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Metai XIII

Politiškos Žinios

IŠ REVOLIUCIJOS 
CHINUOSE.

Pereitą sykį telegramais 
klaidingai pranešta, jogei 
revoliueijonieriai paėmę į 
savo rankas Chiną sostainę 
Pekiną. Tas netiesa, ka
dangi revoliueijonieriai tu
ri pakaktinai darbo su ki
tais miesteliais. Bet yra ne
užginamas faktas, jogei cie- 
sorius-vaikas iš Pekino ne
žinia į kur išgabentas ir 
apie jį nėra jokios žinios. 
Iš visako aišku, jogei revo- 
įiucijonieriai visur ima vir
šų ir mandžurų dinastijai 
prisieis kraustytis iš Chi
ną šalin.

Tomis dienomis revoliu
eijonieriai paėmę didžiausią 
Chinuose miestą, Canton, 
atsirandantį Kvang-Tung 
provincijoje. Miesto val
dyba be jokio kraujo pra
liejimo pasidavė revoliuci
jonierią globon ir ant val
diškąją namą iškabino re- 
T intencijos veluvas, ty. pasi
traukė šalin nuo ciesoriaus 
vaiko. Miesto gyventojai 
revoliucijonierius sutikę su 
ištiestomis rankomis, ka
dangi nubodęs jiems senų 
gadynių barbarizmas. Kiek 
patiriama iš telegramų, re
voliueijonieriai imą vieną 
miestą paskui kitą ir arti
nasi link sostainės Pekino. 
Pekine tuo tarpu ciesoriaus 
gvardija, susidedanti iš vie
nų mandžurų, nusprendžius 
miestą ginti nuo revoliuci
jonierių užpuolimo. Val
džia nusitiki savon pusėn 
patraukti kelis generolus iš 
revoliucijonierių eilių ir 
nors tuo budu gelbėties. No
rima juos papirkti. Bet 
vargiai tas bus atsiekta, ka
dangi revoliucijonierią va- 
dai-generolai ne tokie paiki 
kišti savo kailį kur nerei
kia. Už veidmainybę jų ne 
vienas jau žuvo. Tatai tuš
čias manymas.

Šiais laikais verdanti 
smarki kova už miestą Nan
king, šalia kurio atsiran
danti mandžurų armija, tu
rinti daugiau 10.000 žmo
nių. Toji armija esanti ge
rai prisitaisius ant Purpu
rinio kalno. Kitoj pusėj 
miesto susirinkę revoliuci
jonierių lig 3.0.000, kurie te
čiau ant mandžurų negalį 
pulties, nes jiems pritrukę 
.,’jnunicijos. Jie negali net 
paties miesto apsaugoti nuo 
mandžurą, vis laukiama pri- 
siuntimo iš kitur amunici
jos. Tuo tarpu mandžurų 
armija, turėdama visko pil
nai, drąsiai ant miesto už
puola ir gyventojus sker
džia; žudo tuos, kurie sim
patizuoją revoliucijonie- 
riams.

Nanking miestas aptver
tas storu muru, arba siena, 
kurioj raudasi išėjimui var
tai. Andai vartai viešai ati
daryta, pro kuriuos ėmę

versties gyventojai ir bėgti 
revoliucijonierių linkon. 
Kariuomenė tai pamačius 
ėmėsi bėgančius vyties ir 
žudyti. Žudyta visi, kas 
tik neturėjęs kasos, kadangi 
mandžurai nešioją kasas. 
Neaplenkta nei moterių ir 
vaiką. Revoliueijonieriai 
į tai žiūrėję pro ašaras, ne
turėdami amunicijos. Rei
kia žinoti tas, jogei seniau 
Chinuose gyventojai nene
šiojo kasą. Tik užėmus 
sostą Manchu dinastijai, iš 
Mandžurijos, pirm 250 me
tą, tam tikru ciesoriaus pa
liepimu įsakyta visiems vy
riškiems skusti galvas ir 
nešioti kasas, kurios šiam 
amžiui jau netinka. Nese
nai apšviestesni Chiną pir
meiviai nusprendė kasas 
nusikirpti ir tasai sumany
mas visais meilingai priim
tas. Tas nepatiko man- 
džūrams, na, ir šiandie dau
giausiai už tai kovojama.

Spėjama, jogei visa cie
soriaus armija,' susidedanti 
iš mandžurų, pereisianti re
voliucijonierių pusėn.

Keliose provincijose ,ąp- 
skelbta savistovios respu
blikos. Dabar revoliucija- 
nieriai visą svarbą atkrei
pę į sostainę Pekiną. Kuo
met šis miestas jiems pa
teks, žinoma, iš tų. visų res
publiką bus apskelbta vie
na, didi ir galinga respu
blika. ,

Ciesorystės dienos jau ant 
pirštą suskaitytos. Kitaip 
ir negalima but. . .Negali 
but toleruojama vidurinių 
amžių barbarybė ir. visokia 
betvarkė.

ITALŲ TURKŲ KARAS.
Italams Tripolyj prastai 

sekasi. Italijos karalius ne
senai tam, tikruoju prane
šimu apskelbė, jogei7 Tri
polis anektuojamas, ty. pa
sisavinamas. Nekurie laik
raščiai iš to “anektavimo” 
pasityčiodami pridūrė, jo
gei karaliui tas apskelbi
mas prisieis atšaukti, Taį; 
gi dabar ant to ir ūžšittg; 
ša, kadangi turkai su ara
bais nei nemano gražumu 
pasiduoti.

Aplinkui miestą Tripolis 
italą su turkais-ir arSbais 
susirėmimai atsibuna beveik 
kasdiena, ii* kiek žinoma, 
italai beveik visur pralai
mi kovą. Tik pasekmės 
nežinomos, kadangi visi iš 
ten telegramai aštriai cen
zūruojami. Mat, Italijos 
vyriausybei nesinori pasau
liui garsinti apie savo ne
palaimas, bet mielai skel
biama visoks turką nepasi
sekimas arba padaryta bent 
kokia klaida. Kad italams 
tame kare ne kaip sekasi, 
žinoma ir iš to, jogei Ita
lijos ministerią pirminin
kas atsisakęs sušaukti pasė
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gen. Caneva, pavadintas ‘ 
bus žudyti.
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sakomą'laiške — kokia-nors 
nuodėminga; dusia praskai- 
tys mano brastą, nusispiaus 
ir išeis iš, parodos’”. Ko
mitetas nutarė sugrąžinti 
laišką jo autoriui.
1 • Poltavos , gubernatorius, 
pasiremdamas Kievo m ok s- 
įo apskričio globėjo pa- 
žvalgomis, cirkuliaru palie
pė policijai' “patraukti at
sakomybėn žydusįmokinan- 
čius krikščionių .vaikus’*. 
Mokslo' įstaigų ’ viršinin
kams paliepta įst o jaučią 
mokyklon mokinių klausi
nėti, kas juos mokino.
'į Kievo^universiteto valdy
ba paliu'osavo ' 102 studen-anaiptbrnd-jiė. :^tstOVaižB ? - . _ - - .

i .-. - ..-i;i^diT^ušta tūs-medikus, pasiremdama

feu

sakdį- jn'geT'jbš ai^ijarOtirtr 
labai- intelig^iitišką, 
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tonųš viė^ŠvtyS^ is» Ir 
nežiiiįą dabar k
keti.: .Vieni gė kiti dW 
geresni? -

Iš visako"bet iąatosi, jo 
gei italai" ne šav^ vežiman 
įsėdo ir jiems prišįeis iš ten 
su panieka kraustxH;fes.TLai- 
kysis kol turės spėkų^ ir pi
nigų, arba stengsis iššaukti 
Europos karą, kuyis.^m^^ 
dabar pramatomaš.

IŠ RUSIJOS.
Šiais metais nuo. l iki 30 

dienai rugsėjo mėnesio ką- 
ro-apskričio teismai ? pa
smerkė mirtin 29 žmones 
įvairiuose Rusijos miestuo
se. Iš viso gi pirmaisiais 
šių metų devyniais mėne7 
siais pasmerkta mirtin 141 
žmogus. Skaitlius pinigi
nių baudų, uždedamų ant 
periodinių laikrašęių rė-

5 kavoę; pranešimuose | 
: mos,, darbudwliud® 
li^ciųjąn dąmos |

; 4irius; įžd ~ všlš^bės 
^umbs atštĮ i ,

H ^aitytį^rai^gimą J»p& du- 
mq??dk^is- MAtuvių Ulbo
je ;- Maskvo^polici jąaiižden- 
gė nervppatąlogų ir psichia- 
ti:ų suvaži^^mp ppajatinį 
^rbšedj; ieh^i heii^ikiiiĮin- 
tą sodiečių sąjunga.
7 Tolstojaus^arodoBsrėhge- 
jų komitetas Mąskyą'j gavo 
laišką nuo pSfgarsėju&o Ru
sijoj- juodašimeioi^ntiko 
Iliodoro..Išflšlfas. jjaside- 
;dfe;ži^iais
gėjai,' bedieviai ir Tolsto-

iai

aisIHoclorassireiškimąi,kl
s^en^ąsį p^rtikri nti 'rengė
jus pamesta savo “niekingą 
užmanymą— tolimesnį

ras prąšo’. lėti jo

jos liberalų ir tautininką 
laikraštija už tą susitaiky
mą su visu savo įnirtimu už
puolus ant savo vyriausy
bės už taip žymų Franci j ai
nusileidimą. Laikraštijos 
nuomone, franeuzai vokie
čius apgavę. Užsienio mi- 
nisteris Kiderlein-Waech- 
ter pasmerkiamas už taip, 
vadinamas kariškas demon
stracijas, už pasiuntimą 
vieno karo laivo į Morokko 
pakraščius, pirmiau nepa-1 la^gnrra^
tyrus tame reikale Anglijos 
padėjimo, ko pasekmė ir 
pasirodė dabaltinis Vokie
ti j os Morokke nupuolimas. 
Juo labiau ant vyriausybės 
užsipuolama, kad parlamen
tas to susitaikymo smulk
menų negalįs svarstyti, ka
dangi užsienio dalykai pri
klauso ministerijai ir kai
zeriui.

Francija savo kontrolėn 
pasiėmus visą. Morokką, o 
Vokietijai palikus juostą 
nenaudingos žemės su mi
lijonu gyventoju-nigerią.

Taip tai vokiečiams se
kasi.

HONDURAS RĘSPUBLI

apšyiėtbš ministerio cirku
liaru, apribuo j ančių moki- 
nimbsi laiką universitete. 
Odeson išvažiavo paliuo- 
suotų studentų deputacija, 
prašydama apšvietos miniš- 
terio pagalbininko Ševiako- 
vo Įsiimti juos atgal uni
versitetan.

Pokrovo didysis turgus 
(jomarkas) mieste Buzulu- 
ke, Samaros gubernijoj, vi
suomet sutraukiantis minias 
šbdiečių-pirkėjų, šiemet bu
vo visai tuščias. Buvusieji 
pirkėjai dabar vaikščioja 
prašydami išmaldos. Užsi
likusius arklius sodiečiai 
pardavinėja po 5—10 rub
lių. Javų turguje visai nė
ra. - r ■ -

VOKIETIJA PRALAI 
MRJUS. - ■

į Tomis dienomis apskelbta 
galutinas Francįjos su Vo
kietija susitaikymas. Mo-

■ reikaluose. Vokieti-

ptezidehtaS,' Manuel Bonil
la, neturi laimės. Negana, 
kad andai jo viešpatystėje 
užgimė . revoliucija, regis 
tos - šalies historijoje di
džiausioji, bet kaip ant tų 
patyčių dvi kaimyniškos 
viešpatystės Bonillai apšau
kia karą: iš vienos pusės 
respublika Salvador, o iš 
antrosios —: Giratemala. Iš 
pradžių Bonilla liekasi per
galėto j ūmi, bet kas bus to
liau, nežinia.

Honduras taigi papuolė 
trijų ugnių tarpan, bet ta
sai reikalas civilizuotam 
svietui visai nerupi, kadan
gi jau visi pripratę prie re
voliucijų ir karų pietij 
Amerikos respublikose. Pa
saulis nūdien yra akis nu
kreipęs į svarbesnius atsiti
kimus, būtent į italų-turkų 
karą ir į Čhinų revoliuci
ją

Pietų Amerikos respubli
koms pešties ne naujėna, 
Pasipeš ir vėl susitaikys. 
Tai vaikiškas darbas.

KARO LAIVYNO REOR
GANIZACIJA,

Portugalijos - vyriausybė 
sumanius perorganizuoti sa
vo karo laivyną. Nuspręs
ta tam tikslui < užtraukti 
paskolą kur užsieny sumo
je $50.000.000. Anglijos 
pasiuntinys Lizbone vyriau
sybei pasiūlė tą sumą iš 
Anglijos kapitalistų, bet su 
taja išlyga, jogei nauji karo 
laivai tuįėsią but dirbami 
tik Anglijos firmose.

Portugalijos vyriausybė 
su pasiūlyta paskola sutiko, 
bet -griežtai atsisakė duoti 
dirbdinti laivus - Anglijos 
firmoms, su kuo, žinoma, ir 
pasiuntinys nesutiko. Vy
riausybė pagaliau nuspren
džius kur kitur skolinti rei-

kalaujamus pinigus ir lai
vus dirbti pavesti Francijos 
arba Vokietijos firmoms.

Paskiau pranešta, jogei 
Portugalijos kabinetas re
zignavęs.

MADERO — PREZI- 
DENTU.

Lapkričio 6 d. Francisco 
I. Madero apėmė formališ- 
kai valdžią kaipo Meksiko 
prezidentas; pirm jo hglai- 
kiniu prezidentu buvo De

L___  Maderai iškil
mingai sudėjus prisaiką, pa
galiau faktiškai pasibaigė 
ištremtojo Porfirio Diazo 
valdžia.

Vice-prezidento Jose M. 
Pino Sūarez prisaika atsi
bus keliomis dienomis vė
liau, tečiau laikas tikrai dar 
nepaskirtas.

Parlamento buto galeri
jos buvę prisikimšusios. 
Prezidentas elektas Madero 
pribuvęs salėn, nusivilkęs 
kariškus rubus ir, apsitai
sęs ceremonijiniu juodu 
fraku, priėmė prisaiką. 
Paskui jis pats prisiekdino 
visus buto atstovus.

MAHOMETONŲ
vardai.

ja gimtinėnlis pavardėmis, 
bet savo paėjimą pažymi 
pridedant žodį “ben” (sū
nus) prie tėvo vardo. Abel- 
nai imant ją vardai padali
jama į keturis skyrius.. Pir
masis skyrius apima prana
šus ir patriarkus: Ibrahim 
(Abrahamas), Jussuf (Juo
zapas), Izzed (Izaakas), 
Muusa (Mozė), Issa (Jė
zus), Hasus (Aronas), Soll- 
man (Saliamonas), Ismail 
(Izmaelius), Mohammed 
Hamed Hamn (trįs pranašo 
vardai).

Antrasis skyrius susideda 
iš vardą, kurie prisidėję Is
lamo praplatinimui, kaip tai 
Osman, Omer, Ali ir tp.

Trečiasis skyrius apimąs 
vardus, prasidedančius nuo 
“Abd” (tarnas), pav. Abd- 
Allah (Allacho tarnas), 
Abd-el-Kader (Visagalinčio 
tarnas).

