoktis ' 
O skausme priglausti. (39)

Ir kaip matome, poėtos meilės objek|ąs 
buvo tokios meilės. Ir tasai apsivylimas; ^ 
skausmą gimdė poėtoje, juo labiau, k<df| 
dės, jog - - ;

. Kožnas vienas gal per Šienas ' 
Jię.škp-laimės savo. (37)

Laimės ir meilėj ięškpjįĮųąs, žmonių širdies ąior- 
žieviškumas nubaidė, poet^’ fliid; žmonių. gNesuradęs 
juose gyvo, tverenčio individualinį iš atskyms. ąsmėns, 
poėta visais savo sopuliai^ ;ii’ riuliudimaįs kreipėsi 
gamton. ■ ■ ■ ■'-■' ’• ' - y-

Gamtos atjautimai kartais ingy ja pas Vienužį 
mystišką turinį, lyg aukštybės su žemybėmis praamži- 
nąją bylą veda. '' ‘ V'V'".

Visur toks tykumas, tartum laukai, pievoj
- , - Tylėdami klauso, ką pasakys Dievas. (32) -^

Ir poėta klausos tos tylos. Jo sielą; mystiško 
jausmo pagauta jaučia ir regi nepaprastus .'gaintos ap
sireiškimus: iį r

.r=.. UNION-LIBERTY
1327-29^1-33 

MILWAUKEE AVE 
arti Wood St.

8



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

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

(40—43) S. Boston, Mass.

. K. MAKAREV1CZE

UpuiKU° SALIUNA
Labai ąardi arielkele, szaltas bavarskas 

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

užsirašyti.

Jei
Gy- 
Ra-

Telephone Monroe 2842

DR. F. WISNIEWSKI
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS.

Ofisas 1268 Milwaukee Av. 
arti Paulina St.

Specijaiistas ligų vyrų, mote
rų, Vaikų ir . akušerijos. Gydau pri- 
vatiškas - ligas vyrų, _ reumatizmu, 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.

Russian-American 
Line

Vienatinė be persikėlimo Linija tarp 
Rusijos ir Amerikos.

11% d. į. Libava
III klesa $30.00

II klesa $47.00
I klesa $62.00

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
tytųjų.

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

Dr. G. M. Glaser

$2.48

Telephone Y Aids 2716.
Ura vi si p as . .

JUOZAPA RIDIKĄ.
3263 HUndls Ct, ' kerte Sočios gatvės

lieku kitus visus reikalus No-

Visą savo darbą gvarantuoju.
Eikit pas lietuvi o ne pas sve
timtauti.

Tel. Yards 5423

Nepirkitniekokiu apsivilkimu kol nematysit mus kalnu

Siuotnl apreiškiu pagodotai visuo
menini. jog esu seniausias gydytojas 
ant Eridgeporto, praktikuojant per 19 
matų, perkėliau savo ofisą Ir gyveni
mą į savo locną namą po numeriu

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

Telefonas Yards 687. .
Mano oflsas/pprupintaf- uaivausląis 

budais gydynj&JJ VisujiLligonlus steng-niįjV VisuįLiigonlus Sten'g- 
j^lnti įytip ir ligSol. ■Pasl- 
>g gerbHmfr publika ir to-

rtuort užgs
tikėdamas, 
liaus mane'rems, eslu namie ant kieto 
vieno pa’-'“ito.lavimo dieną Ir naktį. 
Eslu specialistas ligose valkų, moterų, 
ir vyrą ir ųžsendintose ligose. r Darau
visokią operaciją. Liekuosi su pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street

j Kei tė 32-ros gatvės.

BIBLIJA ABBA ŠVENTAS RASTAS 
NAUJO INSTATYMO.

LietuvišKon kaibon išguldė vysku
pas kunigaikštis Juozapas Arnulpas 
Giedraitis, antru kartu atspausta kaš
tu kun. S. Pautieniaus 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. Lietuviukomio 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.

<n *1 ’ ' 1 01 1 * mil Tehpbrtrt DicklMOū 3757

|Dr.IgMtaSlaiita kssss--
1 —. Vienatinis tikras daktaras-lictu vii Philadelphijoj — *
JU yra pabals m augUiainim tr jau paakuUniui Uaktariikut aokriua. Buvo 
mle<ta»u daktaru m teita Intftenopoiii Uoktai ir prakUkavoįa n< IfM Tark 
Po*t O^ttguaU Medical School and Hotpital. ,VU1 jv paliudijimai Uatatyli yra 
ofiM. kar kiekvienai auiiankfs gali juoi matyti. - -

Dabar įrengė savo iocoa ligoobutį Philadelphijoj fr tame patiana aama. 
padirbo puikia vucf'itaiUJtą įtinką tu laboratorija, elektriškai malinai ir ap-' 
tiek,saTforlauitomi gyduoitms Čia viii ligoniai atranda teiaingj pagaibf. U- 
aigydo ir palieka įveiki. Štai k)liudija patye ligoniai. .... .. (

„Nuo viaokių apuogu ir Išbėrimų, ant veido ir kaklo Ir viso kūno, taipogi 
, nuo kitu odos ir kraujo ligų, nėra gemalo daktaro. kaipDr t Btaana. 
; p*.“’j atlankiau, bet nei vienas negalėjo išgydyti.** Taip kajba Joa.š

Švilpa. 1011 Carlton St.. Philadelphia. iV. — ”
..šluotai viešai išreiškiu sa-

Į voširdingą padėką Dr.Stan- , 
I kui ui išgydymu nšrvų ligų 
į b augrafinimf vyriškumo, 
j kuriu kiti daktarai atalsakl 
Į išgydyti. Ir viliama tu ilap. 
f lomia llgotnb patariu kreip

tis paid v Ig. § taukų, o ne. . 
I pailgai levite savo iygio. į 
j A. Zmodxen. Salem. Haa -

OABBOS DAKTABKrmi*. 
HIRta fodllu p dekAvojlzou 
Tam tatai ui išgydymą skau 
Mimo šonuose ir po šį Almi 
gėi.mo vlrėnų ir anuegiia-1 
gųm?n«in»q. kwhgkttl vb( 
■i daktaroivNaprttmf gydy
ti Bet Tam lėtas operacija 
kaip ranka atfmwkentfjtaij 
nuo m«Q|i. Kla MaUnackr

1325 B. Front Bu, Phfla.

-_________ ___ ___ ___________pase liekorata raudojau bei
jau visaa ourtiprejau ta baigiu gyli Daugiau oeluriM kj rašytk nei jau oe- 
reikalauju daktariškoe pagalbos. Taikinligg. kun taip daug prikankino 
mano ir kurif kiti daktarai įeiki ui weHgyitoma. dabar jau baigia gyti Ačiy 
Tamolo— uė pigi ir groitf flgydyrof."
f __ Iffydmt pasektiringai ir ant vfiadoaMio:^ -__  /

raumtltmo, skaudėjime lonn, sąnarių kaulų, atrėnu. koja, peėta, nuo 
vi«okių£raujo liga uikrečiamu lytišku ligų, triperi, laokorį sifilį, trtkiotajl- 
ma ir nMrbims vidurių, išbėrimo. nioMjMkS ir augiasf Mri vaido ta-kdno vi 
šokių opmogu.-dedervinių ir slinkime plauko.galvos skaudtatą. itnfrea. tuts
iu. kopesm ir plaučių ligas, visokias narvų ilgas neuralgijų, drebėjime sena 
rla. grsUas-ipykimą. negalėjime miegot ir išgąstį, greita pailsima, sunkų; 
kvėpeviara. peršalimo slogas ir nusilpnėjime sveikatos, visokias moterų Ylgaa 

Kskausmlsvųir Mlegulenlk mėnesinių lėtėjimo ir gumbo Ugydausoope- 
Jcija rupSora. apendoeitis. vėli, skilvys augančius atmenta visokiusrkadalius. 
Jgusue a/ntorsk kepenų, inkstų ir>Bs!H Dsraobpsracijaaasdgysla fcaofų 
S lervų, saoegnų. motorų ir vyrų gtadeaCų organų, pritrauktas kojas Jr ran* 
« kas atitartas ir padarau sveiki. Taipg* d iro opsraajas ant nosies, akių tr1

. .vn. Aauoteivis, wairem, X’V., r*w. I.awuu, gjuyroj.u.—
salta diena, kaip gavau nuo Tonųtea Nekaršta* ir vartoju toly* viralo, jau 
negaliu atoidėkod Tvartai U dtaufarao da U* pase liekarrtu raudojau bet

ANGLIŠKOS KALBOS :
Jos vardas yra.*

“Vienatinis savo rųšies LietuviSkai-Angliškos Kalbos Ranhedis”
Kaina drūtuose audeklo apdaruose tiktai $1.25

Kiekvienas supranta kaip yra reikalinga angliška 
kalba šitame krašte. Žmogus atvykęs į šitą šalį pri
valo lavintis angliškoje kalboje delei pagerinimo savo 
būvio. Taigi mes rekomenduojame naujai išleistą kny
gą: * Rankvedis. “Vienatinis savo rųšies Lietuviškai 
Angliškos Kalbos Rankvedis” ir “Kaip tapti Jungtinių 
Amerikos Valstybių piliečiu”. ® Yra tai praktiškiau5 
sias Rankvedis lietuviškoje kalboje delei išsimokinimo 
gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa 
lietuviški žodžiai, paskui angliškas tekstas, o trečioje 
eilėje teisingas ištarimas. Prie galo telpa pamokini
mas tiems, kurie nori pasilikti Jungtinių Amerikos 
Valstybių piliečiais. Labai naudinga knyga.

Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteipt) .

JONAS M. TANANEVICZE
3244 So MdrgAn St. Chicago, III.