Ketvirtam skyriui pri
klauso vardai su galūne 
“din” (tikyba), pav. Salah- 
ęd-din (Saladinas, tikybos 
Atgaivintojas)

Dar vienas vardą skyrius 
susidedąs iš būdvardžių. 
Štai: Hassan (gražus), Ha- 
kem (galingas),' Said (lai
mingas) Mustapha (Dievo 
išrinktasis), EI Kebir (di
dis). '

Be to daugumas mahome
tonų užuot savo tėvą var
dus išvardija sūnų arba 
dukterų, paveikslau Abu- 
Taleb (Talebo 'tė
vas) ; Abu-Bekr (merge
lės tėvas — taip pasivadi
nęs Mahometo uošvis, išlei
dęs už jo savo dukterį). 
Moterių vardai išreiškiami 
vpatybėmis, taigi: Saida 
(laiminga), Lobna (balta), . 
Lulu (žemčiūgas), Sarah 
(gėlė), Džemila (graži) ir 
tt
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Žinios iš Lietuvos.

LESNISTVOS VALSO., 
Naumiesčio apskr.

Šio valsčiaus keliai, kaip 
veik ir viso Naumiesčio ap
skričio buvo toki, kad ypač 
rudens ir pavasario laiku 
baugu būdavo leisties kelio
nėn, kad nesulaužius veži
mo, neprigirdžius arklių ar
ba ir pačiam neinklimpus.' 
Tai-pastebėjusios apskričio 
ir valsčiaus valdybos daug 
kartų spyrė valstiečius ge
riau taisyti vieškelius ir ki
tus .mažesnius kelius, kasti 
griovius. Tečiau dauguma 
valstiečių maža težiūrėdavo 
tų paliepimų ir grasymų ir 
kelius taisydavo tik tarpais 
rengesnieji ūkininkai; tuo
met keliai taisyti buvo pri
skiriami kiekvienam kai
mui tam tikro ilgio tarpais, 
o kaimo ūkininkai vėl pasi
dalydavo juos tarp savęs ir 
taip kiekvienas skyrium 
taisydavo savo dalį. Toks 
būdas pasirodė tečiau neti
kusiu, nes vienas taisydavo, 
o kitų ir jokiu budu negali
ma būdavo prie to priversti. 
Keliai gi darėsi vis labyn ir 
labyn neišvažiuojami.

Šiaip dalykams virstant, 
apskričio viršininkas, rem
damos Suvalkų gubernato
riaus paliepimu, jau pernai 
pavasarį pradėjo spirti 
valsčių taisyti kelius ne 
juokais: čia Naumiesčio ap
skričio keliij inžinierius su
taisė tam tikrų keliams tai
syti projektų ir sųmatų. Pa
gal to projekto vieškeliai 

Atrrr buti išpilti smiltimis ir 
žvyru,* ty.~padaryti kaip ir 
plentai? SųinatjL parodė, jo- 
gei valsčiui reikėsią išmo
kėti tuo tikslu per keletą 
Inetų į 80.000 rub.; valsčiui 
gi, turinčiam tik *29.000 
margų žemės ta našta tie
siog butų nepakeliama. Vir
šininkui spiriant pildyti pa
liepimą, valstiečiai per su
eigas vis griežtai mokėti at
sisakinėjo ir bandė skųsties 
augštesniajai vyriausybei, 
na ir visa pasibaigė tuo, 
kad patįs ūkininkai apsi
ėmė kelius išpilti “šarvar- 
kiniu budu”, ty. nutarė kad 
nuo kiekvieno 30 margų 
lauko butų kasmet pavasa
rį ir rudenį atsiunčiama 
keliams taisyti vežimas sū 
žmogum, arba du žmogų; 
turintiems gi ne daugiau 
penkiolikos margų, tik vie
nas žmogus. Tokiuo budu 
susidarė milžiniška darbo 
pajėga: apie 1000 vežimų 
Urba 2000 darbininkų. Tai
kyti pradėta jau nuo pernai 
rudenio, ir'‘kai-kurie tarpai 
vieškelių, kaip per Meištų 
kaimą, pusėtinai pagerinti. 
Tečiau vis dėlto padaryta 
kur-kas netiek, kiek butų 
galima padaryti. Mat, tvar
kos labai mažai.

Taip, antai, kai-kurie 
ūkininkai, pasigerinę kaimo 
šalįyšiui, nepristato kiek 
reikia vežimų ir darbinin
kų.

; Patsai darbas daroma ir
gi negeriau. Trūkstant 
dažniausiai geram darbo 
prižiūrėjimui, kelio taisymo 
vieta pavirsta stačiai kokia 
tai karčiama, kur grabėse 
rėplinėja ar guli apsvaigę 
nuo alkoholio. Ir, apskritai, 
darbo kontrolė ir patsai, 
darbas leidžiami pro pirš
tus. Pelto esti visokių at
sitikimų. Spalių 12 d. puL 
’ ąš ŠSrirarkihių”,' taism- 

"lilgalinį vieškelį, grįžo

PIVAŠIŪNAI,.
Trakų apskr..

Kiekviename laikraščio 
numeryje ' šį-tą randi apie 
vartotojų ir ūkio draugijas. 
Pasigirsim ir mes. Po lais
vės metų ir pas mus įsi
kūrė ūkio draugijėlė “Jed- 
nosc”, kurion prisidėjo vi- 

, sos apylinkės bajorui, stam
besni šlėktos ir kai-kurie 
Pivašiūnų parapijosvals
tiečiai. Išpradžių darbas 
ėjo gerai. 1908 m., kac 
padidinus pelnų, buvo ati
daryta sankrova, bet ne 
vardu draugijos “Jednosc” 
(gubernatorius neleido), tik 
kaipo Pivašiūnų vartotojų 
draugija; vis dėlto ištiktų
jų sankrova priguli nuo 
ūkio draugijėlės. Sankro
vos vedėju buvo išrinktas 
lietuvis gan pasiturintis ir 
rimtas vyras Jonas Gražu
lis. Vėliau dar atidarė alu
dę. Mat parupo, kad atė
mus nors dalį uždarbio iš 
vienintelio Pivašiūnų žydo 
Mejero. Bet žmonių pini
gai vis tiek plaukia, žydo 
kišenėn, kad ne Mejero, tai 
Stakliškių Rabinavičiaus. 
Turiu paminėti, kad drau
gijėlė turi dykai parapijos 
namų, tik aludei išduoda 
nuomon. Rodosi, turint dy
kai butų jam reikėtų bu
joti, bet kadir daug buvo 
žadėta, o vis tik maža iš
tesėta. Šiaip ar taip lenk
tines akėčias nupirko ir nu
tarė imti nuo savaitės po 
auksinų. Bet metų pabai
goje vos šitas akėčias su
rado, o užmokesnio, rodos, 
tik už dvi savaiti tegavo. 
Mat, valdyba nežinojo, pas 
kų vasara buvo tos akėčios. 
Bet šiemet ir akėčių jau 
negirdėti.

Dar viena yda, ir ta jau 
bendra visos musų apylin
kės. Kai išrašo trųšų, tai 
kiekvienam ūkininkui, kad 
ir vieno maišelio, reikia va
žiuoti pačiam į stotį 10—20 
varstų, nes kitam neišduos. 
Ne vienas pasako, kad ge
riau su žydu pasisamdžius 
į stotį nuvažiuoti, tai už
dirbsi pinigų kartais ir vi
sam maišeliui nusipirkti, o 
čia už tokį auksinų tųsykis. 
Ateityje vertėtų apie tai pa
mąstyti. R. A.

pėkšti namon. Vienas iš 
inkaušusių užsimanė . . ty
čioms pervažiuoti per žmo
nes, paleido arklius, ir pa
griebė po ratais, nesusku
busį pasitraukti, vienų se
nelį Zenkevičių, Užsienių 
kaimo ūkininkų, nabagui iš
dūrė akį, galvų keliose vie
tose baisiai apdaužė ir šiaip 
visų apmankė. Laimė dar, 
daktarai sako, pagysiųs.

■ s. Vincė.

rašo niekur ir su žiburiu ne
rastum.- Ir dagi tokių di
delių sankrovų savininkai 
kaip Šlomaną^, Zilberma- 
nas, pas kuriuos' lankosi 
daugybė lietuvių nuoNau
miesčio ir tik iš jų ir tarps
ta, —irgi neturi nieko lie
tuviško, turbut dar laukia, 
kuomet to lietuviai parei
kalaus. Tiesa, lietuviškai 
susikalbėti šįąip-taip gali
ma visose sankrovose, bet 
juk be to ir -prekyba ne
galima butų varyti.

Daug lietuvių nuo Nau
miesčio lanko Širvintos kar- 
čiamųs irj geria ten.-viso
kias saldžias,--^gardžias,- kar
čias. Per Širvintų - ypač 
daug- pereina lietuvių  ̂dar
bininkų, einančių- - uždar
biautų į Prusus.'-Labai 
gailiai tie darbininkai atro
do: eina ten vis /daugiausiai 
jauni ir kiek-daugiau už
dirbdami daugiau--4r~įūalei- 
džia, be to dar lietuviškų 
kalbų išmargina -vokiškais 
barbarizmais, o il gia u pa
gyvenę virsta ir tikrais' vo
kiečiais. . ■' ~

Be to Šir viiiton suplau
kia pusėtinas skaičius . lie
tuvių, einančiij Amerikon. 
Iš čia vieni važiuoja į Eit
kūnus, kiti Tilžėn. Nesant 
čionai jokios lietuvių, išei
vių agentūros, išeiviai vie
tinių agentų esti labai iš
naudojami. Taip už nuve
žimų nuo Širvintos ligi Eit
kūnų arkliais Mirbacho iš
eivių viešnamio užlaikyto- 
jas ima nuo 1 rub. 50 kap. 
ligi 2 rub. nuo žmogaus, o 
veža kartu dešimts ir dau
giau žmonių. Be to dar ir 
šiaip visokių nemalonumų 
ir vargo prisieina patirt iš
eiviui. Vincė:

GARŽDAI,
Telšių apskr; •••'

Garždų muitinės ponai 
perdaug teisingi, savo be- 
pildydami mažiausio maž
možio neperleidžia be mui
to; taip elgės, vien dėlto, 
kad valstybei iždan ineigas 
padidinus. Ir iš manęs už 
kokį ten mažmožį paėmė 
tris kapeikas muito, išdavė 
didelę spauzdintų kvitanci- 
jų, užrašė į keletu knygų, 
apie tas tris kapeikas siun
tė didelį poperį į Vilnių. 
Apskaičius, kiek tai reikė
jo poperio ir darbo del. tų 
trijų kapeikų, pasirodys, 
kad išdas nepadidėjo, bet 
sumažėjo. Vargas pasaži- 
rui, pakliuvusiam į Garždų 
muitinę; moterims kilnoja 
sijonus, vyrams graibo po 
kelnes. Apstoja praeivį 
muitinės ponai, nuo paties 
didžiojo lig pat mažojo, tik 
ir žiūrėk; tam numovė ke
purę, kitam batus, kas pa
liko be kelnių ar be sijono, 
vienam nuvilko švarkų,-ki
tam marškinius. Rado pas 
vienų žydelį apynaujus 
marškinius, muitininkams 
pasirodė, kad tai prūsiniai, 
nuvilko, sustatė protokolų, 
padavė į teismų, pasirašiu
sieji po protokolu turėjo va
žiuot prie tardytojaus už 
trijų mylių, paskui ų apy
gardos teismų už devynių 
mylių. Teismas pamatęs, 
kad marškiniai truputį ap... 
žydelį išteisino, o išdui rei
kėjo “pragonų” išmokėti 
kelias dešimtis rublių. Dar 
pas vienų žydelį už aulo 
muitininkai rado šmotelį 
prūsinių mielių, už kurias 
muito prigulėjo viena ka
peika; muitininkai pripaži
no tas mieles kontrabanda, 
o kaipo už kontrabandų pa
ieškojo per teismų penkis 
kartus daugiau, ty, penkias 
kapeikas. Vėl važinėjimai

RĄGUVA, '
J Ukmergės apškri
Musų kampelis po trupu

tį žengia pirmyn kultūros 
žingsniais. Turime jau var
totojų draugijų, ūkininkų 
ratelį ir “Blaivybės” drau
gijos skyrių. Bet trūksta 
dar mums lietuvio gydyto
jo. JaU trečias mėnuo, 
kaip apsigyveno pas mus 
atvažiavęs iš Lenkijos gy
dytojas, bet mums didelis 
vargas su juo, nes ne tik 
nekalba nei žodžio lietu
viškai, bet ir visai nesu
pranta lietuvių kalbos. 
Žmogus tai jau senas: iš jo 
paties lupi; girdėjau, kad 
jis jau 52 metus žmones gy
dąs.. Argi negalėtų čia. ap
sigyventi koks lietuvis gy
dytojas?.; Pirma čia buvo 
lietuvis d-ras Merkis. Mes 
juo labai džiaugėmės, nes iš 
lietuvių ir imdavo labai ne
brangiai.’ Bet raguvieciai 
dar nemoka 'vertinti gydy
tojo:5 susirgus greičiau 
kreipdavpsi pas' feldšerį ar 
pas žydų, nesišaūkia tik
ro gydytojo pagalbos.

Anais ’ metais. ’Valsčiuje 
per sueigų būvo kalbėta 
valstiečiams, kad pasižadė
tų sudėti gydytojui šimtų 
rublių, bet valstiečiai atsi
sakė: kąm reikią, girdi ga
lįs parsivežti’gydytojų ir iš 
toliau, i Ui r dėjau, kad da
bar žydeliai neatsisaką duo
ti pašalpos, u

Raguvoje Jyra pastatyta 
šopa vakarams rengti. Per
nai čia buvo net keletas 
lietuvių vakarų. Geistina 
butų, kad ir šiemet blaivi
ninkai surengtų nors vienų 
vakarų.

Tėvo sūnūs.

ŠIRVINTA.
Šis miestelis bus kokiam 

varste nuo Suvalkų gub., 
Naumiesčio apskr. Rodos 
nedidelis tai tarpas, tečiau 
permaina didelė. Naumies
tyje žydi lietuvybė, o Šir
vintoj grynas germanizmas. 
Lietuviai tenai jau taip iš
tautėję, kad turbut visame 
miestelyje nei vienoje šei
mynoje nerastumei lietuviš
kai savytarpy kalbant. 
Sankrovų iškabos vien vo
kiškos. Yra dar greta vo
kiško ir rusiškas tekstas, ant 
lentos viešajame sodne, 
skelbiųs apie uždraudimų 
daryti j eibes ir bausmių di
dumų. Tefcau lietuviško pa-|pas tardytoją ii į teismu

>• : Trakų apskr.
; Rugsėjo 29 dienų 
pas mus šv. Mykolo atlai
dai, į kuriubs atvažiavo še-

buvoJ

irgi neturi nieko lie-

Taip šiandie persistato karo laivas “Maine”, buvęs nugrimzdęs Havanos 
uoste. v-

yėĮ išdŪi Jšfeidžiai apie aš- 
tuoniaš^ešiiūts rublių. Teis
mas žy&elį Apkaltino, išieš
kojo pehkias kapeikas ir iš
siuntė iš Garždų už penkių 
dešimtų varstų. O dar sa
ko nėsdma^'ištikimų tarnų 
valstybėj e. ^Tik kartais at
sitinka^ kai]) su beždžione, 
kuri, bemylaudama savo vai
kų, iš didėlės meilės negy
vai nuspaudžia.