MAIRONIO PAVEIKSLAI
Aplaikėme iš Lietuvos musų garsaus dainiaus 

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

JONAS M. TANANEVIČE,,
3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, IljL. H

■ ? . f

? ' Telephone Canal 285
,:;rKAZ.žOWm^-

LIETUVISZKAS dRABORlUS 
Persamdo k^recžius ant 
pagrabų, veselijų ir tt.

668 W. 18th St, Chicago, Ilk

CHOPIN

alus

kvepen 
ti eiga

s Klauskit 
ChopenlOc 
^arų, nes 

’•feti iš 
šio

Turiu didelę salę del 
mitingų, veselijų ir it.

3253 Illinois Ct., kertė 33 g.

-R. S. IVASZKEVICZE
1543 W. 46thSt., arti

Ashland Av., Chicago, UI.
Pirmutinis lietuviškas išdirbėjas 

visokių minerališkų 
gerymn, kaipo.

GINGER ALE. l’APSO. SALSERIO 
IR OBUOLINES BAIDĖS.

J. H. OLSOH
G0 ARU ir karštų va- 

i ndejiiu šildymo 
■ prietaisų įvedimas 
ir pataisymas.

4012
l

State Street
Te).Oakland 1441

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

M. K. WILKEWICZE,
8215 S. HALS:,.’ED ST. CHICAGO, ILL.

Lietuviškas Saliunas
Siunčiu pinigus Į visas dalis svieto, 

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

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

9 Moterų $18 Plush kotai $12.7 
gero gražaus pliušo; su -šilku apsupen

tis kalnierius, ir perlinei 75
’ zikais, spečiališkai tik. • • •
Moterų siutai padaryti iš vyriško au
deklo, gražaus aksomo ar atlaso, nau
jos mados kalnierius ir sijo- CIO 75 
nai, vertės $23 siutai......-^IQ"
Moterų Kotai labai puikus maišyto audimo 
naujai padaryti, iš užpakalio kvol-rtiE n A 
duoti, verti $20 dabar už................. QIv.wQ

DYKAI
Klein Bros 
Pirkly bos 
MARKES.

ATYDŠ VYRAI!
Geriausi $28 ir $30 Siutai ir Ov- 
erkotai pasiūti iš geriausios me- 
degoš geriausių kriaučių. Kiek
vienas dyksnis yra siutas šilkais Į 
ir jie tinka kaip $28 
arba $30 steliuoti B B 
siutai, dabar pardu- V 
osim po..........................
Taipgi gerų siutų $6.50 iki $30

Viskas kas namuose reikalinga ant lengvų išmokesčių 
25 lietuviški pardavėjai. 
KOMODOS padirbtos iš 
gero aržuolo, padailin
tos, su veidrodžiu, ver
tes 825, dabar ' $14-95

Teisingas apsiejimas.
Oak šildomas Pečius gra
žus, gerai šildo, nikeliuo
tas, dabar $3.49

Pamatykit mus naujos ma* 
dos “Sherley” rakandus.

Familljinis Pečius gvaran- 
tuotas kepikas, nikeliuo- 

S’..dabaL $12.75
$4.00 viešrui- 
mio supimui 
krėslas, tiktai

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

, Examinavoju Abstractus, ir at

tariuszo pigiai ir atsakančiai.

911-33rd SL

THE FALCON CIGAR FACT.
Po vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas
š. J. A. Nutaųc Sav.

— išdirba ' geriausius —
HAVANOS’CIGARUS

^ 4613 S. Ashland Av 
Chicago, UI. 
Tel. Yards 173d.

<934
Išdirbėk

So. Paulina 
. Phone

JOS. barSo^^k
fecagi UL

Gydytojas ir Chirurgas.
Pasekmingai gydo moterų ir vaikų 

ligas. ■ . .. -
Valandos: nuo 9 ryte, nuo *3' iki 4 

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

GELEŽINKELIO 
r LAIKRODELIK

Vyriškas arba 
moteriškas laik
rodėlio gvarantuo
tas ant 20 meti^ 
Caauksuotas du-
eltavi lukštai 

.puikiai visaip iš- 
marginti, perai 

'laiką laikanti, la- 
blausiai naudoja- 

įmi keliauninkų, Tturiė turi daboti lai
ką. Spcijališkrs pasiųlijimas. . Mes 
nusiųsime šitą laikrodėli kiekvienam 
C. O. D. už $5.75 ir expreso kaštus 
dėl peržiūrėjimo. Jei nepatiks, ne
mokėk nei..cent:..Mtur mo 
ketum $35. -14k. paauksuotas lenciu 
gelis •-.ovanr.i prie lai!-odelio.

EXCELKOR fWATCH CO. 
904 Atii.-iaaum Bldg, Chicago, EL

■*»

KLHSW 

i; I a HALSTED. 20™ SIS "“> > !
M B CANALPORT AVE ■

DOVANAI! Gražus vyriškas ar
ba moteriškas LAIK
RODĖLIS, gold fil
led, gvarantuotas 20 
metų; viršeliai dailiai 
graviruoti, mechaniz
mas geriausios kon
strukcijos. Kiekvie
name lombarde gali
ma gauti už jį mažų- 
mažiausiai 5 dolerius, 
užstatant.

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

Turintieji musų FONO- iį 
GRAFy gali kiekvieną va
landą parengtie sau namie 
koncertą, kadangi fonogra
fas griežia visokias dainas 
ir maršus.

Visai dovanai duosinie viršui aprašytus fonografą arba lai crodSlį kiekvienam, kurs tik pagelbės mums 
parduoti tarp pažįstamų geriausio musų rusiško tabako už 6 dolerius.

,rPrisiųšk 50 cenrų markėmis rankos pinigų, o mes jums prisiusime 40 dėžučių tabako, vertės. $6, ir dovanų 
fonografą arba laikrodėlį—ko norėsite.
t. Expresui primokėsite $5.50. Pardavę tabaką atrinksite savo pinigus, .0 už rekomendavimą musų firmos ir ta

bako turėsite gerą dovaną, kuri jums nieko nekaštuos.
Jei kas nebūtų patenkintas musų tabaku arba dovanomis, tam sugrąžinsime pinigus.
Saugumą jūsų pinigų gvarantuojame savo $2.000.00 kaucijos, sudėtos Amerikos valdžiai. •

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

-bei pagelbpjj kaipo akrutas sudaužytas 
ant skalu.. Ar kenčiate skausmus Roma* 
tizmo, Neuralgijos, Vžsišaldymoirt. t. 
tada pamėginkite porą sykiu sutepti su

: PAIN EXPELERIU,
. , PxsaytHCZlAIS VAISTAI*. -

Gaunama visose aptiekose už 25 ir 50 a.’
F. Ai RICHTER 4 CO., 215 Pearl si. NewYorlfc1

DcmjjUf ant ant Mxrto — scnUo apMiiįo'lma.

TEL. YARDS 1804

sena

sena

S1OOO Auksė arba $1875 RVIf Al
• * CarterCar’'* Automobilius IIIĮ1 IĮ|a

Cartercar
$1,875.00

i, ’ - i v •••••
Cąrtercar

31,875.00

?; ; ST. ĄNUČAUSKIS,
Karpenderis 

nct 
Kontraktorius.

Budavojų visokius namus, mūrinius 
ir-. medinius, atlieku darbą greitai, 
stipriai, gražiai ir pigiai. Kreipkitės 
phs savąjį po numerių

4559 S. Hermitage Ave., 
Chicago, Illinois.

KNYGOS MOKYKLOMS.
Turėdami užtektinai mo

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

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

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

3. Katekizmas — 
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

Certifikatą duodame už vienądolerį vertės biletuose, kuriuos aplaikysi- : 
te prie kiekvieno plikinto .ta vorų kiekviename departmente, Bufete, Ka
vinėj, Vy-ų Departmente ir DaugmeninSs Pirkly bos skiode. Ki
ekvienas certifįkatas yra sunumeruotas, ir kiekvienas kostumeris, kuris 
turi paženklintą numerį ant savo cet-tįfikato, aplaikysCartercar11911 “M” 
vertės $1,875.oo. Numeris pažymėtas, ant to certifikato,,bus patalpintas 
kiekviename departmente tarp 15 Sausio ir 1 Vasario 1912 m. Jeigu nieks 
neatšišauktų prie to autontobiliaus į. 15 dienų po išlainąėjimui. paskiria
me kas 10 dienų kitokį numerį, bet iš tų pačių certifikatų, pakol rieatsi- 
šauks tas, kuris turi tą patį numerį ant savo certifikąįo-.:

DR. J. L. ABT
Pašekmingiauėiai gydo visokias vyrlj 

kas, moteriškas ir vaikų ligas.

.•r VALANDOS: -
. Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po 

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

Mes turime pilna sankrova Importuotu ir ęjopykšęiu Vynu. 
Degtiniu ant švenčiu ui prieinamai kainas.

. . ........ '
Mes taippat vedame plačią išsiuntinėjimo pirklybą ir su iostumeriais iš
visų kitų miestų. , • i ; 'Ji' 1£

« d. —

DR. JOSEPH L. ABT, 
1832 Bp.Halstad SU Chicago, Hl. 

Telephone Canal 37

flOfr NAGRADOS

Halperin Bros.
WINES AND LIQUORS

1225-7 Milwaukee Ave. Ashi. av

45

NAUJA DAKTARIŠKA KNYGA. 
DAKTARAS KISENIUJB.