1 Bal—-nas.

PAŠAUKTAS TIESON.
Varanavičių klebonas ku

nigas Pranciškus Gugis.pa 
šauktas tieson del pinigų 
rankiojimb po visų Rusi jų 
be tam tikro leidimo bažny
čiai statyti.

Gresia jam už šį prasi
žengimų 25 rub. pabaudos 
ir surinktųjų-pinigų apver
timas vietiniams labdariš- 
kiems tikslams. Surinkęs 
kun. Gugis be' konsistorijos 
žinios 600 rub. K.

VARĖNA, 
Trakų apskr.

Pas muš girtuoklybė ne
siliauna. Šventadieniais ar 
per kermošius visos aludės 
kaip prikimštos. Aludes 
lanko ne tik bernai, bet ir 
moterįs, žr jaunos mergai
tės. Nėra to šventadienio, 
kad nebūtų peštynių. Dau
giausia nemalonumų esti 
per atlaidus. Antai rug
sėjo 29 d. per šv. Mykolo 
atlaidus , apie 10 vai. vak. 
Gimdžiau s .aludėje prisirin
kę daug bernų taip įsikau- 
šė, kad nebežinojo kur esą 
ir ką dam: pradėjo žydo 
aludėjęAgifci^šv.„giesmes. 
Kasžių k^^v*policija jų
nedrajidži;

Parai keleivis.

ši kunigai: 4 lietuviai ir 2 
lenku. Per pamokslų Se
nųjų Traki) klebonas ap
skelbė 40 valandų atlaidus 
ir pranešė, kad antrų atlai
dų dienų visos pamaldos 
busiančios lietuviškos, o pa
baigoje vėl lenkiškos. Ant
rų dienų susirinkę lietuviai 
pagiedojo visas giesmes lie
tuviškai. Tai dar pirmų 
kartų Rudziškių lietuviai 
turėjo pamaldas savo pri
gimta kalba. Per ištisus me
tus atsitiko nors viena link
sma lietuviams diena. Ačiū 
už tai gerbiamajam klebo
nui ir tiems, kurie mumis 
rūpinasi.

Žmonių buvo labai daug 
ir kai-kurie net iš tolimų 
kraštų atvažiavo.

A. Karpičius.

zy-
Pa-

VARĖNA, 
Trakų apskr.

Musų miestelyje be 
dų gyvena ir lietuviai, 
rapijonįs taippat visi lietu
viai, o jei randasi kur-ne- 
kur prie geležinkelio sto
ties ar ant linijos lenkiškai 
kalbančių, tai vistiek mo
ka jie ir lietuviškai. Baž
nyčioje pamaldos atliekai 
mos lietuviškai, bet klebo
nas perskaito kas sekmadie
nis evangelijų lenkiškai, o 
ketvirtų šėkmadienį pasako 
ir lenkiškų pamokslų. Sa
koma lenkiškas pamokslas, 
bet nežinia kam: lietuviai 
to nereikalauja, o lenkų čia 
nėra: jei visi lietuviai išei
tų -:iš bažnyčios, tai tuomet 
pasiliktų: tuščia bažnyčia. 
Vienų kartų aš, bevažiuo
damas, f pakely j e susto j au 
miėstėlyjč;; suskambino 'mi
šioms; L 'Aš užėjau bažny
čion pasimelstų. Mišioms' 
pasibaigus, klebonas, pagie
dojęs “Libera”, pradėjo 
“Aniol Pališki”; ilgai lau
kus, niekas-neatsiliepė, pas
kui vargonininkas atatarė 
jam lietuviškai, taip ir pa
giedota lietuviškai. Mat, 
tų dienų mišią buvo už
pirkta šlėktų, bet jie ma
žai temokėjo lenkiškai.

Parapijoms keleivis.

GIŽAI, 
Vilkaviškio apskr.

Šiomis dienomis buvo Gi
žų valsčiuje viršaičio rin
kimai. Išrinkta Šulinskas iš 
Rudos kaimo; viršaičio pa
dėjėju paliktas senasis pa
dėjėjas Boršauskas iš Gi- 
žų kaimo.

Prieš renkant kai-kurie 

kandidatai į viršaičius ne
sigailėjo magaryčių.

Kaip girdėti, po rinkimų 
buvę net peštynių tarp rin
kėjų. Mat pas mus dar vis 
renkama į viršaičius ponus 
tų, kuris daugiau duoda ma
garyčių. Uola.

3

RAGUVA, 
Ukmergės apskr. 

Nuo Raguvos miestelio 
varste, prie vieškelio, stovi 
sodžius Vėžiškė, kur naktį 
•rugsėjo 25 d. atsitiko ne
laime. Apie 11 vai. išti
ko gaisras ūkininko Petro 
Baltušniko gurbuose, ir su
degė 9 raguočiai, 11 kiaulių, 
apie 200 žųsij (Baltušnikas 
verčiasi žąsų prekyba) ir 
daržinė su pašaru. K čia 
Ugnis persikėlė į Prano ir 
Kazio Trečiokų trobas. Su
degė klojimas su visais ja
vais, nes dar nieko nebu
vo iškulta. Vėtra buvo di
delė, tik ačiū dvarininkui 
Kontautui, kuris už 10 vars
tų atsiuntė savo ugnege- 
sius; jie tai savo darbštu
mu apgynė kitas trobas.

Peiktina, kad, gaisrui at
sitikus, miestelyje niekas 
neskambino varpais, subė
gę miestelėnai gal butų ap
gynę Trečiokų klojimų. 
Spėjama, kad. kas padegė 
(o gal vagįs, norėdami pa
vokti žųsis), nes ūkininko 
Baltušniko šeimynoje nėra 
tokių, kurie rūkytų tabakų.

Nuostolio apskaitoma 
virš dviejų tūkstančių rub
lių. '■ Antė.

■'(“Viltis’”)

lai-
\ Iš Londono.

: Nedėlioj 15 d. spalio 
kė‘ savo susirinkimų ben
drovė “Birutė”. Susirin
kimas atsibuvo lietuvių 
kliube su nedideliu žmonių 
skaitliumi. Pirmiausiai 
raštininkas p. Kiulenas 
perskaitė net kokių dvyli- 
kų susirinkimų nutarimų. 
Toliaus kasierius išdavė at
skaitų, kiek per bertainį 
metų įplaukė ir kiek kur 
išduota. Atskaitos skaity
mas buvo nelabai aiškus ir 
nuobodus, taip, kad sunku 
buvo kas ir įsitėmyti. Kun. 
K. Matulaitis net ir barė 
viršininkus, mokindamas 
kaip gėriau ir supranta
miau galima išduoti atskai
tas. Nors ir sunku buvo 
kas įsitėmyti, bet rodos jau 
lietuvių duonos kepykla tū
ri savo gryno pelno ar apiė 
50 svarų sterlingų. Šiaip

ar taip, bet “Birutei” tuo- 
mi kartu sekasi neperkaipj 
nes daug savaičių pasitai
ko, kad turi nuostolių, tai 
vėl kurių savaitę šiek-tiek 
atsigriebia. Kaip man ro
dos, tai “Birutė” lygiomis 
išeina. Dabar jau bendrovė 
persikėlė į kitus namus, di 
dėsnius ir brangesnius, tac 
ir vėl pasidaugino išlaidos. 
Miltus nutarė ir toliaus ga
benti sau iš Rusijos. Susi
rinkime buvo ir karštų gin
čų, bet vis be jokios nau
dos. Atėjo keletas moterė
lių rugodamos už neatsa
kantį iškepimų duonos, ypa- 
čiai ruginės. Pasibaigt 
susirinkimui, muzikantai 
griežė, o jaunieji šoko kad 
net svetainės grindįs braš
kėjo. Galijotas.

Iš pirklybos mokyklos 
egzamino.

— Kur guli sala Java?
— Nežinau.
— Na, o kų turime nuo.

Javos?
— Nežinau.
— Na, o iškur imame ka

vų?
— Negaliu pasakyti...
— Delko?
— Nes... tai pirklybos 

paslaptis...
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Labai gražus keturiose spalvose 1 
' Jubilejinis paveikslas j i
i KOVA TIES i

QaLGIRIAIS1

i
> dant tasai jubilejinis paveiks- j 

; > las papuoštą kiekvieno lietu- < 
«vio namus, o ypatingai, kuo- \ 

met šiemet apvaikščiojama \

J
i

11-

I; 
! ■ Didumo 14x24 coliai. i 1 
[ ‘ Šitas paveikslas — tai re- j 
[ tenybė, tai jubilejinis 500 < ■ 
i metą sukaktuvių išleidimas į ! 
į kovos lietuvių ir lenkų sii j i 
j kryžiuočiais.. Paveikslas tep- j

' [ liotas garsaus teplioriaus J. J 
J Mateiko. Jis perstato D. L. į ;

K. Vytauto ir lenkų karaliaus l ; 
Jagailos kovą su kryžiuočiais ! [ 
1410 metais, kuomet kryžiuo- į į 
čių galybė galutinai sumalta j : 
ir jų garbė sumindžiota. Pa- < ■ 
veikslas išleista turtu ir spau- j ! 
da “Kataliko”. j
Tokio paveikslo niekur nega- !

Įima gauti. Pageidaujama, i- į ,

I las papuoštų kiekvieno lietu- i ' 
' vio namus, o ypatingai, kuo- j !

met šiemet apvantsuiujama ■ ; 
500 metų sukaktuvių jubi- ! 
Įėjus. !
raivKnoil Ubai pigiai, ftrtart "K»- j 
tallko” rtdalicl|o|a, ant vlatoa, pa- i 
w«liral«a ♦llr 9An nia|«fma« J [

■

i

velkalaa letuoĮa tik 25c. 8a prlalaa- 
thnu In kltua mlaatiia, 80c. ngta- 
tams, Imant daug, nulaldilama 60 i 
nnotltnilt. I

i Užsakymus su p’nigais siųskite < 
“Kataliko“ išleistojo vardu: - - .. j 

i J. M. TANANEVICZE 1 
I 3244 S. Morgan St, CHICAGO, ILL J
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Į | Įamerikos žinios.
rerims pirmuose kandidatų 
rinkimuose į miesto valdi
ninkus, kadangi pagal įsta
tymų balsuojantieji piliečiai 
turi užsiregistruoti 40 die
nų prieš rinkimus, moterįs. 
gi nesenai tėh gavusios baį- 
savihio teises f ųžsiregistrų-

Biaurus kerštas geležinke
lio kompanijos.

EI' Pašo, Texąs.- — 
kirigū būdu keršija geležin
kelio kompaniją Southern 
Pacific sayn jstraikųojan-, 
tiėins darbininkams; būtent, 
mieste'Gila, ^.riz. sustabdė 
korhpaiii^l^^ediinus van
dens į :dm’bi įlinkų namus; 
tatai pastarieji turi įgaben
ti sau A vandenį iŠ ■ - tnlimų 
apylinkių bačkomis.; -/Van-' 
denį toj- apylinkėj 
ma jyąrtotįiMįtiktai keliuose 
kompanijos iškastiųįfee šuli
niuose vanduo yra;ž^eTaSy 
kurį dabar darbdaviai ne
nori duoti darbininkams.

. Tokis kompanijos žiauruM 
mas labai sujudino darbi
ninkų sluogsnius, kurie ma
no ieškoti teisybės teismuo
se. . ■ ;

Nie-

gai metų prekių eksportas 
sieksiąs bilijoną dolerių, ar
ba apie 150 milijonų dole
rių daugiau už pereituosius 
metus. A

Nežinomosios žmonių rasės
- •. kaula^.A?Xę/ ;

Junction . City, Wis.« — 
Kad Amerikoje -prieš dau
geli nictašimčiųfgyyeno' ko-

Vienok' ųaoterįs -torės-^ihią 
"teisę balsuoti 5 dieną 
gruodžio- galutinuose rinke 
muose, . nes tuomet sukaks 
40 „dię'inf ■uuo'-ijų 'užsiregis
travimo; ■ lo

tas, jog .aut fames'’’ J.
land ’o netoli. Jū|^^g^ity 
iškastaržmbni^’^^iftą>?’ it 
kaukolės, kūri^^^uaąs^ro-

Socijalistų laimėjimas . 
rinkimuose. į

Cleveland, O. ’■— Pasta
ruosiuose rudeniniuose rin
kimuose Ohio valstijoj so
cijalistų partijos kandida
tai paėmė į savo rankas ad
ministraciją šiuose mies
tuose: Canton, Lima, Lo
rain, St. Marva, Barberton, 
Cuyahoga, Falls, Mount 
Vernon, Toronto, Fortenia 
ir Martins Ferry. Canton 
ir Lima yra gana dideli 

■ ~Tniesteliai, - o__ pirmamjam 
kuomet tai gyveno buvusis 
prezidentas McKinley.

Mieste Shenectady, New 
Yorko valstijoj išrinkta so- 
cijdlistai: majoras, beveik 
visa miesto valdyba ir pa
vieto skyrius. Kalnakasių 
regijonuose valstijoj Utah 
socijalistai taippat laimėjo, 

f Hiadangi išrinko savo majo
rus ; miesteliuose Murray, 
Manti, Eureca, Trintie ir 
Stockton. Mieste Everett, 
Wash, socijalistai išrinko 
tris' miesto valdybos na
rius. Keliolikoje kitų mies
telių nors socijalistai pra
lošė, vienok .parodė savo 
partijos intekmę;, kadangi 
juos persvėrė tik maža dau
guma balsų.

Milwaukee’s ma j oras-so- 
cijalistaš Seidel telegrama 
pasveikino savo * partijos 
draugus ChicagojeJ kur so
cijalistų partijos kandidatai 
į teisėjus gavo be maža ko 
17.000 balsų. 1

Kiek Amerikoje išgeriama, 
alaus.

Washington, ’D. C; — Pa4. 
gal , vyriausybės statistiką; 
Suvienytose Valstijose gįy- 
vęnto jai išgeria daugiau 
alaus, negu kurioje nors kie
toj šalyj. 1910 metais čia 
išgerta-1.851.000.000 galionų 
aląus;?o Vokietijoj; alaus :te- 
yįškej, > tuomi „pat laiku įš- 
gerta 1.704.000.000. Degti
nės daugiausia išgeria rusai; 
bet antrąją vietą po jais už
ima yank ės. Vyno daugiau
siai išgeria francuzai, ame-i 
rikonai gi vyno nemėgsta ir 
mažai jo išgeria. Daugiau
siai girtuoklybė ■•viešpatauja: 
Belgijoj, Danijoj, Rusijoj1 
Austrijoj, Franci joj, Angli
joj ir Švecijoj Europoje, 
čia gi tame atvėjyj pirmą 
vietą užima Suvienytos 
Valstijos. •

kokių šiąųdię niekur lięsu^ 
tįkši. Tie kaulai yasfet' iš 
akm,emi ' šūde t ame karšto,, 
salė kurio stovėjo Iš molio 
padarytos urnos, nurodan
čios, Jog tie priešhistori- 
niai žmonės turėjo tam tik
rą civiliziąciją/ Kaulai ix ur
nos nugabenta x muzėjim. 
Išeina, kad Amerikoje ne 
tiktai in dijonai\„.bpvo .pir
mutiniais gyventojaįš\prieš 
tukstančus metų. • /<1- .*

Moteris išrinkta miesto 
majoru.