Su paveikiais, naudingais patari
mais ir daugybe receptų nuo visokių 
ligų ',gražiai apdaryta su auksinėms 
raidėms ant apdaro, knyga parsiduo
da po .1 dol. Tą knygą gali gauti 
dovanai užsirašydamas .“Kataliką” 
:.at metų . mpkėdaaąĄS j prenumeratos & 
dol. musų agentui- - -

. <' &.■■■ i*ĄXTANAŠn«i .• •
51 Mllbury St, " Worcester, .(įtart,

W!

mo-

> Įjąio—iaador os# • Ctrl lt. au»t Iki 4. ir nuo e iki 9 vakarą) t J.
Aveaudienlaisnuu 1 iki S popiet. .

UI I n' ii 
'Telefonas Canal 3263

i B' .-UI

Daktaras S. Wissig
.djOClSilSENO KRAJAUS........ .•_ - . ......

Su geriausia pasekme gydo i VlSOlnas kroUiskas a’ligas vyrą ■ ir
terą, kad ir užsisenėjnsias. Jei kiti jus neišgydė nueikit pas ; ji,.-.p ..jis 
•jumis apžiūrės ir pastsfiėagš pagelbėt. '- ’ ' ~

Dr. Wisaig dnoe’geriaustuB Vaifltiis . iš savo aptiekęs.
Pirma rodą dorinai, iii.'.-..-::'! :.. . .. ...
Valandos kasdien- nuo 10 iki 12 ryte ir nuoGiki 8^30 vakare.- Ne- 

dėliomis nuo 10 iki IŽtryto;--
im West Į8Sfe.įfarner Wood Str. ;

..JZl

- . Parašyk , numerį kožnam langelyje, 
numeris turi- but neąugštesnis už 19 
ir.-Sudek taip/kad ant kožno šono pa
daryti 45. Po išrišimui atsiųsk mums 
’ir "jalgU atrasime, kad gerai sudėjai, 
mes tadą-.į atsiųsime jums patvirtinta 
kvitą vertės $100 ant 4 puikių lotų, 
.10.0QQ. kampinių pėdų didumo; tik 10 
•mylių nuo , New Yorko miesto. . Be? 
■guliariška kaina tų lotų yra • $199. 
Jaigu gerai išrisi virš minėta išriši
mą tada' kištuos tik $99, šitą sumą 
gali užmokėt ąnt syk $5, po tam $3 
ant mėnesio., Asiųskite išrišimą ir 
.prašyk, kad . atsiųsti jums mapas ir 
informacijas apie musų lotus. Adre
suokite. >. ■

; Reikalaujame gerų agentų visur.

Lit. Dept, 2 Room 912,
63 PARK BOW, NEW YORK, N. Y.

B. R. Y&SULIS,
Bankinis1 Kantoraš Indiana 

Valstijoj.
Parduoda šifkortes ant visų linijų, 

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

B. R. YASULIS,
3604 Deodar St., Indiana Harbor, Ind.

Telephone W. Pullman 1739

Lietuviška Registruota 
AKUŠERĖ

ELEON. S. SUTKUVIENE
148 East 107 Street, 

Roseland, UI. .

LIETUVIŠKAS
c BUFFETAS.

Zas neturi nhkvinėe.. Pakeleivingi 
tjgn a.ailanko prie mi sų, o mes Junta 
duosime atsa.iaučią vietą pailsi ir pa
tarnavimą visokiuose reikaluose.

Lieku su godone,
Kasparas Idzilevicze, , 

3200 Auburn Av. ,.r1

K. J. FJLLIPOVICH
GENERAL AGENTAS

Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. Ap
saugoja namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicągoj ir Ga
ry, Ind. už labai žemas kaimas, kolektuoju bilas viso 
kios noturos, toiposgi prisiunčiu kaniarninkus dėl js- 
mieravimo lotų ar farmų. Imu visokias provas civil- 
nas ir kriminališkas ir priduoda geriausiams advoka
tams. Reikalauju agentų Chicągoj ir kituose mieste
liuose, vyrams ar mokantiems rastą geras uždarbis.
Reikalaujanti darbo, atsišsukit laišku ar asabiškal,

Offiso valandos: nuo 8 ryto ikį 9 vakarė.
858 W. 33rd St< Gyvenimo adresas; 826 W. 34th SL

TELEPHONE DROVER 2205

© '

O

LIETUVIS KRUECZIUS
Siuvu visokias vyriszkas drapanas 

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

$

įfiį

M

r> • V

J. Kuczinskas, $
238 Slocum St Kingston, Pa.
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Duodamos 
dovanos 
visiems.

Halsfed Furniture Co.
1936-1938 SO. HALSTED ST.
2 durys in šiaurius nuo 20tos gat.

DueiĮiąę^ 
^iir į. -AVf- 

dovanos

- visiems, .h.'

Jus sučedysit pinigus pirkdami Rakandus, Pe
čius ir Karpetus pas mumis. Ateikite ir 

pažiūrėkit musų kainas, pirma negu pirksit J r
Vin.cas Makaveckas, Pardavėjas.

CLASSIC UNIVERSAL
Šitąs gero., išdirbio didelis 
pečius, nikeliu papuoštas, 
.gvarantuotas ant 20 metų, 
visur parduodamą 
po $25, pas mus.

Šita didele kųmode iš 
geriausio aržųolo su 
didelių..veid- SŽ2J95 
rodžio yęr. $15 -

pSVEIKfiTfi
1/ ------ ARBA --- --------------- --

L. R. K. PIENIŲ BLAI 
SIVIE-

___ . _ q VAL 
jį DYBOS ibĖESAI: 

. m lo ■
n ,t tą, _ 

Pirmsedis: f-f
* Rev. F. B.cSerafinas,
** 10806 Wabash Ave., 

Chica^), IM.
I Pagelbininkas:t «•

Rev. M. Petrauskas,
207 Adams* Str., 

' : Newark, N. J.
II Pagelbininkas: “

P. Lapelis, f; ^5
St. Ciril - and Metodi 

Polish Seminary, 
Orchard Lake, Mich.

Dvasiškas vadovas:
Rev. P. Sanrusaitis,

46 Congress Ave^, 
Waterbiiry, Oonn.

Sekretorius: ųj.
Juozas Kovas,

17 Congress Ave 
Waterbary, Conn.

Iždininkas:
S. Bandzevicia,

17 Congress Ave 
įi. Waterbury, Conn.

Ędo globėjai:
| Juozas Antanavičia,
I 20 Eduard Str., 
f Waterbury, Conn.

Anelė Maliuauskiutė,
I 682 N. River Side Str., 

Waterbury, Conn.

Tiesus ir Trumpas Kelias j Sveikatą
Ta nauja didelio formato knyga turinti 339 pūsi

Kietais audekliniais apdarais lešuoja- tik $2
i I .

. .t» • .m .

v
-c ■

Šitas gero išdirbimo pečius 
su šildymo s ?pa ir nikelia
vimais papuoštas, vienas iš 
geriausių virikų ir kepikų, 
pilnos mieros, ge- ©^"7 
ras ant visados....... wW I

Šitas pilnos mieros supi- 
• mos krėslas, 10 gatunkii 
del pasiskyrimo, $3 vertes, 
šitą išpardavimą S0.S9 
po........................   “

Sparkling universal
Šitas Universal šildy- 
tojas, geriausio darbo 
gv. 25 m ver- 
tęs $40, dabar.&V

Šitas gražus aržuoliilis krė
slas, drūčiai padirb- TQp 
tas, musų kaina... t.. .1 UU

>U&1

KNYGOS MOKYTIS ANGLIŠKĄ KALBĄ
Praktiškas Angliškos Kalbos Rankvedėlis pasimokinteiii skaityti, 

rašyti ir kalbėti angliškai. Šitas pradinis Rankvedėlis parengtas 
naudai tų, kurio nori trumpu laiku pramokti anglišką kalbą, susi
kalbėti kasdieniniuose savo reikaluose. Pusi. 63, Kaina..... .25c

Rankvedis. “Vienatinis savo rųšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos 
■.Rankvedis’’ ir “Kaip tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Pilte-. 
čiu’’, Yra tai praktiškiausias Rankvedis lietuviškoje Jtalfaotjėdėl4 

kįnimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausia?Sietuviąms, nes pirmoje vietoje .telpa lietu viškižo- 

'įdžiai, paskui angliškas--tekstas, o trečioje eilėje teišfegUs ištarimas. 
Į Trie galo telpa pamokinimas tiems, kurie nori pasilikti Jungtinių 
j. Amerikos Valstybių piliečiais. Labai naudinga knyga. Pusi. 104.

V-Kaina.. ...    ............................................... ...$1.00
'(-Apdaryta............................................................................  $1.25
I j Abidvi knygos sutaisytos S. P. Tananovičiaus.

r ANT ISZMOKEJIMO
Po 5 centus ant dienos atba $i.S0 ant menesio. 

Nusiusilno kiekvienam lietuviui 14 k. paauksuota 
laikrodėli, lenciugeli ir medaiiona-vertes $20.oo ant 
iszmokesties po $1.50 ant menesio. Mėnesines ratas 
mokėsit tiktai tada, kada turėsit laikrodėli, iszme- 
Rinsit ir busit anuom uzgafifegintil J Raszykit tuo
jaus su .uzklausymu kataliogo ir informacijos in- 
dedami uz 2 centus marke at^hk$ini(i.

AMERICAN WATCH CO.
1162-1164 Mtluiaukte flve.įbept. Jlj Chicago, III.

.uL-U

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS '
UfTtUlSUIMSUlUS 

ia 
IKUllM-UETIMSSlS

*

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. KnygiitB 
yra labai paranki, nes lengvai galima 
nešioti mažam kišeniuj. Popera kny
gutės plona ir drūta, spauda jos aiški. 
Abelnai Žodynėlis sutaisytas su didele 
atyda iš geriausių šaltinių ir suteikia 
didelį palengvinimą prasimokinimui 
angliškos kalbos. Jis yra . labai reika
lingas atlikimui kasdieninių reikalų, 
todėlei kiekvienas tegul jį nusiperka, o 
nesigailės.