Rockford, HI
Idai rinkimų kovai mieste
lyje Arcadia, HI. laimėjo 
pda K. F. O’Connor, ži
noma moteris-veikė j a ir li
ko išrinkta majoru. '■■■ Ki
tais kandidatais į majorus 
buvo buvUsis majoras W. 
Haynes ir kita moteris p-ia 
R. Scholl. Naujas majo- 
ras-moteris tuo jaus paliuo-i 
savo nuo tarnystos visus bu-
'VHsiG-maįorp paskirtus val
dininkus-vyrus ir į jųr -viel 
tas paskyrė moteris.

Po srnar

Geležinkelių aukos.
Washington, D. C. — Pa-t 

gal vyriausybės statistikoj 
biuro surinktas žinias pereit 

- tais skaitlinių rinkimo mes
tais, užsibaigusiais 31 die
ną spalio, geležinkelių kom
panijos Suvienytose Valsti
jose suteikė darbą 1.648.033 
darbininkams. Ant kiek
vienų 458 tų darbininkų vie
nas liko užmuštas geležin
kelių nelaimėse, o ant kiek; 
Vienų 13 darbininkų vienas 
liko sunkiai ar lengviau su? 
žeistas, 
gū 
ant
metais 
kame 
ko užmušta, o 150.150 su
žeista. Apart to 5.287 žmo
nės liko užmušti ir 5.614 su
žeisti pereinant per geležin
kelių bėgius miestuose. 
Baisios tai skaitlinės, o vie
nok nieko čią, neveikiama, 
idant užbėgti toms nelai
mėms aht geležinkelių/ •

Stebuklai pas protestantus,
Washington, D. C. — Vi

si tikėjimai turi savo ste
buklus, bet net ir protes
tantai turi savo stebukla
darius ir tiki į jų viršgam- 
tišką galybę. Štai pagal 
pasakoj imus Evangelical 
Christian bažnyčios, narių, 
vyskupas toš bažnyčios 
Oliver Sabin turi savyje to
kią stebukladario galybę, 
jog padėjęs savo ranką ant 
peties sužeistamjam, arba 
net labai sergančiam, visiš
kai jį išgydo. Pasakojamą, 
kad viena diena jis" išgydęs 
penkis. įvairiomis ligomis 
sergančius žmones ir tą 
“stebuklą” matę daugybė 
žmonių, o tarp kitų ir an
gliškų laikraščių reporte
riai, kurie labai skeptiškai 
į tuos “stebuklus’’ žiurėjo. 
Dabar tūkstančiai sužeis
tųjų apsupo maldnamį, ku
riame stebukladaris vysku
pas laiko pamaldas ir gydo 
ligonius.

Abelnai nelaimin- 
skaitlius 

šiais 
160.555

atsitikimų
geležinkelių 

siekė
10.396 žmonių li-

Medžioklės aukos.
Washington, D. C. ■— Ap

skaityta, kad. bėgančiame 
medžioklės sezone, jau žuvo. 
47 medžiotojai nelaimin
guose atsitikimuose. Dau
giausiai jų žuvo Michiga- 
no valstijoj, nes net ketu
riolika, dešimts New Yor- 
ko valstijoj, trys Washing- 
tono valstijoj, penki New 
Jersey valstijoj, o kiti žuvo 
po vieną įvairiose valstijo
se. Septynįs medžiotojus 
užšovė jų draugai, many
dami jog tai yra briedžiai 
ar styrnos, vaikščiojančios 
po krumus.

Moterįs negali balsuoti.
San Francisco, Cal. — 

Rinkimų komisija šiame 
mieste neleido balsuoti mo-

Prekių išvežimas iš Suvie
nytųjų Valstijų. , .

Washington, D. C. — Pa
gal vyriausybės žinias kai
na prekių, vietiniij fabrikų 
išdirbtų ir išvežtų į užsie
nį šiais metais sieks bilijo
ną dolerių. Šiais metais į 
devynis mėnesius jaų; išgar. 
bcnta iš čia už $719.000r 
(100 prekių, tatai drąsiai 
sprendžiama, kad iki pabai-

nnkimuose. asestaso. . -Tei
sėjas vienokį; pąliuosavo 
areštuotąjį, pripažindamas, 
kad tokie “jųdąnjieji” pi
liečiai gali -balsuot, kur 
jiems patinka* ų

Keistą dovana.
Boston, Mass. Kokis- 

tai Howard Bepnett iš Lud
low Center likp.^ apdovano
tas auksyiiu laikrodėliu su 
deimantais nųq. Viengungių 
kliubo, už tai. kad .iki^l 
metų savo amžiaus negėrė 
jokių svaiginančių ■ gėrimų, 
nerūkė tabako, nekeikė; ir... 
nepabučiavo jokios mergai
tės, kartu nęsųęidamas su 
jokia į meilę. Sakosi jisai, 
kad jam labai buvo lengva 
nuo. to viso susilaikyti.

Pardavė pačią už pusantro 
cento. ' ■' ‘

Kokomo, Ind. — Kokis- 
tai A. J. Ladwig nežmo
niškai pasielgė su savo pa
čia, parduodamas -ją už pu
santro -cento buvusiam ka
liniui G. Albaugh, kurį jis 
intarė artimoj pažinty  j su 
jo pačia. . Albaugh davė 
pavydžiam vyrui vieną cen
tą, čielą, o kitą perkirto kir
viu per pusę ir vieną pusę 
pasiliko sau '‘ant atmin
ties”. Ladwig’ienė vienok 
nebuvo užganėdinta tokia 
keista pirklyba ir teisme, 
pareikalavo persiskyrimo. 
Manoma, kad teismas netik 
duos motėi’ei persiskyrimą, 
bet dar smarkiai nubaus 
abudu pirklius. .

Paliuosavo piktadarį
New York, N. Y, — Spe- 

cijalinis teisinas, tardantis 
bylą kokio-tai H, A. Ulrie- 
n’o, kuris kovo mėnesyj š. 
m. sunkiai sumušė B. P. 
Washington’ą, išėjusį augš- 
tesnį mokslą nigerį, paliuo- 
savo jį nuo visokios atsa
komybės. Washington’as 
buvo taip sumuštas, kad ke
lias savaites turėjo išgulė
ti ligonbutyj. Baltieji tei
sėjai vienok nutarė, kad su
mušti juodąjį žmogų, nors 
ir mokyčiausią, visai nėra 
jukino prasikaltimu. Tokis 
tai Amerikos teismų prasi
žengimas su tiesa.

VISOKIOS ŽINIOS.
Šiemet Nobelio dovaną už 

literatūros skyrių gavęs 
garsus Belgijos.’raštininkas, 
Maurice Maetteiiinck.

Austrijos socijalistai ren
gianti Skaitlingus susirinki
mus,. iš kurių išnešama pro
testai prieš Italiją, kuri be
reikalingai užpuolusi ant 
Tripolis. Rodos, italai iŠ 
tų protestų tik.-, juokiasi.
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Vaizdas iš Chinų revoliucijos.. Viršuje matoma chinai kareiviai pėstininkai,' 
o apačioj ciesoriaus raiteliai.  -

randa pas nieką užuojau
tos. ■ :* _■ ;

Vienos universiteto stu
dentai andai !fap vaikščioję 
metines sukaktuvės nužu
dymo revoliūeijbnieriaus 
Roberto Blumb'1845 metais. 
Prie tos progos ^farp stu
dentų ~ užgiiausįr- ’ - - -it-—T - 
kurias'peiiiršSV

k i peštynės, 
L policija.

Nobelio dovana už moks
liškus darbus,, fizikos srityj 
pripažintą vokiečiui .profe
soriui Wien? “Pirmiau bu-š 
vo manoma, ' jogei už ’fizi
kos mokslūs dovaną gau
siąs žinomas išradėjas Edi
son. /1" t ’ •' i

Berlyne miesto rinkimuo
se andai socijalistai išlošę 
visišką kovą. Iš 17 distrik- 
tų tik viename 16 distrikte 
išrinkta miesto tarvbon at
stovas liberalas, ;o- kituose 
— vis vieni socijalistai.
Sfį -- • j J

Anglijoje 21 mėnesiui ka
lėjimam pasmerkta vienas 
Vokietijos dfiėietas, nekok- 
sai Schultz, kaipo' šnipas, 
kuris norėjęs ištirti Angli
jos- nuomonę besitąsant Vo- 
vietijai su Francija už Mo- 
rokką. ■'

Nešioja su savim namus.
New York, N. Y. — Čia 

areštuota dailidė N. Peace, 
kaltinamas už neteisingą re
gistravimąsi rinkimuose. 
Peace gyvena mažoj bude
lėj, kurioje kartu susideda 
ir savo amato įrankius ir 
reikale savo budelę pats ant 
pečių nusineša į tą dalį 
miesto, kur turi darbą. Po
licija tatai nelaikė/ jį už 
nuolatinį gyventoją kokios 
nori miesto “ward’os”ir

Anglijos vyriausybė nu- 
sprendžius ankštai peržiū
rėti visų Anglijos baronų 
surašą, kadangi pramatoma 
ten kokios “menkos ver
tės” klaidos, būtent kokie 
60 žmonių netęisotai turinti 
baronų titulus.

-,•* . r m- ’ .

Portugalijos?: ktolionijoj 
Angola (vakarinėj Afrikoj) 
tenaitiniai gyventojai nige- 
riai sukėlę revoliuciją prieš 
Portugalijos Respubliką ir 
prieš visus abolnal europe
lius. Europėnai esą skęr-. 
džiami ir jų sodybos degina
mos. . r o i ; ii

Andai Londone atsibuvus 
inauguracija naujo miesto 
Londono lordo majoro, 
Tom. Borr Crosby. Sureng
tame pokylyj svarbiausią 
kalbą pasakė premieras As
quith apie užsienio politiką; 
patėmijo, jogei Anglija už
laikanti neutralitetą sulyg 
Chinų - revoliucijos ir italų- 
turkų karo.

Naujam'.i.i Męksiko prezi
dentui Madero-.nesenai per
statyta peticija, kurioje 
prašoma, idant jis, Madero, 
savo kabinetan nepriimtų 
senosios valdžios valdinin
kų, Po peticija pasirašę 
Madero šalininkų ir daugu
mas kitų partizanių. Bet 
Madero peticiją griežtai at
metė. ir apreiškė, jogei jis 
žinąs ką darąs ir nereika
laująs ten kokių publikos 
patarimų.

Vokietijos laikraštija aš-’ 
triai kritikuoja savo valdžią 
.už prakišimą šusitaikyme- 
su Franci j a Morokko reika
luose. ’Kuomet prasidėję su 
Franci ja nesutikimai už Mo
rokko reikalus, kaizeris as
meniškai paklausęs savo 
miriisterių, ar karo laivynas 
ir armija pasirengę karan; 
jam atsakyta - 
kietija seniau manius Mo- 
rokke gausiai pasipelnyti ir 
turėjus surengus pienus, bet 
dabar tie pienai nuėjo šu
niui ant uodegos.

nei Vo-

JAUNI EKSPROPRIA- 
TORlAI.

i Berlyno diėifrašĮy “Ber
liner Tagėblatf” žinomas 
šiaurinio poliaus ^atradė- 
jas” dr. Cook stengiasi save 
išteisinti, visą kaltę suverz- 
damas ant kito “atradėjo” 
Peary, pagaliau aprašo sa
vo kelionę į žemgalį. Te- 
čiauio

Rusijos mieste Saratove 
pražuvo 14 metų Kolia Iva
nov, javų pirklio sūnūs. 
Veltui jis įvairiais budais 
ieškota.

Keliomis dienomis pas
kiau į Ivanovų namus atė
jęs 16
tis ir padavęs tarnams laiš
ką, kurį-liepęs atiduoti pa
čiam pirkliui Ivanovui. 
Tarnams atsisakius tas iš
pildyti; jaunikaitis iš pa- 

didelį

17 metų jaunikai-

kaukazišką durklą. Tariu 
ėmę- kaukti ir jaunikait

pasprųdęs. Praslinkus ne
kuriam laikui, Ivanovas sa
vo laiškų skrynutėje sura
dęs laišką, kuriame iš Iva
novo pareikalavo 5.300 
rublių Kolios išpirkimui, 
buk tai iš revoliucijonierių 
rankų. Laiško autorius tu
rėjęs pats ateiti tų reika
laujamų pinigų, bet neatėjo, 
nors policija nuolatos visas 
kertes saugojo.

Visas reikalas isšiaiškirio 
ėmus klausinėti pražuvusio

Vienas . iš 'jtj Vlasov, pą- 
pasakojo.štaį ką,:

Piešimo mokyklos moki
nys Bąukin inkuręs ekspro- 
prįatorįų būrį, kurie turėję 
išgauti sau pinigų su dur
klų „ir brauningų pagalba iš 
žinomų sau turtingesnių 
žmonių. Kolia prigulėjęs 
prie tOs organizacijos, bet 
kad. paskui tas paslaptis 
ėmęs pasakoti kitiems paša
liniams, Baukin nusprendęs 
jį užmušei,

Vlasov ir Baukin vieną 
dieną liepę Koliai paimti sa
vo tėvo brauningą ir durklą 
ir visi trįs nuėję į artimuo
sius kalnus, kur randasi 
daug plyšių tarp sutrukusių 
uolų.

Tenai Baukin Koliai da
vęs į rankas mandoliną ir 
privertęs jį groti gedimo 
maršą. Kuomet tas ėmęs 
groti, Baukin pasitraukęs 
sėdinčio užpakalin ir šovęs 
į sėdintį Kolią su mandoli
na rankose. Pataikęs sta
čiai galvon. Kolia kniupš- 
čias sužlugęs, o Baukin dar 
dusyk iššovęs jam veidan. 
Po viskam Baukin su Vla- 
sovu sugrįžę miestan.

Baukin prisipažinęs prie 
galvažudystės. Tame rei
kale daug asmenų areštuo
ta.

HUMORAS.

galvoti, ką turėčiau išsi
rinkti; kiekvienas iš kandi
datų turi savo ypatybes. 
Senas grafas turi titulą, nu
sipenėjęs bankierius turi 
pinigus, o jaunas daininin
kas turi talentą!

Kaltas bijo teisėjo; ne
kaltas nesibijo teisėjo, bet 
nelaimės.

Pirmasis
Lietuvių

DIENRAŠTIS
Amerikoje

Dienraštis 
turės pasirodyt 

pirm
NAUJŲ METŲ

Neteisybe.
Apsiskolinęs jaunikis (į 

merginos tėvą): — Aš tams
tos dukterį ant rankų ne
šiosiu!

Tėvas: — Taip, bet aš 
pirmiau tamstą turiu pasta
tyti ant kojų!

kaip
tik bus suspėta J 

ineiti į J 
naujus

“KATALIKO” NAMUS \
Be skaitlingo: 

visuomenės pri
tarimo nebus 
galima tas dar
bas pradėti

Kas nori 
Dienraščio 

tegu tuoj aus 
atsiliepia 
laišku

Vertėtų tat visiems
; Amerikos lietuviams
; tas sumanymas remti
; Lietuviams juk rei- 
; kia turėti kasdien po 
; ranka žinių skelbėjas 
; ir kelrodis. Pirmiau 
; dienraštį leisti neleido 
; nekurtos aplinkybės, p 
[ nūdien tas pergalėti ga- 
; Įima.

Kas nori dienraščio 
tegu pritaria laišku.

J. M. TANANEVICZE:
:; 3244 S. Morgan st., Chicago, III. ■

i • , ■ 1 -J’ ‘> ■- į
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^MOTERIŲ SKYRIUS. į

NAMAI.

Tikiu, jog kiekvienas 
žmogus niekur neranda taip 
ramaus ir malonaus pasil- 
sio kaip namie. Namai yra 
žmogaus gyvenimo vieta 
nuo pat jo užgimimo. Vie
ta, kur mes pradedam ir už
baigtam savo darbus, vieta 
saldaus miego ir pasilsio. 
Namai yra dieviška moky
kla kūdikėlių,, kuriame jie 
išmoksta žengti pirmuosius 
.žingsnius, tarti pirmuosius 
žodžius, pirmiausiai išmoks
ta suprasti tėvų meilę, iš
moksta būti dorais. Na
mai yra dangus vienos šei
mynos./: ■ >“•

Bet pažvelgkime atidžiau 
į šiuolaikinį žmonių gyve
nimą, ar daug atrasime to
kių palaimos namų, kur 
viešpatauja ramumas, mei
lė ir sutikimas šeimynoje? 
Neabejoju, kad. atrasime tik 
labai mažai tokių namų, 
nes didesnis namų skaitlius 
šiandieniniame žmonių gy
venime yra šlykštus pažiū
rėjimui, Vietoj kad visus 
namų kampus rytmetyje 
atlankytų ir apšviestų sa
vo spinduliais saulutė, juos 
atlanko alkoholis ir viso
kios svaiginančios rugštįs, 
gimdančios atsiradimą vi
sokių nešvarumų, ligų ir 
nelaimių. Persistato liūd
niausias reginys, pasižiurė
jus į tokiti namų šeimynas 
dar ir su mažais kūdikiais, 
kurie daugiausiai turi nu
kentėti. Tankiai jie užmu
šami dar prieš užgimsiant, 

ilgimus esti nęąprųpiną- 
f‘ ai/nea^žiurėti kartų ’’su jų 

efę**namais-*$r Tokių vaikų 
;|irgumentąVimaš ir dvasia 
išauga; taip iškraipytą, taip 
ąilpna, • kad jie liekasi tik 
gyvenimo vergais. Tokie 
tamsybių. nainai galima pa
vadinti7 jaunos dvasios 
jkvizicija.

Nekratinėsime čia iš pa
matų, kokie nešvarumai yra 
tamsiųjų šeimynų namuose, 
mes norime tiktai nurodyti, 
kokie yra tikrai ideališki 
namai, kuriuose kiekvieno 
kiltai protaujančio dvasia 
randa saldų pasilsi įr ra
mią prieglaudą. Tikrai 
ideališki namai remiasi ant 
moters protavimo, išmin
ties ir jos dvasios kiltumo. 
Kuri moteris yxa; augštai 
pakilus protavimu, išminti
mi ir skaisčią-dora, jos na
mai išsižiuri stovinti ant 
gražiausių pamatų. . Ji juos 
palaiko, saugoja, šviečia ir 
linksmina, už ką ji yra va
dinama “Namų Karalie
ne”, “Angelu Namijos”. 
Kuomet šventieji namai ner 
tenka savo prižiūrėtojos, 
jie liekasi lig apkurtę, liūd
ni, netraukianti į save. Bet 
namų skaistumas daug pri
klauso ir nuo vyro, kuris 
netik kad neapsunkina mo
terį užsiimti narnų tvarka, 
bet dar ir netrukdo nei ma
žiausią jos laiko valandėlę, 
kuomet ji užsiima savo 
dvasios reikalais, savo min
ties tobulinimu, idant pasi
kelti iki tikrai vertybei pa
vadinimo jos “Namų Ka
raliene”. Vyras visuomet 
tik pagelbėti turi moterei 
šviestis, lavintis, protauti ir 
tobulinti savo jausmus. 
Ideališki namai yra tik vie
nos šeimynos buveine; jie 
yra taip švarus, taip čysti, 
pripildyti ramumo ir ma
lonybių, jų sienos išdaįlin- grietine. Bet ar kavos var

in-

tos guodojamų asmenų ai’ 
gražių vaizdų paveikslais, 
lentynos nukrautos visokio 
turinio knygomis. Tų na
mų “Karalienė” yra pasi
puošusi nesutepemais šva
rumais, ji pasitinka tarp du
rių savo gyvenimo; draugą 
su šypsančiu veidu, turė
dama ant rankų kūdikį; 
jiedu brangina ir idealizuo
ja viens kitą; tarp jų vieš
patauja neapsakomas suti
kimas ir harmonija, rodos, 
visas namas yra pripildytas 
dangiško džiaugsmo. To
kiuose namuose kūdikiai 
yra užauginami sveiki, turi 
gerus palinkimus, žengią 
gerais keliais ir draugija iš 
jų gali tikėtis labai dau’g 
gero.

Taigi, kad padauginti 
skaitlių ideališkų,, ramumo 
ir palaimos namų, pirmiau
siai reikia gerai pažinti vie
nas kitą, kaip moterims, 
taip ir vyrams, idant su
prasti žmogiškos esybes 
svarbumą. Reikia išvalyt 
iš savo vidaus visokia ne
apykanta, kerštas ir užvy- 
dėjimas, reikia, pamest pa
protį vartojimo nešvarių 
žodžių, o ypatingai reikia 
saugotis nuo užnuodijimo 
savo proto alkoholiniais 
nuodais. Taipgi reikia su
sipažinti su hygiena, kas 
daug pegelbės apsisaugoti 
nuo labai greit prieinamų 
ligų. Kada šitą viską at
liksime, namo netruksime' 
išvalyti, nes, turėdamos 
švarius, grynus. .ir žmogiš
kus jausmus, nešvariame 
name gyventi nenorėsime.

Taigi,' mięlps . drauges! 
nuo mų^ Tdąugiaušiai-?'pri
klauso, .'padauginti' skaitlius 
ideališkų riąinųj.... kųrįųose 
raųiumas, meilė ir šeimynos 
sutikimas viešpatauja; „Ati
džiai įsigilinkim į šitas pa
duotas keliąs .mintis ir rhė- 
ginkim apydidi savo , jaus
mus, o tuomet: valysime ir 
puošime ir* savo namus. 
Tarp musų graznų pirmiau
sią vietą užima knygos. 
Vienas kiltų straipsnių ra-, 
šėjas pasako: “Kuomet 
aš nueinu įias -šethiyną) - ku
rios namuose nėi viėnąm 
kampe nėra knygų, tie”-nar 
mai man išrodo” -taip' tušti, 
taip tušti, kad‘juose hiekb 
nėra’ apart įgabenamo kas.-] 
dieninio valgių”. ' Šitas’iš
sireiškimas yra labai teisin
gas, kadangi be- knygų nu
rodymo mes nemokėsime 
suprasti kad ir brangiausių 
graznų vertės. Gabenki
me į musų namus visokio 
turinio knygas-, puoškimė 
jomis musų* protą ir dvasią, 
tada musų namai bus pri- 
skaityti prie ideališkų jų. na
mų.

Mot. d-jos 
narė

toj imas yra sveika? Tai 
didelis ir svarbus klausi
mas. Kava savyj turi ele
mentą, vadinamą “kofei
ną”, kuris yra nuodingas.

Tvirta kava, ypač juoda, 
ir perdaug naudojama, at
gabena nervų suirimą įr 
sunkias širdies ligas.

Amerikoj kavos geriama 
daug, bet, abelnąi imant, ji 
geriąma- lengva (netvirta), 
taigi' suaugusiems ji nėrą 
taip daug kenkianti, >?jėi 
kam ji vartoti gydytojo ne
užguita. .. . .. .. -

Kas-gijytįsi. vaikutis ku
rių dadgumos. svarbiausiuo
ju valgiu yrą. tik kava su 
duona arba pyragaičiais,, tai 
tokiems vaikams .net leng
viausia kavą yrą..kenksmin 
ga./ * Į

Kava turi padjįgįnaneu 
ypatybę, bet. kąi^ musų 
jaunai kartai ^^likams)- 
reikalingas ., padilginimas, 
jei jų gyvasties spėkas ir iš- 
siveržimus tankiąi^nšieį^ 
labai ’ aštriai -nuraritd^H

Taigi nuoširdžiąi. musų 
šeimininkėms patariu tą pa
prastą kavą pakeisti pigią, 
sočia ir gardžia miežių ką- 
va. ■ ■

Angliškai toji kava va
dinasi Kneip Malt Coffee, 
kurios daugiau antsyk per
kant svaras lėšuoja tik $ 
centai.

Tik patariu tą kavą pirk
ti nemaltą, idant apsilenkus 
suklastavimo, paprastai 
Amerikoj veikiamo. į

Norints padaryti nepa
prastai gardų mišinį, iš ku
rio išvirtą kavą netik vai
kai, bet ir suaugusieji my
li gerti, meldžiame- sekan
čiai elgties: paimti du svą- 
ru miežinės kavos, tris 
šaukštukus geros degintos 
kavos ir dvi. figas džiovių- 
tąg ; ii’„smufkiai < supiausty- 
tas. “

PąSkūito ųii^inįU’i nu
peikus virti kavą. - ! ;■/ (•:

•Toji kava <larit& tą ypa
tybę, kad- .reikąiaiij.ą.." imt- 
žiaU cukraus, kuri$:'’dah^.’į 
taippat yra brangokas/'

Paklaušųšibš '.niusų patu
rimo, gerbiamosios skaity
tojos, nuveiksite tris, gerus 
darbus: Sutaupysite tąjį 
sunkiais laikais kelis cen
tus, suteiksite vaikams, 0 
net ir vyresniems (gardų ir 
sveiką vąlgįlljr jrekiršįnsitp 
jaunajai kartai 'rięiVuį' ’kiu
rių spėkos’ ’yra'. t^ykliškpi 
išsivystymo^djtėd^“' ’ s

>•

Apš vietos” 
Marė Mažutėlė. ,

APIE KAVĄ

Vaizdas iš revoliucijos Chinuose.

■ >

ir išimtinai užsiėmė politi
ka. Atsirado ir tokie, kurie 
tvirtino, kad moterįs balsuo
ja paliepus jų partijų va
dovam^, arba kad jos stovi 
šalę vląų pąrtijų ir atiduo
da savo bąjįsus tai partijai, 
kuri pasiūlo didesne užmo
kestį.

Vis< 
ko sų 
mui nė

-vteirok suti

MOTERIŲ POLITIŠKAS 
VEIKIMAS ltOI.0RAD(^

JE, - .Zį

Kolorado valstijos sena
torius Hecker įnešė valsti
jos senataiiopereitoj sesijoj 
du indomius įstatymų su
manymus. Pirmas sumany
mas — apie paskyrimą, piĮ 
nigų cigarų pirkimui valsti
jos sentoriams,--.-. antras — 
apie atėmimą moterims Ko
lorado valstijoj >balsavimo 
teisių. •.

: Pirmas sumanymas -buvo 
greitai atmestas,'" paliepus 

‘senato pirmsėdžiui, j ir Kolo-t 
ralio senatoriai, turėjo ■ pirk
tis cigarus už savo- pini
gus. Antrasis gi reiškus 
sumanymas pagimdė visą 
sensaciją. Visoje Ameri
koje pasklydo gandas, jog 
sufragizmas Kolorado j e
niekam netikęs. Vieni kal
bėjo, kad tenai moteris ne
galima priversti naudotis 
savo teisėmis, kiti, — kad 
moterims taip patiko bal-

Tankiai tenka skaityti 
apie kavos kainos pakėlimą. 
Amerikos spekuliantai įvai
riais budais lupa kailį kon- 
sumentams (valgių sunau
doto jams). Aršiausios rų- 
šies kava lėšuoja 13 centi] 
svaras. Musų šeimininkės 
sielvartauja, o 'mes megįsi- 
me joms suteikti tame at
sitikime praktiškus patari
mus.

Kas tiesa, kava yra labai 
gardi, ypatingai su gera I savimas, jog jos pradėjo 
_ -• nepaisyti apie savo namus

fy^jog sufragiz- 
etos Koloradoję. 

Viena glštyos senatorių 
apskelbė/ ^ yiešąį ir dąu- 

moterių sųti7 
kp '. sįį ■ T'ąs labai (pa
kėlė ( ūpą " ąnią-sųfragistąins 
tose valstijose, Įęųr įstątym- 
dąyysčių .(įstaigos, svarstę 
klausimą, apie m(>.tę^įųj;ięį- 
sęsį. Ir, is t ikrą, kani' norėsi^ 
atkartoti Kolorado klaidas, 
kur per) 1$ .metų moterįs 
naudojosi balsavimo teisė
mis?

Delei„to,. kad senatoriaus 
Heckerįa, sumanymas pa
traukė ,į -save visuomenės 
atidžią, juomi .pradėta ypa- 
tįngąiįndornauti. ,Įr daugu
mas žmogių, .4 norėdami iĮ£ 
tirti tikrą dalykų .^toyį, nu
vyko , j ,Denyąrą?,..JĮ^lor^clop 
rezidenciją,^;^ęnątoriųs 
Hepįeifįilgoje^^ąlįoje prįer 
šąi t , ęufrągiątęs . pąsąkė 
jiępaą,. kaipo.y.paskutinį sa
vo, žodį, kad jįs, visą laiką 
vien tik špokus krėtė, Tuo- 
mi prisipažinimų kiek nusi
minę. keturios^, sųfragistėsy 
Kolorado įstatynądąvystęs 
įstaigos marės,, kurios jau 
buvo; sutaisę iųdpmų sumą7 
nymą apie atęųiimą, vyrams 
bąlsąvįmo .teisių. . Jos ta
rėjo ilgą x surašą prirody-. 
mų? kodėl tas. yrą.geistina,. :

jS[ęžiurint(į taį, kad sena
torius ^ęc^er jųžyądinO’ są^ 
yo su^an.^ną, vįęn šposu, 
valstijoj, ątąjrado .dąrig žmo^ 
nių,’.. pĮįępn^iu senatoriaus 
šposą už teisybę, ir norin
čių tą ^umauyjną įvykdinti 
gyv.eniųian.j Jie savo pri- 
rodymųs pamatavo, tuomi,

“Koįjrajo moterįs išmo- 
ko balsBptį”* • .. f ..

Kolorado moterįs išmoko 
taiįi ko nesupranta > vyrai vi
sų; Suvienytųjų? Valstijų,’ 
išskiriant valstijas Oregon,- 
Wisconsin ir California. 
New York valstijos vyrai- 
nesupranta kaip reikia bal
suoti! Valstijų Ohio, Ui-

nois, Pennsylvania, Rhode 
Island vyrai dar visai ne
išmokę balsuoti. Jaigu tų 
valstijų vyrai žinotų kaip 
reikia balsuoti, tai New 
Yorke, negalėtų gyvuoti to 
kia politiška organizacija 
kaip Tammani Jlairy Tllrio

--vaįsti jo j nebūtų galėjus įsi
gyventi politišką mašina,, 
tarnaujanti vienam žmogui; 
Jordan’ui Kocks, Illinois : 
valstijoj, senatoriaus vietai 
nebūtų perkama už auksą, 
o.<.;Pennsylvanijoj nebūtų 
statomos kartuvės,

Kyšių, ėmėjai, politikie
riai i: ir; plėšikairtrųstai - gy-; 
vueja . ttiktąi pasįdėkojąpt 
vyrų, nemokėjimui naudor 
tigj'bąįęąyimo teisėmis. Bė? 
gyje ■ .daugelio metų vyrai 
ėjų.; į rinkimus, užrašinėjo 
sąyo bąliotus ir metė -juos j 
rįnkimų' dėžes, visai. nepa
galvodami apie taij jog tuo- 
mįi jie. <pildo sąvo pilietiškas 
priedermes ir palaiko sau
vale, bei .visą sauvalės sistą-

~Kolorado, moterįs išmoko 
bąlsųotį-ir tuomi dalyku tu
rėtų interesuotis ųe tiktai 
moterįsj 'bet -ir vyrai, 
...Kolorado valstija suteikė 
irioteriins balsavimo teises 
J893 metais. /.‘Sufragizmo 
įstatymas buvo -išleistas ne 
tiek dėlto, kad buvo jaučiar 
m%'3° ibntinumas ir nuo jo 
lauktą kokios-uors naudos, 
kiek delei-'iietikėtų aplinky
bių, .lošusių didesnę, rplę 
jausmuose, negu politiško
se kombinacijose. Kalni- 
ninkystės pramonėj e tuomet 
buvo sustojimas; žemdir
bystė buvo išsiplėtojus daug 
silpniau, negu šiandie; vi
sur jaučiama buvo nuopuoz 
lis i šalies-1 reikaluose. < .