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

da adresuokite:

Mes siuvam Siutus ir O verk otų s, kvarbuo- 
•W jam čystinam ir prosinam. teipgi ir moteriškas 
W (naujausios mados). Turiu keletą lotų'ant par- 

davimo pigiai; užrašau “Kataliką ir atnaujinu. IT 
T? Čia galima gauti kaygiį ir paveikslų. eZ
| KAZ. KUCZINSKAS, I

|' II hhigh Sk, ‘ ' į Vilte-ta, Pa. j

Apsaagojain nua Upfes
T

JONAS M. TAHANEVIGZE, ^A“oMO”“N2i:

Pranešame visiems lietuviams ant Bridgepprto- ir apielinkėj 
kad musų ofise randasi geriausios ir didžiausios kampanijos 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 juosdavo pinigus. ■

J. TAWAKEV5CZE t -
3244 S. Morgan St. Chicago, III.

. 1

m

m^DA.Gisas>s»
* KRITIKOS, SATYROS IR HJOKO REKEStRtlLAIKRAŠTIS.

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

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

11 Už pavienius numerius galima siųsti ir markėmis.
Laiškus rašydami visuomet pa
dėkite tokį adresą:

DAGIS PUBL. CO
3244S.M0RGANST.

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

OVEIKATA visiems reika- 
linga, kadangi sveikas 

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

ANDREAS VESALIUS plausto negyvėlį. -- " 1

Pinigus už sveikatą meldžiama siųsti ‘ ‘Kataliko” leidėjo antrašu:

JONAS M. TANANEVICZE
!44 So. Morgan Street, : - CHICAGO, ILL

Mes turim geriausius SIO siutus
ANT WEST SIDES

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

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

DIDESNES VERTES—dėlto kad jie turi reputaciją savo gerumo.

GERESNIO DARBO—dėlto ka$ jie rankom siūti perdėm.

S Vyrų Siutai nno $7-®® iki.

MORRIS & GOLDSCHMIDT
CLOTHING, HATS FURNISHINGS & GLOVES 

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

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

Jeigu, broli, liūdnas būni. Vakarais 
liūdnume žuvį, tai pas Kiekį eik kas
dienę, Jis priima kožną vieną Clif
ford Ąye. Henry kampo. Lai kiek
vienas atsilanko. Pirmas Lietuvių 
viešbutis,

Home Phone 5672.

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

Tie du vaistai yra tikriausiu budii nuo Reumatizmo, ka aš galiu užtvirtinti 
kaipo ąptiekorius už tuos vaistus. Tie vaistai yra parduodami, kiekvie
noje aptiekoje. Jeigu negalit- gauti, tai rašykit, arba patįs ateikit į 
mano aptiekę. . "■ į’’ - ■

Electric Reumatiškos Alyvos kaina yra 50c., o vaistai gerti $1.00
UŽ butelį. . _ 4 „ v; i-r <

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

PHONE CANAL 2838. , ' ' I . '

Telephone Yards 2750
FIRMOS KT.TASOS SAMUMAS -

T. RADAVICZE
Llnktrninkie brolau pas mase atėjfa 

nes aš užlaikau šaltą alų, g«riau«ią 
i» ruginę CEGTUTĘ, c cigarai 

tai net iš pat Turkijos, o prid to taria 
didelę Hallę delei Mitingų, vewliju ir 
kitokių anai rinkimų Kuria paa man*
•tailankya, tai bus-širdingai priimtas 
ir suramintas. Lieku bu godone,

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

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 flve.
Telstou. Calumet 6401 Visi Dtp*.

DU-KART N ERELIA IS LAIKRAŠTIS“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

l&lna kas utarnlnkas Ir petniĮčla

(

r. afr

ura visi pas
Jos. Zaramski

WSiYlMWn8f««St.fiar» 
■Užlaiko šaltą alų importuo- 
tą degtiną. Duoda rodą piT. 

kimelotų. ------ —-------- PRENUMERATA KAŠTUOJA:------------------ —

AMERIKOJ f metams $2.50
t pusei mstij $1.25

EUROPOJ rRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 
aiva vd ir Škotijoj 15š> prusuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Co.
520-522 W. South AIL, Naharoy City, Pa.
ja
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ADMINISTRACIJA LIET. TEATRAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA SV. 

MARTINO. 
Nik. Overlingas, Pirmin., 

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

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

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

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

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

3244 S. Mrgan St.

i Administracija dr-stės šv.
' STANISLOVO V. IR K.

Juoz. Klimas, Pirmsedis,
i / 4527 Marshfield Ave.

Mot. Randis Pagelbininkas,
• 4521 S. Marshfield Ave.

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

Jurgis Brazauckas, Pin. 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, Pin. Rast., 

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
■ J. Griinaila, Maršalka, 

31 Techery St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
LIETUVOS SUNŲ NO. 1.
ANT TOWN OP LAKE.
Tam. Petrokas, Pirmsedis, 

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

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

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

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

KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MENDAUGIO.

J. V. Zachareviče, Prez.,
917 — S 3rd 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 J AIM. SM.

Juazapas Zalandauekas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

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

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

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

Stan. Anučauskas, Kasierius, 
i ; 4559 S. Hermitage. Ave. .

ADMINISTRACIJA L; L. U. ' 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

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

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMIN ISTR ACIJA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsedis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS
Tautiškos dr-stės “vienybė”.

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

Stan. Radaviče, Protokolu Raštin., 
M. J. Tananeviče, Kasierius, 

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

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

2037 Canalport Ave.

DR-STĖ ŠV. KRYŽIAUS ANT 
TOWN OF LAKE.

A. Kasmauskis, Pirmsedis, 
4559 Hermitage Ave.

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

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

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

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

DR-STĖ LIETUVIŲ JAUNIKAIČIŲ 
' DAINOS MYLĖTOJŲ.

A. Mieszlaikis, Pirm., 
2122 W. 23rd St.

S. Vasikauckas, Pagelb., 
2409 S. Hoyne Ave.

S. Pocius, Raštin. Prot., 
670 W. 18th St.

J. Neverauckas, . Fin. Raštin., 
2313 W. 23 Place.

M. Palionis, Išdininkas, 
2323 S. Leavitt St.

ADMINISTRACIJA DF-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.

1V. MYKOLO DR-STĖS WILKES- 
į - BARRE, PA. ADMINISTRACIJA.
I Silvestras Pileckas, Prezidentas, 

462 E. South St.
'Antanas šeškevišius, Viee-prezidentas,

501 New Grant St. '
I Vincas Adominas, Prot. Sekr., 

34 Logan St.
[Kazim. Deltuva, Finansų . Sekr. 1-maa,
I 96 Logan St".

Ifcaas Liaukas, Finansų Sekr. 2-raS, 
■ , 425 S. Grant St.

. Snipae> Kasierius/*■

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K.

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

. 425 ' S. Grant Ct."
V. Staneika,' Viče-prezid., 

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

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

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

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

New Grove St.

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

TREČIAS DIDELIS TEATRAS.
Lietuviškas Teatrališkas Kliubas 

“Lietuva”, stato ant scenos dviejų 
veikmių dramų “šventoji Agnietė”, 
nedėlioj 29 d. Spalio, 1911 m., svetai
nėje parapijos šv. Jurgio K. ant 32 
PI. ir Auburn Ave. Pradžia 7 vai. 
vakare. Svetainė bus atdara 6 vai. 
vakare. Tikietų kaina: 25e., 50e., 
75c. ir $1.00. Tikietus galima gauti 
pas narius Kliubo ir svetainėje prie 
durų.

šis veikalas statosi ant scenos dar 
pirmu kartu Amerikoje. Aktoriai 
bus gabiausieji iš scenos mylėtojų 
Chicagoj, kaip jau visiems žinomi p. J. 
J. PolekaSj .p-lė M. Drakteinaitė ir 
kiti. Kviečiame visus atsilankyti, O 
nesigailėsite. Po teatrui bus dainos 
choro draugystės šv. Cecilijos po va
dovyste p. V. Daukšos, potam šokiai 
ir balius. Su pagarba, Vardan Kliu
bo ‘ ‘ Lietuva ’ ’ KOMITETAS.

Draugysčių Reikalai.

TEMT kite 
giUifc LIETUVIAI!

Taupykite pinigus.
Keistuto Paskolinimo ir Budavojinio 

Dr-stč N. 1 (Spulka).
Nauja 42-ra Serija atsidaris Lap

kričio 9tų (Noy.) 1911, ant Dr-stės 
susirinkimo, kuris atsibuna kas Ket- 
vergas, 8 vai. vakare Ji 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 gali : užsirašyti po keletu 
akcijų, akcijos užsibaigia už 6 metų 
ir kiekviena akcija atneša $100.. Tai
gi guoduojami. draugai ir draugės 
meldžiamo užsirašyti- kiek galima sail 
akcijų, nes tai yra geriausia būdas dėl 
suččdijimo pinigų, mokant po kelis 
centus arba dolerius ant savaitės.

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

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

Su guodone,
B. Butkus, Prezidentas, 

843 W. 33nl SL
J. P. Ewaldas, Sekretorius, 

3253 Illinois Court.

TĖMYKIT NARIAI!
Draugystė šv. Mateušo apaštalo lai

kys savo čvertmetini susirinkimų, ne
dėlioję, 29 d. Spalio. 1911 m., salėje 
parapijos šv. Jurgio ant 32 PI. ir Au
burn are. Kiekvienas narys privalo 
pribūti, nes yra daug svarbių dalykų 
ant apsvarstymo už nepribuvimą pagal 
konstituciją 25e. bausmės.

Nikod. Overlingas, Sekr., 
3245 So. Morgan St.