Iri- štai .kuomet nedidelė 
pažangiųjų moterių kuopa 
nuvyko į- valstijos įstątym- 
dąvystės įstaigą su sufra- 
giščių peticija, daugumas 
įstaigos marių išreiškė savo 
nuomones link peticijos se
kančiais indomįais žodžiais: 

“Duodami balsavimo 
teises, mes nieko tuomi ne- 
perkeičiame šiais metais. 
Balsavimas nekados nesu
teiks mums nieko gero. Jai
gu moterįs nori jį turėti, tai 
tegul gauna”.

Kolorado moterįs gavo 
-balsavimo teises. Jos ste- dėlį...

bejosi lengvumui ir greitu
mui savo laimėjimo. Bet 
dabar, kuomet moterįs jau 
turėjo savo rankose balsa
vimą, jos nežinojo kaip 
juomi naudotis. Žinoma, jos 
kreipėsi. į- vyrus, prašyda
mos patarimo. Kolorado 
valstijoj tuomet viešpatavo 
demokratų partija, bet už
ėjusi vėliaus reakcijai ati
davė valstiją į konservati- 
vinių republikonų rankas, 
kurie pirmutiniai pasinau- 
dojoiuiotej’ių bąlsąiSi Vie
na; talentuota -moteris, pa
kviestą republikonais į kal
bėtojus,; • patraukė tūkstan
čius moterių į., tos partijos 
bilės.,..

1893 .metais moterįs pir
mu kartu dalyvavo rinki
muose, pergalė damos demo
kratų partiją. Moterįs bu
vo įsitikinę, kad komercijos 
ir indūstri j os susto j imas, 
kredito nupuolimas ir visa 
1893 metų paniką išimtinai 
priklausė nuo gubernato
riaus Weito. Vyrai šaukė 
jas kaipo, drauges eiti į ko
vą išgelbėti valstiją -nuo 
Weito.

, (Darbus)..

Namai ir Lotai ant 
Pardavimo.

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

čiohais paduodame surasi 
šą nekuriu ir lotų, kuriouš 
galima pirkti labai pigiai:

AUBURN AVE.
2 luby medinis namas, 3 storai ir 

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

2 lubą kampinis mūrinis namas, 1 
Storas ir 1 gyvenimas. Bandos atne
ša $3.' 5.00 meams. Kaina .. ■ $2200.00.

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

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

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

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

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

ARCH ST,
1 lubų meilinis narnąs... -Sanuos-at

neša $300.0Q. liiėrams. Kaina $2000.00. 
— 1 lubų medins namas, 2 gyveni
mai. Kaina ..................  $1500.Q0.

1. lubų mūrinis namas. Kai
na ......................   $2150.00.

ARCHER A VE.
2 lubų medinis namas. Kai

na   $3000.00,
EMERALD avė.

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

1 lubų mūrinis namas, 1 didelis Įfa- 
gvenimas ir maudyklė. Bandos at
neša $204.00 .metams. Kaina $2000.00.

. 2 lubų medinis namas. Bandos 
atneša $420.00 metams. ' . 
na ...

■dėŠa’ :$300 ’ inetams. _____ T________
2 lubų medinis namas, Parsiduodą

labai pigiai tiktai ....... *
2, lubų medinis nimas, 4 

Kaina .....................................
FISK ŠT.

•2 Inkų medinis nąriias, 4 
Kaina ............................... ...

2 lubų mūrinis riainksr, 3 
Kaina ........

' - FOX ST.

,v.į... $3000.0$
_ 2 kibų mūrinis uąpas.... Bandoą-at- 
‘ ' ”--22 —2..J1S. Kaina $4000.00.

. $2800.00. 
gyvenimai. 
. $4000.00.

Sumani.
“ — Rože, kas čionai pas 
tave buvo?
-.— Brolis!
/ — Bijokis Dievo, jei ne
apsiriksiu, tai jau kibą bus 
dešimtas paeiliui.

■ — Taip, taip, prašau po
niutės, juk pas vargdienius 
daug giminės buna.

Galimas daiktas.
— Mano dėdė jau trisde

šimts metų nekerpa sau 
plaukų...

— Tai rasi turi jau labai 
ilgus...

— Visai'ne, kadangi bus 
jau trisdešimts metų kaip 
visai nuplikęs!

Tarp mokinių.
Mokinys I:— O tai ma

ne likimas persekioja, te
gul velniai griebia, jau ir 
laikrodėlį turėjau užstaty
ti... - - • . ■

Mokinys II: — Didis 
daiktas!... Aš neturiu jau 
net ir brusloto, ant kurio

gyvenimai. 
. $4500.00. 
gyvenimai. 
. ' $3200.00.

6 kamba- 
. $1900.00/

... SU Štofll; 
Kaina ..;........... ,...............  $3000.00.

1 lubų medinis name’s, 1 gyvenimas, 
su maudykle. Kaina ...... $2300.00.

2 lubų medinis namas • ir storas su 
keturiais kambariais ant- 2 lubų po 
9 kambarius. Bandos atneša $430.00 
metams. Kaina .‘.i/;.:.... $4000.00.

1 lubų mūrinis, namas ir štpras bu 
5 kambariais. Kaina ...... $3000.00.

- KEELEY ST.
■ 1 lubų medinis namas, 6 kamba

riai. Kaina....,  ......... $1400.00,
' 1 lubų medinis' namas, 2 gyvenimai. 
Kaina  ‘$1600.00.

LOWE AVE. . , ■’
1 lubų mūrinis namas su. 6 _ kamba

riais. Namas įtaista? pagal 'naujau
sių būdų .’ Kaina ............... $3000.00.

MORGAN ST.
3 lubų bizniavus mūrinis namas/ Što* 

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

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

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

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

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

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

•1 lubų mūrinis namas. Kai
ną ...........  $2500,00.

PABNULL AVĖ. - -
2 lubų medinis namas. Bandos at

neša $300.00 metams. Kaina $2057.00.
LOTAI.

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

2. Du lots.i labai geroj vietoj tarp
lietuvių apgyventa tint Morgan ir 33 „ 
place. Lotas 50x130 pėdų. Labai " 
geroj vietoj bent kokiam biznij kaip 
tai del drabužinio storo arba “ niekei 
šhoe“ teatro. Kaina už abudu lo
tu $4000.00.

3. šimtas lotų ant 46 gatvės tarp. 
Western avė. Bockwell avė., Talmau 
avė., Washtenaw avę., Fairfield avo., 
i" California avė. Lotai randasi la
bai puikioj vietoj. Vanduo randasi 
ant visų lotų. Suras taipgi pradeda 
įvesti ant Western avė. šituos lotus 
daugiausia perka lietuviai, slavokai, 
čekai ir lenkai. Pasinaudokite iš ge
ros -progos. Tie lotai parsiduoda už 
$225.00 ir aukščiau.

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

JONAS M. T AN ANE V

1 lubij medinis*; namas, 
riai. ~Kaina ........................

HALSTED ST.
lubų ■ medinis nąmas _ _____

,—į $3000.00.
1 lubų medinis namas, 1 gyvenimas,

i

galėčiau pakabinti laikro- į 3244 So. Morgan Šių
Chicfųp,IlL
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Amsterdam, N. Y.
Šiame miestelyj jau bus 

apie 20 metų kaip apsigyve
no pirmieji lietuviai-atei- 
viai. Iš karto lietuyių čia 
buvo labai mažas būrelis, 
Vostik keli žmonės. Žino
ma, tais laikais dar nebu
vo čia nei lenkiškos, nei 
lietuviškos bažnyčios, tad 
lietuviai prigulėjo kur į vo
kiečių arba airių parapijas. 
Praėjus nekuriam laikui 
Vietiniai lenkai su lietuvių 
pagalba pasistatė šv. Sta
nislovo parapijos bažnyčių. 
Laikui einant lietuvių 
skaitlius pasidaugino ir len
kai pradėjo ji; .neapkęsti, 
nes jau ir jiems patiems 
buvo perankšta toj mažoj 
savo bažnytėlėj. Lietuviai 
matydami, kad su lenkais 
jau nesugyvens, vistiek 
šiandien ar rytoj su jais 
reiks skirtis, 1899 metais 
susiorganizavo į šv. Kazi
miero K. draugijų, kuri pra
dėjo rūpintis vien lietuvių 
parapijos reikalais. Neuž
ilgo su intekme lietuvių, 
lenkų klebonas kun. A. 
Gurskis parkvietė lietu
viams iš Lenkijos kun. 
Juozapų Židanavičių, paei
nantį gimimu iš Dzūkijos.

Atvykus kun. J. Židana- 
- .yiČiui, tuojaus visi lietuviai 

atsisakė priklausyti į šv. 
Stanislovo parapijų ir, pa- 
sįsamdę nuo lenkų tų pa
čių bažnyčių, turėdavo ten 
kas sekmadienis lietuviškas 
pamaldas ir rinkdavo sau 
dešimtukus. Toliaus lietu
viai persikėlė ant Eagle 
gatvės, kur nusipirko du 
namu, pastatytu aini 3 lotų. 

-jVienas namas buvo paskir
tas pamaldoms, o kitas ku
nigui gyventi kaipo klebo
nija. Bet ir tenai lietuviai 
neilgai išbuvo, nes nepa
rankioj vietoj stovėjo jų 
maldų amis. Surasta ir nu
pirkta du namai ant Main 
gatvės. Vienas namas pa
likta klebonijai, o kitas su
griauta ir reikėjo kasti gi
lesnis skiepas. Daug darbo 
reikėjo padėti iškasimui 
skiepo, nes žemė ten buvo 
uolinė ir prisiėjo jų skaldy
ti dinamitu. Nepoilgam li
ko išmūrytas skiepas, kur 
apie tris metus buvo atlie
kamos pamaldos.

1907 metais, rupinantės 
kun. J.
žmonėms 
pradėta statyti bažnyčia.
Pašventinimas bažnyčios 
kampinio akmens buvo rug
sėjo 1 dienų 1907 m., o se
kančiais 1908 metais lap
kričio 22 dienų jau liko pa
švęsta ir nauja bažnyčia. 
Taip tai pagalios Amster
dam’o lietuviai, neatsižiu- 
rėdami nei į didelius iš- 
kaščius, nei į savo triūsų ir 
vargų, pasistatė sau bažny
čių.

Nežiūrint to viso, tautiš
kas vietinių lietuvių susi
pratimas stovi visai žemai. 
Didžiausia priežastimi tojo 
vietinių lietuvių atsilikimo 
nuo kitų savo brolių yra tas 
pats kun. J. Židanavičius, 
kuris yra labai neprielan
kus lietuvių tautiškam kili
mui. Trys metai atgal bu
vo čia susitvėrusi S. L. A. 
193-čia kuopa. Kuopa jau 
buvo gerai įsigyvenusi, tu
rėjo apie 30 narių, visados 
laikydavo paskaitas, bet ne
žinia kodėl ji nepatiko kun. 
J. Žid. Pradėta toji kuo
pa iš sakyklos niekinti, pri
gulinčius į jų narius lygin-

Židanavičiui ir 
nešnaudžiant,

;a prie visokių keturkojų ir 
pagalios kuopoje pasiliko 
;ik keli nariai. Lakusieji 
Kuopos nariai beveik slap
ta turėjo veikti, kad tik jų 
“baisų prasikaltimų” nesu
žinotų klebonija. Žmonės 
bijojo net šnekėti apie tau
tiškos draugijos reikalin
gumų, nes baisu buvo užsi
traukti ant savęs klebono 
rūstybę.

Vietinė lietuvių jaunuo
menė sumanė sutverti Tė
vynės Mylėtojų Draugijos 
kuopų, tad sužinojęs apie 
tai klebonas pakėlė tokį 
triukšmų, kad ii’ kalbėti 
apie tų sumanymų uždrau
dė.

Taip; tai. mums yra už
drausta net žinoti apie lie
tuvių judėjimų Didžiojoj 
Lietuvoj, Prūsuose ir Ame
rikoj, kaip musų broliai isįši-- 
j uošę. yisųr dirba ant taiiĮ 
tiškosdirvos, visur skann 
ba jų darbo aidas, visur tai
somi teatrai, prakalbos, 
vykdoma visokie _ sumany
mai, dirba kas tik kiek iš
gali, čia Amerikoj niekas 
jų, rodosi, nepersekioja už 
tai, tiktai mums amsterda- 
miečiams nežinia kodėl vis
kas uždrausta, negalime 
nei pasikalbėti apie savo 
reikalus, lyg kad tai butų 
kokiuose Muravjovo laikuo
se Lietuvoj.

■Rugsėjo 30 dienų š. m. šv. 
Antano pašaipūnė draugija 
turėjo balių vokiečių salė
je, kur už kelias valandas 
reikėjo užmokėti $30 rau
dos. Nakčia 12-tą valandų 
atėjo salėn policija, visų pu
blikų išvaikė ir vienas ko
miteto narys dar gerokai 
gavo pilti už pasipriešini
mų ir visų vakaro pelnų bu
vo išbarstęs. Liūdna, kad 
su lietuviais visai bereikalo a
taip kaip su gyvuliais el
giamasi. Bet štai pasklydo 
kalbos, kad 15 dieną spa
lio kur tenai italų salėje 
bus laikomas lietuvių jau
nuomenės susirinkimas, 
idant pasikalbėti ir nutarti 
pasistatyti Amsterdamo lie
tuviams savo svetainę. Į 
tų susirinkimų buvo už
kviestas vietinis vargoni
ninkas su visu šv. Griga
liaus choru ir jau visų ne
kantriai buvo laukiama 
susirinkimo dienos. Atėjus 
minėtai dienai, susirinki* 
man atvyko klebonas, pa
kėlė triukšmų ir paliepė vi
siems eiti namo. Gatvėje 
susirinko didelis vyrų būrys 
ir jiems pradėta inkalbinė- 
ti, kad neitų į tų susirin
kimų, vargonininkui gi tuo
jaus paliepta eiti namo su 
savo choru. Atsirado net 
tokių karštagalvių, kurie 
su plytomis stovėjo prie sa
lės durių ir grųsindami nie
ko neleido į vidų. Pasigai
lėta net to, kad lietuviai 
arčiau tarp savęs susipažin
tų, pasikalbėtų kiek apie 
visuomeniškus reikalus, o 
ypačiai apie savuosius rei
kalus. Kodėl nematoma 
kaip lietuvių jaunuomenė 
girtybėje paskendusi, bet 
tuojaus mums užstojama 
kelias, jaigu tik mes dau
giau pradedam rūpintis sa
vo tautiškais ir apšvietos 
reikalais. Jaigu kas pra
dėtų tartis apie jungimąsi 
su lenkais, tuomet ir kle
bonas jiems padėtų, nes jis 
yra tokios pat lenkų dva
sios augintinis, kaip ir Lie
tuvoje kun. Dovidavičius bei 
kun. Černiauckas. Spalio

24 dienų 
kviestas į lenkų prakalbas 
ir čia kalboje vartojo vien 
“bracia polųėy”, “za oj- 
ęzyznę” ir tt. '■ Spalio 28 
dienų buvo duodama šliu- 
bas ir klebonas lietuvių baž
nyčioje sakė lenkiškų pa
mokslų jaunavedžiams. Pa
žįstu aš čia porų jaunikai
čių, kurie pribuvę iš Lie
tuvos nei suprasti negalėjo 
lenkiškai, o šiandie jau yra 
pavirtę lenkbęrniąis ir su 
lietuviais nei kalbėti lietu
viškai nenori. Ar .dar dau
giau reikia faktų, idant pri- 
rodžius, kokių pragaištį 
mums lietuviams suteikia 
tokis persekiojimas ir igno
ravimas musų tautiškųjų ir 
apšvietos reikalų, o visur 
brukimas 
raugo ?
lios mus klebonas nepano
rės tiktai ant visados įvesti 
lenkų kalbų lietuvių bažny
čion? Apsaugok mųs .yieš- 
jbate nuo tokiu sciiųimums- 
žinomų lenkiškų, gepidėjys- j 
čių. ' . ' Vytauto Anūkas. H ■

to lenkiškojo 
Kasžin, ar paga-

So. Omaha, Nebr.
. Čia lietuvių gyvena ne

mažai ii’ tarp jų yra žmonių 
su visokiomis pakraipomis. 
Šiemet nemelagiais pasili
ko ir vietiniai socijalistai. 
Būdavo kitais kartais gar
sina, kad toks ir toks atva
žiavęs kalbėtojas kalbės, 
bet nueik į tas prakalbas, 
tai vis tie patįs kalba, o at
važiavusio jokio nėra. Tai
gi 22 d. spalio š. m. vietinė 
L. S. S. 131-raa kuopa pa
rengė prakalbas. Plakatuo
se buvo paskelbta, kad net 
studentas J. D. Kasparka 
iš Des .Moines, Iowa kalbės. 
Žmonių į prakalbas prisi
rinko kiek, bet neperdau- 
giausiai. Pirmiausiai p-ia 
Masalskienė pasirodė su de- 
klemacija, bet pasakiusi po
rų žodžių susimaišė ir nuėjo 
nuo estrados. Toliau trum
pai kalbėjo p. Marijonai- 
tis nurodydamas, kad mes 
daugiau rūpinamės apie 
statymų bažnyčių, bet apie 
savo gerovę ir būvį mažai 
tesirūpiname; S. L. A., esu, 
vien tik socijalistai ant ko
jų pastatė. Vienas anglas 
kalbėjo apie darbininkų rei
kalus. Studentui J. D. 
Kasparkai užėjus ant estra
dos, pasigirdo delnų ploji
mas. Paduosiu keletu min
čių iš jo kalbos. Jis nuro
dinėjo, kaip žmonės seniau 
gyveno, nežinojo nei kaip 
sau ugnį pasigaminti; kaip 
Mozė vienas prieš išnaudoto
jus kariavęs ir žydus atė
męs iš piktų valdovų nagų: 
kaip paskui išbadėjusiems 
žydams kritus iš dangaus 
manna, bet, sako kalbėto
jas, šiandie mums mannų iš 
dangaus niekas nemėtįs. 
tad mes patįs turime jos 
ieškoti ir susirasti. Dai 
kalbėta apie Rusijos revo
liucijų, nurodant keletą 
vaizdelių iš žmonių kovos 
už laisvę, kūne net ašaras 
iš akių nekurtoms išspaudė. 
Labai nepagirtina, kad nors 
laike prakalbų niekas nekė
lė triukšmo, tai patįs pra
kalbų rengėjai, vaikščiodami 
per žmones ir siūlydami 
pirkti knygeles, darė svetai
nėje betvarkę. Pagalios 
dar pagarsino publikai, kad 
tam paskutiniam kalbėtojui 
sumestų kiek aukų ant ke
lionės ir ant jo mokslo. 
Žmonės išgirdę, kad aukas 
nori rinkti, daugumas išbė
go per duris. Nors tos pra
kalbos ir smarkios buvo, bet 
į kuopų nei vienas narys ne
prisirašė. Z.

Worcester,. Mass.
Spalio 22 dienų atsibuvo 

a. socijalistų prakalbos. 
)s . prakalbos buvo indo- 
ios tuomi, kad jose kal-

Čia socijalistų 
Tos . prakalbos 
mios tuomi, 
bėjo vietinis so^ąnsių Kal
bėtojas, p. Grikštas. Kal
bėtojas smarkiai iškoliojo 
Worcester’io iiesubrendu-
šius socijalistus už perse
kiojimų katalikų tikybos, 
sakydamas, kad “jaigu jie 
pamato žmogų su rožan-, 
čium, tai pasiryžę jį pa- ■ 
karti”. Dar p. Grikštas 
nurodė, kaip nekurie ištvir- s 
keliai liejo savo vandenį 
ant šv. Kazimierą lietuviš
kos bažnyčios, išjuokdami 
jos pašventimų, nes tuom 
laiku dar ji buvo nešvęsta. 
Kalbėtojas priminė, kad 
protingas žmogus negali 
taip daryti, tiktai gyvulys 
panašius darbus gali atlikti. 
Tamsunai, girdėdami tokių 
socijalisto kalbų, ko iš kai
lio neišlindo, pašaukė poli- 
cišfų, bet pobcistas išklau
sęs, nieko nesako. P-as 
•Grikštas priguli į^nglų so- 
cijalistų partijų, kuri ir su
rengė tas prakalbas.

r Rėpoęteris.

Harrisburg, III.
“Kataliko” 44-tam num e 

ryj buvo paduota žinut' 
apie ekspliozijų anglių ka
syklose O’gara Coal Co. 
šafte No. 9, kur1 žiivo 8 an- 
glekasiai, o kiti aštuoni li
ko pritroškinti.’ 1 "Tąi buvo 
ne parako ekspliozlja, bet 
gazų, susirinkusių nedirba
mam šafte, kuriuos’ uždegė 
vienas drabininkas, taisy
damas- -ir apžiūrėdamas'
šafto duri&^^afi nelaimin
gas darbininkas. 1̂ ir£i rasta 
negyvas pas duri's tarpe 
4-to ir 9-to šaTtų.”’ Toji 
ekspliozijų įiųvb atjausta -i; 
šafte No. 3, iš kuri(5 darbi
ninkai pasiskubino išeit: 
laukan, nors užveizda ir ne 
norėjo jų išleisti. Jaig: 
darbininkai nebūtų išėję, ta 
ir čia nekurie butų žuvę 
nuo sugadinto oro. Tarpe 
užtroškusių anglekasių nė
ra nei vieno lietuvio, bet vi
si anglai. J. G.

Nesenai “Kataliko” išleistuveje išleista nauja knyga, kokios lietuvių kal
boje ligšiol dar nebuvo, vardu;

Sveikata arba Tiesus ir trumpas 
kelias į sveikatą.

Šis pirmasis lietuvių kalboje sveikatos žinynas parašytas pagal Europos ir 
Amerikos garsių daktarų ir profesorių veikalus, kaip tai: prof. dr. Palmer, dr. 
Ezra M. Hunter, dr. M. V. Lee, prof. D. B. Hagar, prof. H. W. Conn ir kitus. 
Tai vis garsiausi žmonių sveikatos tyrinėtojai ir žmonijos geradariai.

SVEIKATA — veikalas didis, turi 339 puslapius, su keliais šimtais aiškių 
paveikslų apie žmogaus kūno sudėjimų ir kitokių.

Štai kas SVEIKATOJE dailia ir visiems prieinama kalba aprašyta: 
Kūnas — kam mums reikia apie jį žinoti.
. 1. Valgis ir kas iš jo pasidaro. . ' '

2. Valgymo budai ir virimas.
3. Virškinimas.
4. Valgio rūgimas arba fermentacija. W

Kas yra alkoholis. A
Kraujo cirkuliacija. u
Alsavimas (kvėpavimas). y
Kūno pielčiai ir judėjimas. i
Inkstai bei oda ir jų priedermės. I
Dirksniai. (I
Pajautimai. M :
Sveikata ir liga.

14.
15.
16.
17.
18.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13. Parazitai.

Privatinė ir vieša sveikata. \ Ht
Kaip išplėtojus kūnas. z Mlj
Balsas.
Kudikhj ir vaikų prižiūrėjimas. gSgi

19. Kaip sveikatai užkenkia vabalai.
Vis tai mokslas ir tai kiekveinam mokančiam lietuviškai skaityti priei

namas mokslas už labai prieinamų kainų. SVEIKATA nematytas lietuvių kalboje 
brangus veikalas, nes pirmiau jis buvo spauzdinamas tik svetimose kalbose.

SVEIKATOS apdarai drūti, stori, antgalvis paauksuotas, knygos spauda 
aiški... ■■

Visos lietuvių laikraščių redakcijos ir daktarai sako, jogei SVEIKATA 
verta aukso tiek, kiek pati sveria.

Štai kas tarp kitko apie SVEIKATĄ rašoma:
1 “ šitoji knyga privalo rasties kiek

vieno mokančio skaityti lietuvio 
namuose. Kas šitą knygą skaitys 
ir supras, tas apsisaugos- nuo dauge- 
lio ligą ir sužinos daugelį daiktą 
apie savo kūną ir kaip jį užbaikyti 
sveikatoje.”. (‘‘Draugas”).

‘ ‘ Knyga yra viena iš svarbiau
sią, pasirodžiusią pastarais metais, 
šioje knygoje trumpai ir supras
tinai sutrauktos žinios, būtinai 
reikalingos kiekvienam žmogui, ku
ris nori būti sveikas. Juo reika
lingesnė yra ši knyga vyrams ir 
moterims, auginantiems vaikus. ’ ’ 
(“Darb. Viltis”).

‘ ‘ ši knyga pasirodė musą lite
ratūroje kaip tik į laiką: neturi-

me jokią raštą, k-rr butą taip pla
čiai, praktiškai ir pamatiniai iš
dėstomos reikalingiausios kasdie
niniame' gyvenime žinios iš ana
tomijos, fiziologijos, o ypatingai iš 
hygienos. ' Knyga papuošta dau- ■ 
geliu paveikelą- išleidimas gali
ma drąsiai pavadinti dailiu ir iš 
visą atžvilgią pagirtinu. Patar
tume visiems turėti namuose šį 
reikalingą rankvedį j branginu
sįjį žmogui turtą — sveikatą.” 
(‘‘Tėvynė”).

‘ ‘ Knyga daro labai gerą įspū
dį. Ji yra labai pilnas rankve- 
dis, tinkamas mokykloms. Para
šytas populeriškai. Iliustracijos 
yra labai gražios. Abelnai imant,

mano manyme, SVEIKATA užpilt 
do svarbią spragą musą literatū
roj, suteikia pilną populeriškai- 
mokslišką rankvedį hygienos, kuris 
bus naudingas ir mokiniams' ir pla- 
čis^^^isuomenei. ” (Ištrauka iš

‘‘Be pagirimo ir pataikavimo sa
kant, SVEIKATĄ skaičiau bu tokia 
atyda ir žingeidumu bei pasigerė
jimu, kaip labai retą ' knygą.”. 
(S. Biežis).

‘‘Kiekvienas iš šitos knygos gali 
sau namie palengva studijuoti hy- 
gieną ir pats save egzaminuoti. ’ ’ 
(‘‘Vien. Lietuvninką”).

Panašių dailių ir teisingi;, liudijimų turime desėtkus. Ir vis sakoma tikra 
teisybė.

Lewiston, Me.
“Kataliko” 43-Čiam 

meryj tilpusioj mano kores
pondencijoj iš Lewiston, 
Me. įsibrovė kelios klaidos, 
kurias šiuomi atitaisau j 
Buvo parašyta: “čia yi\’>; | 
moterių draugija vardu Ne- į 
kalto Prasidėjimo P. Šv.”. < 
turi būti: “čia yra moterių ; 
draugija vardu “Nepersto- j 

jančios Pagelbos”. Antra - 
klaida: “spalio 7 dienų A. 
Norbuto svetainėje atsibu
vo šv. Baltramiejaus drau 
gijos balius”, turi būti taip i 
“spalio 7 dienų šv. Baltru 
miejaus svetainėje atsibūvi. 
A. Norbuto balius”. Mat, 
A. Norbutas parengė balių 
ant savo naudos, nes jau 
treti metai kaip jis negali 
paeiti be lazdų’ irf negali 
rankos ištiesti, taigi1 tas ba
lius nors-kiek suteikė pelno 
to nelaimingo žihoga'us pra
gyvenimui. K. Dobilas.

nu-

Waterbury,1 Cotin.
Lapkričio 8 dienų Čia pra

sidėjo misijos ‘šv. Juozapo 
lietuvių bažnyčioje, kurias 
duoda nesenai (4š; Lietuvos 
atvažiavęs Tėvas Kazimie
ras.

Lietuvis J. D. čia per gir
tybę nustojo darbo. Jis tu
rėjo gana gerą darbų, nes 
buvo perdėtiniu ant neku
riu darbininkų. Mat, kaip 
perdėtinis jis turėjo ilgiau 
pasėdėti dirbtuvėje ir su
tvarkyti darbų, bet kad visi 
darbininkai šeštų valandų

AR JUS PAŽĮSTATE SAVO KŪNO SUDĖJIMĄ.
AR NORITE BUT SVEIKAS IR STIPRUS?
AR NORITE NUSIKRATYTI APGAVIKUS, KURIE SIŪLO JUMS 

PER APGARSINIMUS VAISTUS?
Jei ne, tai, mielas Brolau ir Sesele, nusipirk sau SVEIKATĄ, o šioj kny

goj atrasi sau visą laimę. Nes kuomet žmogus sveikas, tai ir laimingas.
Kas nori save pažinti, privalo skaityti SVEIKATĄ.
Kas nori būti laimingu, tegu skaito SVEIKATĄ.
Kas nori pamesti girtuokliavus, tegu skaito SVEIKATĄ.
Kas nori, kad jo vaikai butų sveiki, tegu skaito SVEIKATĄ.
Kas nori ilgai būti jaunas, tegu skaito SVEIKATĄ.
“Kataliko” išleistuvė išleido SVEIKATĄ lietuvių brolių naudai, jų būvio 

pagerinimui, ką liudija žymesnių asmenų ir laikraščių prielankus atsinešimai.
O TOJI AUKSO KNYGA SVEIKATA LEŠUOJA TIK 2 DOLERIU SU 

PRISIUNTIMU. £
Galite pirkties “Kataliko” redakcijoje. ’
Siųzdami laiškus ir pinigus padėkite tokį antrašų:

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

vakare ėjo iš darbo, tai ir 
jis išsprūdo išsigerti. Pas
kui vėl sugrįžo, bet naba
gas jau pasivėlino, nes darb
daviai jį užtėmijo ir paliuo- 
savo iš darbo. Kiek tai toji 
girtybė nelaimių pagimdo!

Špogas.