SUSIRINKIMAS.
Draugystė šv. Juozapo Laim. MirU 

mo ant Town of Lake turės savo ber- 
taininį susirinkimų, nedėlioję, 29 d. 
Spalio 1911 m.. 1-ma vai. po pietų, 
svetainėje parapijos šv. Kryžiaus, ant 
45 ir So. Wood gatvių. Kiekvienas 
narys privalo pribūti, nes -turime daug 
svarbių reikalu ant apsvarstymo: .už 
nepribuvimą bausmė 25f. Sų guodonę,-

'Sekfetbrinsj -jf” J7 Polekas, 
4558 So. Marshfield Av.

CHICAGIEČIŲ ATYDAI! 
Pranešimas gerbiamiems lietuviams.
Naujai susitvėrusi pašelpinū Drau

gija “Vytis”, tapo sutvarkyta, iš
rinkta valdyba ir “Vytis” gyvuoja 
jau, kuri, ačiū lietuvių pritarimui, iš 
syk jau turi kelesdešimts _narių. ,Tai- 
gi kviečiame ir kitus brolius lietu
vius stoti prie Draugijos “Vyties” ir 
dauginti musų būreli.

Draugijos “Vyties” valdybon iš
rinkta sekančios ypatos: Prezidentas 
Konstantas Pajauskas, Vicepreziden
tas Vincentas Vabalas, Protokolų Se
kretorius Petras A. Zalietskas, Fi
nansų Sekretorius Prane, Bagdžiunas, 
Kasierius L. Ažukas.

Draugijos “Vyties” susirinkimas 
atsibus sekanti subatvakari 28 d. Spa
lio 7:30 vai. vakare, L. Ažuko salė
je. Kviečiame visus lietuvius ateiti 
ant sekančio susirinkimo, pasižiūrėti, 
susipažinti ir prisirašyti prie minėtos 
Draugijos.

Dabar yra geriausia proga prisira
šyti kol ’ pigns instojimas. Tnstoji- 
mas tik vienas doleris dabar.

širdingai kviečia visus lietuvius, 
KOMITETAS.

P. S. Susirinkimai reguliari? kai 
atsibus kas pirmų subatvakarį kiekvie
no mėnesio.

PAIEŠKOJIMAI.
* Reikalingas jaunas vaikinas' moky
tis aptiėkorystės. Vaikihas_.privalo 
būti blaivus ir pamokytas. — ‘ "
keti lietuviškai, angliškai ir lenkiš
kai. Atsišaukite, Juozapas. Krzy- 
winski . ,3149 So. Morgan St’./' Chica
go, Hl. ■ ■ ■ ' - , , ?

Turi mo-

- . ----------- —--------- '”?~T
'Atsakantis Bučeris paieškojau dar

bo, mokantis, lenkiškai, angliukai ir 
lietuviškai kalbėt. Meldžiu dąoti žį- 
nią ant šio adreso: Wm. Klithowicz, 
301 E. 115 St., Kensington, : IB.

Paieškau - Vinco DranginltJ,- Suvalkų 
gub., Marijampolės pav., gminų Bal
bieriškio, kaimo Miaduišių, "teipgi pą- 
ieškau Magdės Laukaįčintės- Meldžiu 
duoti žinių žinomi adrėsu: i ?

' Stanis Laukaitis, ’ •
Ehtenfeld, Cambria Co., Pa.

Paieškau savo pačios kuri pabėgo 
nuo manęs su dviem vaikais, yra gel- 
t >nų plaukų, apie 20 metų senumo, 
duktė 2 metų — Domicė vardu, o sū
nūs 1 metų — Antanas; ji po vyru 
Uksienū, o po tėvais Sdeikaitė. Kas ži
not apie jų, duokit man žinot, — už 
tai busiu labai dėkingas — ant šito 
adreso:

Jonas Uksas,
808 E. Washington St., Springfield, DI.

Paieškau Stanislovo , Miknevičio,; 
paeina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
iki šiol gyveno New York City, N. Y. 
Meldžiu atsišaukti po adresu:

Antanas Vilkas,
319 — 19 St., Boyonne, N. J.

‘‘Katali^J Wise 
galima atliktį, vį^okius Re 
jėntališkus dokumentus, pa- 
veizdan: Egząmmuojam ab
straktus, Pirkimo ir parda
vimo raštusjnDoviernastis; 
Testamentus Draugijų in- 
kbrparavimus; Ąffidavitus 
ir visokius kitus raštus; ko
ki tik Rejento arba “Notary 
Public“ skyriuje daromi; 
Mes taipgi iškolektuojame 
dalis iš tėvynės ir atliekame 
abelnai visus reikalus. Taip
gi parūpiname pasportus iš
važiuojantiems į Lietuvą ir 
užtvirtiname juos pas Rosi- 
jos konsulį.

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

Priima bankon pinigus ir moka: 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir paį-C .oda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis.

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

$50.00 DOVANŲ 
tam kuris duos žinių ir parodys kur 
buna Karolis Ežerskis,. apie 50 metų 
senumo, išrodo kaip ant viršuj patal
pinto paveikslo. Dovanų $50.00 yra 
sudėta Detective Bureau. Duokit 
žinių po antrašu: ■ - ■

A. Paulauskis, 
3317 So. Halsted St., Chicago, Ill.

(43—45)

Paieškau savo moterį Aleksandrą 
Vitkevičienę (iš namų-. Pšelgauskiutę), 
paeinančios iš Kauno rėdybos, Telšių 
miesto. 3 metai kaip iš Lietuvos. 
Pirmiausiai gyveno Chicago jo" ant 
West Side. Apleido mane 13 d. Spa
lio su kažinkokiu nepažįstamu vyru.ir 
iki šiolei nieko apie jų nežinaui-Vi
dutinio ūgio, amžiaus 22 m. balto 
pailgo veido, trempi geltoni plaukai, 
ant kaktos priešakyje bįški pakirpti, 
aut kairės rankos turi ženklų. Gal 
kas girdėjote, tuojaus praneškite, ap- 
laikęs tikrų žinia, atlyginsiu $25.00.

Jurgis Vitkevicze, 
2318 S. Leavitt St., Chicago, HI.

(42—44)

MIRTIS
7 labai sunki

kožnam,

^ASHLAND

Atsakančiausiao
Lietuvis

Fotografistas. i

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted St. Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skrynutes (boxes) 
po $3.00 metams. & J?Mrduoda 
tęs _ ir siunčia -pimpis visas

OFISO VALAN^bS:^' Nuo 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 
šis ofisas užsidarys*-* valandą vakare: 
nedėliomis, utarninkais jr pėtnyčioms. 
Kitoms visoms dienoms Mis atdaras iki 
9 vai. vakaro, kaip ikišiolei.

šifkor- 
svieto

8 ryto 
dienos

Gerbiami Tautiečiai ir 
Tautietes. (

r Kiekvienas sergantis 
' supranta kokia sųn* 
kenybe yra liga . i r 

■ k a i p . smagu esant 
sveikam.

Jeigu kam ką skauda 
arba nesijaučia Šveiku 
turi nušiduoti j KRZY- 
WINSKIO APTIEKA 
o tuojaus paliks sveiku, 
nes jis užtikrina kiek
vienam kad duos ge
riausių vaistų.

Užlaikau sekančius 
.. vaistus: Zozon Casto- 
ria, del vaitų ant iš
valymo vidurių 35c. 
buteliukas už 25c, Zo- 
zon palengvinimui 
krutinės vaikams ant 
kosulio ir peršalimo 
25c, Boboline Kilis 
Pain, dėl trynimo vi
sokių skausmų ir su- 
tynimų po 25c, Zozon 
Balsam as Gyvybės 
ąht slogos visos siste
mos ir šalčio Sl.oo.

Partraukiau visokių 
Šaknų ir žolių ant vi
sokių ligų. Taippat tu
riu gryną tikrą Med- 
Pelynės, tai yra seno 
krajaus gyduolė nuo 

E pilvo skaudėjimo 25c,

K 20 metų senas laikraštis | 

“LIETUVA” g ■ • gj
gĮ| Išeina kas Pėtnyčia Chicago, III. w ;

!8
 Laikraštis, “Lietuva”, 8 puslapių, didelio K

formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tai- n 
• pina raštus geriausių raštininkų ir visuomet pil- 41 
nas naujausių ir tikriausių žinių iš Lietuvos, A- w 
merikos ir viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie- £ 

H tė miešto Chicagos, kuriame gyvena apie 60.000 n 
SS lietuvių ir turi šimtus visokių pašelpinių, teatra- SI 
M liškų, bizniškų ir kitokių draugysčių. m
13 “Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Vai- ra 
S stijuose Šiaurines Amerikos:— A

Metams $2,00, pusei metų $1.00. M
nl Kanadoj ir Mexike:— H
S Metams $2.50, pusei metų $1.25. R
ra Rossijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinėse vieš- M 
ra patystėsė: — Metams $3.00, pusei metų $1.50. £ 
g Užsirašyti “Lietuvą” galima kiekviename laike.
B Užsirašant "Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą siąsti per N 
M pačto MoneyOrderj arba pinigais registruotame laiške ant išleisto- A 
M Jo rankų, adresuojant šiteip: . R

| A. OLSZEWSKI, 1 
N 3252 So. Halsted St., Chicago, Ill. la

RAŠYK tu.jaus, o gausi vieną “Lietuvos” numer| ant pažiūros dykai. bk

PLUM BERIS
Suveda gazą, auras ir tt Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvaraatuoja.
3252 Emerald Avenue - - Chicago, III.

Telephone Yards 4527.

M eu
MIKAS J.TANANEVICZE 
670 W. 18th;1; Sfc Chicago.

'* U—i iPriima inkonT', pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Pęrka -ir parduoda msmusMr- lotus: 
Parduoda žifkwtea-ir siunčia pinigus 
j visas svieto dalis.'

ŲFISO VAiANlIfežh '- Nno. 8 ryto 
ikį 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis: ofisas užsidarys 6 valandų vakare: 
nedėliomis, utarninkais ir "pčtnj'čioms. 
Kitoms > visoms dienoms bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, Kaip ikišiolei.

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. N::o birželio 4 dienos šis 
ofisas užsidarys 6 valanda vakaro: ne
dėliomis,' utarninkais ,ir pėtnyčiomis. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, kaip ikišiolei.

SEPTYNIOLIKTAS APVAIKščIOJI- 
MAS IR BALIUS

Draugijos Simano Daukanto .atmin
čiai gimimo dienos musu istoriko Si
mano Daukanto, atsibus nedėlioj, 29 
d. Spalių, 1911 m., Freiheit Turner- 
svetainėje, 3417—21 So. Halsted St. 
Svetaine atsidarys 3 vai. po piet. 
Prakalbos prasidės apie 5 vai. In- 
žanga porai 25c. Nuo 3 iki 5 vai. 
inžanga dykai kiekvienam su Drau
gystės ženklu. .

Širdingai kviečiam visus lietuvius 
ir lietuvaites kuoskaitlingausiai atsi
lankyt ant šio iškilmingo ąpvaikščio- 
ji:no, kur galėsit . pasiklausyti nau
dingų prakalbų, deklemacijtj ir dainų, 
nes yra užkviesti goriausi kalbėtojai, 
deklematoriai ir daininkai, o po tam 
bus puikus balius, kur galėsit smagiai, 
pasišokti, nes gricž puiki lietuviška 
orkestrą vadovaujant prof. J. Fi- 
lipavičiai. Su pagarba,

KOMITETAS.

ANT PARDAVIMO.
Ant pardavimo Chalmer Detrat au

tomobilius ant 5 sėdynių su 40 ar
klių pajėga, pilnai ištaisytas, visos 
naujos šynos. Kaina 3500. Turi 
būti parduotas tuojaus už $930, 3149: 
S, Morgan St. Aptiekoje.

1 TOWN OF LAKE
SAVINGS BANK,

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

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skrynutes (boxes) 
po $2.50 .metams. Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus' į visas svieto 
dalis- "...

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šią ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedėliomis, utarninkais, ir pėtnyčioms. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaaaa iki 
9 vai. vakaro, kaip ikišiolei;

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, kad Sa
vininkas išvažiuoja ant farmos. At
sišaukite: Szymon Szymkows'ki, 2870 
Throop St., Chicago. (42—44)

LINKSMAS VAKARAS.
Juoku iki ausų, kuri parengė 81 

kp. L. S. S. A. Vyrų' ir mišrus Cho
rai, nedėliojo 29 d. Spalio, 1911 m., 
Hull House svetainėje, kampas Polk ir 
Halsted gatvių. Pradžia 8:15 vai. 
vakare. Tikietai po 25c., 35e. ir 50c. 
Vaikai 99 metų veltui.

Stato ant scenos: I. “Jaunikis”, 
vieno akto juokai, Čechovo. Verti
mas Griniaus. II. Pirmu kartu lietu
vių kalboj: “O. S. S.” arba “šliubi- 
iv" Iškilmė” vieno akto farsų. Ver
timas J. Uktverio.

Malonus draugai atminkite, kiek 
jau yra šis Choras pasidarbavęs jums 
visiems, kur tik buvo kviečiamas ten 
ėjo ir linksmino publikų veltui..

Taigi dabar choras skaitlingai kvie
čia visuomenę atsilankyti ant choro 
vakaro, kur bus jttokų* iki.ausy. Taip/ 
■’i ir naujos dainos' abiejų chorų: 
Kvarteto ir“ solo. Atminkite 29 j. 
Inalio, 8:15 vai. vakare, “Hull 

•Jlaųse^ *■ - iĖŠKvieči#f;į*" -
KOMITETĄ®

Už 700 gali ‘ nusipirkti pripildytų 
grosernę ir delikatesų krautuvę da
rančių gerų “biznj”. 5 kambariai 
užpakalyje su maudyne. Geriausia 
proga norinčiam gauti apsimokaiųa 
.vietų. Atsišaukite tuojaus, nes savi
ninkas turi išvažiuoti, 3218 S. Halsted 
St., Chicago, UI.

NEW CITY SAVINGS
BANK

Į;/ ' ' ,'S

4601 S. Ashland Ak Chicago 
bankon -‘-įlni^uš ir moka 

koj duodame čekiu..!knygutę, iš kurios 
galima rašyti čėksft^^-jie tinkanti 

Skolina pinigus 
Perka ir nąrto>da namus .ir 

Parsamdo ban&es skryneles 
Parduo-

Ant pardavimo pigus lotas labai ge- 
r.-j vietoj ant 34 place. Reikale atsi
šaukite į ‘ ‘ Kataliko ’ ’ Redakcija.,’

SVARBU TEATRŲ RENGĖJAMS!.-
Aplaikėme iš. Lietuvoš;7-f‘Ttįatro^ 

No. 1 keliolika egzemplipęįį,. galina 
gauti pavieniais hunierihis- AtiKataE- 
ko” Redakcijoje. .

‘ ‘ Teatras ’ ’ No,' lį talpina,' naują ir 
gražų veikalų V, Gutovskio"“švarkas 
ir Milinė”, drams trijo^-'^^kmėše, 
su dainomis ir šokiais. jt?aį
muzika: I Paberžiečių suktinis, II 
Gerkit Broliukai, III Klųiųpakdjis ir 
IV Mane Matušė barė. - • 'Knygelė 9<T 
push Kaina 45
, -Pinigus' siunčiant adre^fo'^®fe'.j^'^

: JOHN M. TAJfANĖVrcZ^ W#V 
3244 S. MORGAN S, 

CHICAGO, ILL.

Priim:-. bankon-‘-įiniJtiš ir moka 
3%. Už sudėtus pin; us musų ban- 
koj duodama čekiiįinygiitę, iš kurios 
galima rašyti čėklifelfTfiS-jie tinkanti 
visur. Skolina pinigus ant Real 
Estate, 
lotus.
(boxes) po $2.50 metams, 
da laivakortes ir siunčia pinigus į vi
sas dalis -vieto.
j OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandų vakare: 
nedalioms, utarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms visoms dienoms ą bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, (g^ipvįkišioleL

IZIDOR NAUSIEDAS
917 W. 33rd St. Chicago.

Priima bankjn pinigus ir moka 
3%. Skolina įtaigus ant Real Estate. 
Perka ir pawjioda namus ir' lotus. 
Parduoda šifkrrtos ir siunčia piniigue 
j visas sviete dalis.
a^pFISO VALANDOS: Nuo G .yto 
;9 .vakaip. Nuo birželio 4 dienos 
jįik ofisas užsidarys 6 valandų vakare: 
lieflįBjĮiųms, ųtsiininkaįs ir Bg^jęčioiiig. 
Kitoms vinim- dienoms bus atdaras 
Iki 0 vai. nftt.ro, kaip ikalalri,

turiu gryno liepos žie- 
di| medaus^- kuris taip 
pat yra geru dalyku kū- 
dikiam.-iršenesnerns 
ypatdnis,, dėžutėse į>6 
lOcir25c.

H fTilriuĄ i r gyvatinės 
tikros buteliuose, taip
gi! turiu ' šaknų trejos 
devynerios arba tikroji 
Trajanka ant visokių 
vidurinių ligų po 25c 
dėžutė. -

Dr-o Krūmo Arbata 
Žoline 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.
i1 Taippat išdirbu viso
kias gyduoles šeimy
niškas ant visokių ligų. 
Kainos mano žemiau
sios. Persitikrinkit pa
tys ir atminkit kad ta- 
ypras mus visados yra 
šviežias ir gvarantuo- 
tas. Užlaikome daug 
diržų Rupturinių ir ban
dažų pilvinių. Pritai- 
kom kiekvienam dykai, 
lygiai pagal mierą. Tu
rime visokių šmirkšty
nių, guminių butelių 
dėl karšto vandens už 
žemiausias kainas.

Čėdykit musų tikietus 
už vieną tikietą iškirp
tą, duodame dėžę cuk
rinių (kandžių) saldžių, 
mž- 5 iškirptus tikietus 
duodome buteliuką per
fumes kvepenčios, dė
žutę muilo kvepenčio 
arba dėžutę čokolado 
dykai.

Didžiausia Uėfuviška

WPL0M90TAS APTIEKORIUS
Praktikuoja aptiekoje 

suvirS 20 metŲ.
3149 S. Morgan St. Chicago

VYRAI! =SLŽ!ūr. ZINŠ;
Senu patyrusiu h pasekmingiauslu specljalistii Chicagoje, kuris 

aplanko savo ligonius ypatlškai. . ■ j
Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiant) vyrą nuo Varicoceles, StrikturoSj Užkrečiamu ' 

Kraują Nuodą, Nerviškos Negalės, Hydro celės arba ypatingų vyrų ligų..
Tas laisvas pasiuliuimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų ant daktarų ir 

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

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

Išgydau visiškai Ilgas skilvio, plaučių, kepenų ir inkstų. 
Nemokėk už nepaaekmingų gydymų— NEISZGYPO, NEMOKĖK.

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir

Inkstų
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų Išty
rimas, Kraujo Užnuodijimas, 
S slapumo Nubegimai.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą. Szir- 
dies ligos. _
VISI9ZKO ISZGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at
sakančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kentė
jimų. (RODĄ DOVANAI.) Kalbame Lietuviazkai.

Dr.ZINS, 183^“CHICAGą
Valandos: Nuo 8 ryto Iki 8 vak. Nedalioms nuo 8 ryto Iki 4 po p.

Išgydo, tad bMm svUtas

Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų.

(Ištyrimas Dovanai)

UŽHUODIdIMA 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubeginras, Įsisenėjusias

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

p TIKRAS PRANCŪZIŠKAS KARTUS VYNAS $1.00. .
Nuo visokių pilvo skaudėjimų, kaipo tai: prietvariaus, skilvio slogos, 
inkstų ir kepenų skausmų, skausmo nugaros ir šonų, skysto kraujo, lie
mens, geltligės, yra tai vienatinis’ sudrutinimas sergančių ir silpnų. Su
gražina jiems sveikatų ir sudrutina. Prancūziškasis Kartusis Vynas yra 
nepraaukštinąmas vynas del apetito. ir dauginimo kraujo, yra geriausias 
sutvirtintbjas visos systemos. Kiekviena bonka gvarantuota. Parsiduo
da aptiekoje, ‘ ‘

J. KRZYWINSKIO, 3149 SOUTH MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 3547

kontraktierius

į Pervežimo ir pakėlimo namą.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiauaiai.

93<L33rd PI.; Chicago, lįl.

WM.Ę^ŲRLONG

;3902 So. Hal&tod Street, Chicago, III.
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Chicagos Liet. Draugijų 

Susivienijimas.
Posėdis atstovų lietuviš

kų draugijų bus laikomas 
utarninke, spalio (October) 
31 dieną, 1911, 8 valandą 
vakaro, svetainėje parapi
jos šv. Jurgio, kertė Au- 

;burn avė. ir 32-ras place.
Tame posėdyje bus skai- 

tomas ir priimtas projektas 
Įstatų Susivienijimui Lie- 

-i tuviškų Draugijų Chicago- 
< je. Podraug bus priimami 
-f ir draugijų mokesčių įmo- 

> kėjimai. Todėl visi atsto
vai, kurie turi savo draugi- 
jų ingaliojimus . (mandatus), 
turi būtinai pribūti. Drau
gijos' gi, kurios dar beišrin
ko sayo ingaliotųjų atstovų, 

į gali būti atstovaujamos per 
savo . viršininkus, pirminin- 

t ką, raštininką ar kasicrių, 
su (patariamu balsu. - ' Jai- 

- gu' kurios draugijos nębus 
; nei atstovų,, nei viršininkų, 

tai? gali būtį atstovaujamos 
per by kurį narį, su pataria
mu balsu, idant toks narys 
galėtų paaiškinti savo draū- 

: gąms, savo draugijos posė- 
‘ dyje, to Draugijų Šusiviėni- 

jimo tikslą ir būdą jo sū- 
organizavimo. Geistina yra, 
idant tame susirinkime bu
tų reprezentuota kuodau- 
giausiai draugijų, nes Įsta
tų projekto priėmimas yra 
pamatu tolesniam darbui ir 
susiartinimui lietuvnj Chi
cagoje. Apart Įstatų pri
ėmimo bus svarstomi, ir kiti 
reikalai, lyčianti lietuvių 
Chicagoje ir abelnai lietu
vių visuomenės klausimus 
Amerikoje.

Liko patėmyta, jog tuo 
’ vardu, tai yra Susivieniji- 
^Kaš~ Lietuviškų Draugijų 
,^Įčągyję,. iaųorgani

zacija ir turi savo charterį 
bei įstatus, todelei geistina 
butų, idant astovai arba val
dyba tos organizacijos pri
būtų ateinančiame posėdyje, 
idant ir tą klausimą galima 
butų išrišti. Dvi organiza
cijos vienu vardu nėra rei
kalingos, ir gal but, kad 
duotųsi iš senos organizaci
jos pasinaudoti tikslams 
užmanytos naujos organiza
cijos, idant tokiuo budu at
gabenti didesnę naudą lie
tuvių visuomenei.

Su pagarba,
J. J. Elias, Pirmininkas, 
J. J. Hertmanavičius, Rašt.

.......... Y- ’•i"'

rėdami tam reikalą, o dau- 
giausiaį ;t#i taip; sau iš pa
pratimo, neprisilaikydami 
nors tas keliąs minutas šiek- 
tiek mandagiau; - - Antras 
dalykas — tai vaikai,' kurie 
bėgiodami ir landžiodami 
tarpe sėdynių, savo triukš
mu darė tiesiog antrą kon
certą. Labai gaila, kad pas 
mus yra .tekis negeistinas 
paprotis — vedžiotis į vie
šus vakarus vaikus.

Pėreitoj,nėdėlioj atsibuvo 
vestuvės p. J. -S. Vitkaus su 
p-le P. K. Morozaite. Mo
terystės palaibiiiibną sutei
kė kuri. Ambrbzaitis, P. Š. 
Aušros Vartų .<• parapijos 
klebonas. Abudu jaunave
džių priguli prie “Birutės” 
dainininkų. “Lietuvos Ūki
ninko” -draugija jaunajai 
porai paaukojo bukietą, gė
lių. Vęl^tina jaunajai šei
mynai / geriausio ir laimin- 
giausio gyvenimo! “ .

[gaudinėįimą iii viliojimą. - 
I gį.:
D res Sun-Yat-Sen išvaž&į-
> vo iš Chicagos.

■ Chinų revoliucijos var
vas, dr. Sun-Yat-Sen per|į- 
toj savaitėj išvažiavo iš Chi
cagos slapta, taip l^ipW|p- 
ta jis čia ir atvažiavo, į^s 
dabartinė Chinų vyriausybė 
už jo sugavimą duoda $50- 
000. Dr. Sen pasiėmė su Sa
vim ir $10.000, kuriuos, čia 
revoliucijos reikalams |ų-: 
rinko tarpe vietinių jauįią- 
chinių. Jaunųjų-chįnų 
įdbaugija Chicagoje turi apie 
;100 narių ir vienas iš|jų 
paaukojo revoliucijai $800. 
Dr. Sen grįžta į Chinus ir 
ten asmeniškai dalyvaus re- 
voliucijos judėjime. į

, j Policistaikompanijos 
agentais.

Miesto valdybos posėdyje 
pakelta, klausimas, ■ jog - ne- 
kurie policistai yra Illinois 
Central-geležinkelio kompa
nijos agentais ir sargais, 
daugiau daboja kompanijos 
reikalus, negu savo tarnys- 
tą. Policistai buvo apkal
tinti už savo žiaurų atsine- 
šimą link streikuojančių ge
ležinkeliečių ir ant kiekvie
no žingsnio užstojimą už 
kompaniją. Miesto majo
ras paskyrė komisiją, su
sidedančią iš tarybininkų 
E. Block’o, P. J. Carr’o ir 
W. O. Nance’o, kuriai pa- 
liepta ištirti ant kiek tie ap
kaltinimai yra c teisingi iti 
ateinančiame tarybos posė
dyje apie tai pranešti.

du buvo 
(h idėjas

ir liepe i
ti; šis'mąjtaiąąi kitaip su
prato vedėjo (jodžius- ir at
sistoję toj ivafondėlėj, kada 
vedėjas išįjvA. Šovinis su
ėjo advokatui )| galvą ir už
mušė jį aut: Vietos. Vedė
jas iškarto? b uvo areštuotas, 
bet, pasiteisinus jam. nety
čiomis atsitikusioje: nelai-d 
mėje, liko pąliuosuotas. ;

Chicagos policija ir šuleriai.
Energiškas veikimas po

licijos viršininko pagelbi- 
ninko Schuettlęr’io, kuris 
visose miesto dalyse pradė
jo gaudyti ir persekioti 
įvairius įšųleriųs'rir apgavi
kus, sukėlė di(lelįheremu- 
mą tarpe hazardiniųnamų 
savininkų. Sehuettler’io 
pusę palaiko ir miesto ma
joras, reikalaujantis ener
giško šulerių persekiojimo. 
Vienok tas sukėlė neramu
mą taippat ir tarpe victiąčs 
policijos, kuri ilgus metus 
įvairius šulerins globojo; ir 
ėjo su jais ranka į ranką. 
Net dabartinis policijos vir
šininkas McWeeriy, tardant 
jį Civilinės Tarnybos Ko
misijai, apreiškė, kad jo
kios šulerystės Chicago j e 
nežinąs ir jos nėra. Neko
kia tai pono viršininko ates
tacija, jaigu jis nežino,^ar
ba geriau nenori žinoti, Įkas 
jau po visų akių dedasi Ghi- 
cagoje.

Garlaivis upėje sudegė, • j
Apylinkės gatvių N. 

Rockwell ir Elston avė. gy
ventojai turėjo nepaprastą 
vaizdą. Nakties tamsoje 
jie pamatė, ant upės didelę 
liepsną tai pasikeliančių į 
viršų, tai vėl gęstančią. 
Toji liepsią kilo nuo de
gančio ekskursijinio garlai
vio “Carrie A. Ryerson”, 
kuris iš nežinomos priežas
ties staiga beplaukdamas 
užsidegė. Energiškai ge
sinant, nuostoliai nuo gais
ro pagalios sumažinta iki 
$2.000. į

Jono M. Tananeviczes 
BANKAS

[3249-53 So. Morgan St. (kerte 33 gatves)
ILL., (Ant Bridgeportb).CHICAGO

Lietuvių koncertas.
Nedėlioj 22 spalio Town 

of Lake miesto dalyje šv. 
Cecilijos Giedorių draugija 
parengė koncertą, šv. Kry
žiaus parapijos naudai.

Programas parengto kon
certo buvo gana didelis, tai
gi ir dainuota įvairios dai
nelės, solo, duetai, skambin
ta ant piano ir tt. Ypač pa
sisekė vyrų chorui padai
nuoti dainelę “Pasakyk, 
Lietuva”, pritariant orkes
trai, kas labai užganėdino 
publiką. Rankų plojimui 
nebuvo galo ir po kelis sy
kius priversta atkartoti. 
Taippat labai puikiai pa
dainavo p. V. Daukša solo: 
“Vakarinė daina” —: S. 
Moniuško ir “Mus lietuvai
tė” — Verdi.

Publikos nežinia delko 
susirinko neperdaug, nors 
oras tą vakarą buvo kiek 
šaltas, bet sausas. Vienas 
nedovanotinas dalykas — 
tai tvarka, kurios koncerto 
rengėjai beveik visai neda-

Rinkliava labdaringiems 
tikslams.

Visame mieste aną dieną 
buvo sutaisyta rinkliava au
kų nuo praeivių gatvėse naš- 
laičių prieglaudoms ir vie
šosioms įstaigoms del vai
kų. Nors tą dieną lijo ir 
gatvėse nebuvo tiek daug 
žmonių, vienok išviso liko 
surinkta $55.367.81. Rin
kliava buvo labai plačiai su
taisyta, nes joj dalyvavo 
apie 3.400 suaugusių mer
gaičių įvairiij tautų ir ant 
visų svarbesniij gatvių kryž
kelių mergaitės sulaikydavo 
praeivius.

Vaikai bijosi lankyti 
mokyklą.

Apylinkėje viešosios mo
kyklos Shields, 43-čia ir S. 
Rockwell gat., gyventojai 
bijosi baisios nelaimės. 
“Juodarankiai” išsiuntinė
jo laiškus su grąsinimais ir 
dabar manoma, kad viešoji 
mokykla bus bombos su
griauta. Mokyklos pęrdė- 
tinis W. R. Hatfield patvir
tina tą žinią, vienok nęnOri 
prisipažinti,, ar jis gavęs 
kokius laiškus su grąsini
mais. Tėvai nenori leisti 
savo vaikų mokyklon. Po
licija uoliai daboja viešo
sios mokyklos namą.

Paliovus veikti.
Kuriam įors musų kūno 

organui paliovus laikinai 
veikti, tai yra ženklas, kad' 
kas-nors su juo yra negera, 
ypačiai jei 'tatai paliečiama 
musų kepenis. Įvyksta ta
tai dėlto, kad musų kepe
nų kraujo indeliai tampa 
užteršti nevaliu kraujų Ur
ba įvairiais riebumais. Tą 
pastebiame: pas įvairių luo
mų žmones; daugiausiai vie
nok pas tuos, > kurie mėgsta 
perdaug valgyti ir gerti, 
bet užmiršta apie atsakomą 
kūno mankštymą. Veidas 
ir paakiai ^pagelsta, kūnas 
nusilpsta; žmogaus viduriai 
sukiesta, jis į turi galvos 
skaudėjimusį Oiužudo . norą 
valgyti, pasidaro ligūstas. 
Tokiuose atsitikimuose ge
ra vartoti Trinerio Ameri
can Elixir of Bitter Wine, 
kurs pajudina kepenų ir 
varškomųjįj organų veiklu
mą ir sustiprina juos pri
deramam savo uždavinių at
likimui. Reguliuoja vidu
rius, sudrutina nervus ir 
valo kraują. Gaunamas vi
sose aptiekose. Jos. Tri- 
ner, 1333 — 1339 So. Ash
land avė., Chicago, Ill.

EDMUNDO STEPONAI
CIO RAŠTAI.

Gaisras skerdyklose.
Kelis ugnagesius durnai 

pridusino, o vienas žmogus 
liko sunkiai sužeistas gais
re, kuris iškilo ir sunaikino 
kelis didelius namus Sultz- 
berger’o skerdyklose. Ilgą 
laiką daugiau 20 ugnagesių 
skyrių kovojo su įsivyra
vusia ugnimi. Durnai nuo 
degančių taukų ir aliejaus 
kenkė ugnagesiams gaisro 
malšinime. Nuostoliai sie
kia $75.000.

Unijos protestuoja.
Illinois Central geležinke

lio straikuojantieji darbi
ninkai labai neužganėdinti 
to geležinkelio apskelbimij 
departamentu, kuris įvai
riuose sale Chicagos laikraš
čiuose skelbia apie reikalin
gumą ant geležinkelio dar
bininkų, visai neminėdamas 
to, kad geležinkelio dirbtu
vės yra apimtos straiko.

Keršija reporteriams.
Viešbutyje Waldorf prie 

Madison gatvės inspekto
riaus Hunt’o detektyvai su
areštavo šešis vieno didelio 
dienraščio reporterius, ku
rie sau ramiai lošė iš pini
gų. ' Kortų mėgėjai nuga
benta Harrison policijos 
nuovadon, kur turėjo kiek
vienas už save užsistatyti 
po $600 parankos. Polici
ja tyčiomis dabar keršija 
laikraščių reporteriams, ku
rie spaudoje išvedė aikštėn 
visus policijos skandalus 
Labor dienoje “White Sox” 
sviedinio žaidimo parke, 
kur, kaip žinoma, policija 
viešai leido varyti hazardo 
lošimus. : '

Visus a. a. Edmundo Ste
ponaičio raštus galima da
bar užsiprenumeruoti pri- 
siunčiant tik 75c. už neap
darytus, o $1.00 už apdary
tus vienoje knygoje. Raš
tų spauda bus užbaigta apie 
Naujus Metus. Poatspauz- 
dinimo raštai bus brangesni.

Užsakymus ir pinigus 
siųskite šiuo adresu:

Al. Steponaitis,
745 Glenmorė avė., 

Brooklyn, N. Y.
(43-446)

Nežinot jo.
— Motinu kas tai do

bcįjo, nors išdalies .-ir pu-. Liko pargabenta jkeli žmo- 
.blįka labai nemokėjo užsi- 
iaikyth . Daugumas Vaikš
čiojo po _■ svetainę, ar tai tų-

nės iš MinneapdliSj tie vie
nok, laikų sužinoję•' apie 
streiką, visai nėjo darban.

Užšovė advokatą. ;
Advokatas C. G. Mc-Ro- 

berts, žinomas tiesų žino
vas, nesenai paskirtas fede
ralinio prokuratoriaus fįa- 
gelbininku, žuvo nuo kulip- 
kos medžioklėje Grass Lakė, 
netoli Ontioch,;Hk S Advo
katas medžiojo laukinesen-

vie
nas tasai žilas ponas, sėdįs 
ant kanapos? -.

— Ką? tai jau tu jo ne
pažįsti, Aneliute? Juk tai 
tas pats kunigas klebonas iš 
Paberžių, kųrjs tave- mažą 
krikštijo!... * • ,

- Tai naujas “Kataliko” leidėjo, Jono M. Tananevičėš, bankas, kuris bus 
galutinai pabaigtas ir atidarytas šiemet prieš Kalėdas.
...... Geležiniam bankui tomis dienomis iš Cleveland, Ohio dirbtuvių bus parga
benta.dyejos su kombinacijomis plieninės durys.

Jorio M. Tananevičėš banke b‘ė to bus persamdymui apdraustos skrynu
tės, kurias galės nusisamdyti kiekvienas ir anose laikyti savo brangesnius 

’daiktus^ kokie yra pavojinga laikyti namieje. Tos skrynutės kiekviena me
tams lėšuos pradedant nuo 3 dolerių ir augščiau.

Turintiems su banku bent kokius reikalus, ten visiems bus intaisyta 
visokie parankumai ir malonus patarnavimas, taippat teisingas visokių reikalų 
atlikimas.
.. Naujame banke bus daugiau rūmo, daugiau bankiniams skyriams vietos. 
c' Iš senojo banko naujan perėjimas atsibus taip greitai, kaip tik greitai 

naujas bankas bus pabaigtas viduje taisyti. Dabar dedama mozaikos asla ir 
visas vidus valoma ir taisoma.

Visi lietuviai prašomi nepamiršti naujo Jono M. Tananevičėš banko, bet su 
reikalais tuo tarpu prašoma kreipties senan bankan.

J. M. TANANEVICZE, Sav„ c3^^; MOR.eAN

Severas Gyvasties Beišeinąs
yra išdirbamas iš tyriausių, sveikiausių medžiagų, suteikiančių sveikatą,© pata

riame jį vartoti kaipo neapkainuojamą gyduolę, kaip tiktai užtemysi 
šiuos kūno nesveikumus: arba šiuos apsireiškimus:

nevirinima, 
aitrumą, 
rūgštis skilvyje, 
geltlige,

- Jaknu apsunkima, 
užkietejima.

Kaina 75 centai.

galvos svaigimą,
galvos alpimo skausmus 
alpima
liežuvio aptraukime, 
riemuo,
abelna silpnumą.

SEVEROS GOTHARDO ALIEJUS
yra patariamas vartoti kaipo paranki, nepavojinga ir pasekminga gyduole nuo 

reumatizmo skausmu, 
kryžkaulio skausmu, 
šono ar krūtines 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! Kol liga įsiviešpataus. Neatideliok kitai sa
vaitei! Gali būti pervėlu! Taikykis prie nurodymų, pridedamų prie kiek
vienos bonkutės. Dvi kainos: 50c. ir Si. 00

Mokykloje.
=— Ką veikė kitus' kartus. 

Adomas, būdamas rojuje? . Ik 
-■ /I r* **Raudojo, tamsta mo

jau.
Kodėl?
Ntes buvo plikas,

Pas visus aptiekorins ir gyduolių pirklius. Visados reikalauk 
Severos Gyduolių ir nepriimk kitokių. Gydymo patarimas dovanai.

Severą Co CEDAR RAPIDS
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