žasties vietinėj lietuvių baž
nyčioj pamaldos dar nelai
komos, vis dar žmonės mel
džiasi senojoj bažnyčioj.

Wilkes-Barre, Pa.
Čia pasklydo žinia, kad 

Sugar Notch, Pa. lenkai iš
vijo lietuvius iš savo baž
nyčios,

Arti Ashley, Pa. du lietu
viu išėjo zuikiauti ir abudu 
išsiskyrę vaikščiojo. Tar
pe jų bėgo zuikis ir vienas 
nušovė ne zuikį, bet savo 
draugų, 25 metų amžiaus.

Nežinia dėl kokios prie-

PRANEŠIMAS
Mikolo dr-jos, Wilkes- 

Barre, Pa.
Šitos dr-jos narys, Kazi

mieras Bakunas, gyvenęs 
Sheboygan, Wis., po nu
meriu 1202 Michigan avė., 
10 dienų spalių š. m. išėjo iš 
savo stubos ir prapuolė, tik 
spalių 20 dienų jo lavonas 
atrasta Sheboygan upėje. 
Dabar velionio Kazimiero 
brolis, Vincas. Bakunas, at
siliepė į šv. Mikolo dr-jų,

Šv.

reikalaudamas sau brolic 
posmertinės. O gal velionis 
Kazimieras paliko daugiau 
brolių ar seserų, tai prašo
ma tuojaus į šv. Mikolc 
dr-jų atsišaukti, kol pini
gai dar niekam nėra išmo
kėti. Laiškus rašykite 
dr-jos sekretoriui tokiuo ad
resu:

V. Adominas,
34 Logan St., 

Wilkes-Barre, Pa.

RED. ATSAKYMAS.

Jonui Leškiui, Ledford, 
UI. — Perdaug jau paprasti 
tokie atsitikimai lietuvių 
šeimynose, tat prisiųstų ži
nutę laikraštin nedėsime.
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LAPKRITYS.
16. K. Edmundo vysk.
17. P. Gregorijaus.
18. S. Odono.
19. N. 24 savaitė po Sekminių. Elzbietos n.
20. P. Benigno, Pelikso v.
21. U. Alberto.
22. S. Cecilijos panos.

Nekurie Didžiosios Lie
tuvos laikraščiai aimanuo- 

■■g^flpie sunkų katalikų 
tuvių ir kitų'tautų) padėji
mų esant Rusijos biurokra
tijos amžinoje globoje. Vy
riausybė neleidžianti Vati
kanui paskirti į vakuoja
mas vyskupijas naujų vys
kupų, bet ir kitokiais bu
dais spaudžianti katalikus. 
Manytum žmogus, jogei Ru
sijoje atgimus senovės ga
dynė, buvusi pirm karo su 
japonais.

“Viltyj” štai ką skaito
me :

“Po laikraščius visokios 
eina paskalos apie naujus 
vyskupus, bet kada tas 
klausimas bus nuspręstas, 
sunkti spėti. Tuo tarpu 
trūksta vyskupų: Vilniuje: 
vyskupo ir pavyskupio, Že
maičių vyskupijoj — pa
vyskupio, Seinuose — pa
vyskupio, Žitomieriuje — 
vyskupo, Ku javuose — pa
vyskupio. Žemaičitj vysku
pijoj turėtų būti dar du su
fraganu, Varnių ir Kuršo, 
bet apie juos niekas dabar 
ir nesirūpina. Apie naujas 
vyskupijas Sibire, Kauka
ze ir kitur suvis nutilo kal
bėti.

“Žemaičių vyskupijoj — 
Šiaulių, Panevėžio, Liepo- 
jaus gimnazijose trūksta 
kapelionų, taippat daug 
pradedamųjų mokyklų be 
kunigo. Mat, ministerijos 
norima, kad kunigų skyri
mas į mokyklas priderėtų 
tik nuo svietiškės valdžios, 
o ne nuo vyskupo ir vyriau
sybes vienkart, kaip ligšiol. 
Nesenai visi vyskupai ga
vę iš vyriausybės raštų, kad 
ne bažnyčioj ir katekizmo 
niekas nemokintų. Apie 
katekizmų bažnyčioje tuo 
tarpu dar tylima.

“Atėjo dar kitas raštas, 
kad be vidaus dalykų mi- 
nisterio leidimo jokių rin
kliavų bažnyčiai daryti ne

galima, negut pačioj bažny
čioj šventadieniais. Bažny
čių statymas taippat nau
jai sutvarkytas, kad ir ga
vus leidimų statyti, tol ne
pradėti darbo, kol nebus su
rinkta bent pusė visų rei
kalaujamų pinigų.

Iš to viso matome, jogei 
senieji laikai atgaivinama.

' . .»-■ : ......
Per Vilniaus “Viltį” im

ta gvildenti lietuvių dien
raščio klausimas Didžiojoj 
Lietuvoj. Nekoksai V. Gry
bas rašo, jogei lietuviams 
esu labai koktu prieš sve
timas tautas, kad atgavę 
spaudų ligšiol dar neįsten
giu išlaikyti nei vieno savo 
dienraščio. Tiesa, spaudų 
atgavus, mėginta leisti dien
raštis, “Vilniaus Žinios”, 
bet jis trumpai pragyvenęs 
nupuolė ir jau daugiau ne- 
batsikėlė. P. V. Grybas 
ieško to nupuolimo priežas
čių ir — nesuranda, tik sa
ko, jogei dienraštis lietu
viams neatbūtinai reikalin
gas.

Kad lietuviams dienraš
tis reikalingas, tas tiesa, bet 
svarbiausias klausimas kas 
tų dienraštį palaikys, iš
ėmus sau jale inteligentų. 
Juk žinoma, sodiečiams 
dienraštis nesvarbu.

Mes abejojame, kad dien
raštis Didžiojoj Lietuvoj 
įsigyventų, jei jau su tokiuo 
nieko neįstengiama padary
ti Amerikoj, kur lietuviai 
plačiai apsiskaitę.

O vis-gi dienraštis mums 
reikalingas, bet kaip jis 
tarp visuomenės, ypač Lie
tuvoje, praplatinus — tai 
svarbus klausimas.

Shenandoah, Pa. lietuvių 
tautinis namas tikrai jau 
busiųs statomas, kaip rašo 
“Darb. Viltis”. Spalio 29 
d. tame reikale buvęs su
šauktas visuomeniškas lie
tuvių susirinkimas. Tasai 
susirinkimas, nors žmonė
mis neskaitlingas, bet jau 
padėjęs tikrus tam namui 
pamatus. Tų vakarų par
duota akcijų už $1.260.00, 
kas reiškia, jogei su pini
gais nebusiu sunku.

Shenandoah’o tautinis 
namas pavadintas “Milda” 
—‘ žodis — “ D. V. ” nuomo* 
ne — lengvai ištariamas i? 
svetimtaučiams. Pirmuti* 
nė kapitalizaci ja busianti 
$75.000, akcijos po $10, 
idant kiekvienam nusipirkti 
butų prieinama. Kuomet 
busiu surinkta nemažiau 
$7.500, busiųs išimtas 
“charteris” ir tuokart bu
siu galima akcijas pardavi
nėti tarpe plačiosios visuo
menės.

Gražus lietuvių darbas ir 
tam jų sumanymui velijama 
pasisekimo. Dėt podraug 
kaip tai skaudu, jei lietu
viai didesnėse savo kolio- 
nijose ligšiol neįstengė dar 
pasistatydinti sau tautinių 
namų, kadir pačiame mies
te Chicago! O tuo dalyku 
vertėtų tuoj užsiimti, pame
tus šalin partijines pažiū
ras. 

» *

“Vien. Lietuvn.”Jstraips
niu “Divide et impera” ra
šo plačiai apie Rusijos šni
pus, tarp kurių esama daug 
ir lietuvių, išsisklaidžiusių 
po visų Amerikų. Štai kas 
tarp kitko pasakyta: V

“Kas akylai seka paskui 
visas musij organizacijas, 
tai aiškiai galėjo pastebėti, 
kad prie jų slankioja tam
sus šešėliai ir varo politikę 
“divide et impera” (sklai
dyk ir valdyk). Keletas 
metų atgal iš Lietuvos bu
vo rašyta pagautos žinios iš 
tikrų šaltinių, kad Ameri
kon išsidangino apie 20 
slaptų agentų — lietuviškai 
kalbančių. Reikia manyti, 
kad jie nesėdi rankučių su
dėję. Pastarųjų metų vai
dai musų organizacijose ir 
laikraščiuose buvo priskai- 
tomi buk tai atsiradusiam 
antagonizmui tarp “tautie
čių” ir “socijalistų”. Tai 
yra gryna nesuomonė!”

Keisti apsireiškimai, bet, 
dar keistesnis dalykas, iš- 
kur “V. L.” tų viskų žino? 
Juk jei “keletas metij atgal 
buvo rašyta pagautos žinios 
iš tikrų šaltinių, kad Ame
rikon išsidangino apie 20 
slaptų agentų —• lietuviškai 
kalbančių”, tai buvo gali
ma patirti kas do vieni 
tie “lietuviškai kalban
tieji”. O dabar tik šiaip 
sau “iš atminties” mena
ma ir lietuviškoji visuome
nė tiesiog bauginama. Ne
užginama, kad Rusija arba 
kita kokia viešpatystė ne
turėtų šnipų Amerikoje, 
bet taippat žinoma, kad jie 
paskui dorus išeivius-žmo- 
nes ‘1 tamsiais-šešėliais ’ ’ ne- 
slankioja. Seka tik tuos, 
kurie atsinešę į čionai ne
švarias sųžines, o šu kuriais 
ir mes patįs nenorėtumėm 
bendrauti, jaigu tik juos pa- 
žintumėm.

Kaip nebūk, vis-gi apsi
saugojimas tų “juodvar
nių” — svarbus daiktas.

Nesenai iš Vilniaus pasi
rodė 1-mas numeris dvisa
vaitinio laikraščio “Auš
ra”, kurį leidžia tenai tam 
tikroji kunigų bendrovė. 
Ton bendrovėn prigu
li ir pats Vilniaus vys
kupijos administratorius, 
kun. Michalkevičius. “Auš
ra” skiriama lietuvių rytie
čių švietimui ir tarp jų tau
tybės gaivinimui. Laikraš
čio turinys tautiniai-katali- 
kiškas. Leidėju pasirašęs 
kun. VI. Mironas, o redak
toriumi — kun. P. Krauja- 
lis. Adresas: Vilnius, 
“Aušros” redakcija, prie 
šv. Mikalojaus bažnyčios.

CARIZMATIR EUROPOS

Į Rusijos Jearą ir carlėnę, 
į durnos^ ir valstybės tary
bos pirmininkus, taippat į 
kalėjimų^ ! hdministracijinį 
direktorių tomis dienomis 
pasirodęs atsiliepimas, po 
kuriuomi pasirašę — kaip 
praneša Londono laikrašti
ja — žymiausi Europos as- 
menįs, išpažįstanti įvairias 
religijas ir turinti visoke
riopas pOlitikines mintis. 
Atsiliepimo turinys sekan
tis:

“Rusijos tvirtovėse ir ka
lėjimuose nūdien randasi 
tūkstančiai politikos kali
nių, vyriškių ir moterių, 
kurie tenužlaikomi drau
ge su paprastais galvažu
džiais. Ten anie miršta pa
lengva arba staiga, mirš
ta nuo džiovos, karštinės ar
ba fiziško suirimo, apsireiš
kiančio delęi persidaugini- 
mo kalinių kalėjimuose, 
taippat delei stokos tyro oro 
ir atsakančio valgio. Ka
liniai tenai mušami, nuola
tos niekinami, stumdomi, 
delei ko vėl jų daugumas 
nusižudo. 1850 metais 
Gladstone pakvietė Europų, 
kad privęrčius Neapolitano 
karalių išklausyti protesto 
priešai braklinimą politikos 
kaliniij vienu ir tuo pačiu 
retežiu su paprastais galva
žudžiais. Kaip jis anuo
met, taip mes šiandie atsi
liepiame,, į Europos sųžinę 
ir reikalaujame politikos 
kaliniams Rusijoje: 1) Kū
no bausmės panaikinimo; 
2) daugiau žmogiškų rui- 
mingumo irpijgjjfeijfio .iš
lygų; 3) ,suįv3.rkymo, idant 
kiekvienąmd^kalėjime poli
tikos, prąsikaltėliai butų vi
siškai skyrimu laikomi nuo 
paprastųjų. piktadarių.” ■■

Po atsiliepimu pasirašę: 
išFarcnjios: AnatoleFrance,i 
prof. Louis Havet, žmogaus 
teisių lygos pirmininkas Fr. 
de Pressense, parlamento 
atstovas Camille Pelletan, 
politikos mokslų mokyklos 
prof. Elie Halevy, poni 
Emile Zola ir prof. Gabriel 
Seailles ir Emil Burgeojs. 
Iš Šveicarijos: federacijos 
buvęs prezidentas Andrian 
Lachenal, sąjungos tarybos 
prezidentas Perreard ir 
prof. Zurcher. Iš Belgijos: 
žmogaus teisių lygos pirmi
ninkas Lorand, Rusijos bi- 
čiuolių dr-jos vice-pirminin- 
kas Vandęryelde ir prof. 
Paul Rečius, Iš Italijos: 
parlamento atstovai: Chiesa 
ir Cola jauni. Iš Austrijos: 
Berta von Suttner ir baro
nas Alfred Berger. Iš Vo
kietijos: parlamento atsto
vas Albert Praeger ir prof. 
Brentano iš Monachium.

MUSŲ KRITIKA.

Naturališka kritika pra
sidėjo kartu su gyvūnų pra
dėjimu regėti ir girdėti. 
Beždžionė sėdėdama ant 
medžio .šakos . nuostabiai 
žiuri į žmogų ir kritiškai 
sau šakok “Koks tai stebė
tinas gyvunaž, be uodegos, 
pliku veidu, o kaip jisai pa
kėlęs galvą vaikščioja ant 
dviejų kojų”.i Šuo pama
tęs svečią mano, jog tai 
yra jo namij priešas, ir loja 
kiek galėdamas.

Žmonės kritikuoja vienas 
kitą įvairiais budais viso
kiose gyvenimo aplinkybėse 
ir santikiuose. Filosofas 
kritikuoja žmonijos paikys
tę — fanatizmą, kuris yra 
didžiausiu vargo gimdytoju 
tarpe žmonių. Teologas 

“i .••> •. < •... .. ~ I •

kritikuoja liberališkas te
orijas, naujas ideas vardan 
tikėjimo. Kristų kritikavę 
tų laikų žmonių papročiai, 
perėję net į persekiojimus 
ir Jo nužudymą.

Čia mes norime pakalbėti 
apie musų šios dienos kri
tiką. Kasdieniniame gyve-- 
nime mes kritikuojame sa
vo draugus, stovėdami už
pakalyj jų, idant jie nema
tytų musų veidmainystės. 
Mes kritikuojam geru bu- 
du tuos, kuriuos mes mėgs
tam ir prastu budu, nego
dodami teisybės — tuos, 
kuriuos mes nemėgstam.

Kon-vencijonalizmas (įsi
gyvenę papročiai) yra vie
nas iš bjauriausių demonų, 
mada yra antras, kurie lig 
apsiauksavę angiai pučia 
kritikos nuodus į musų šir
dis. Mes nedarome kaip 
mums yra tinkamai, gerai ir 
teisingai pagal musų sąži
nę, bet vien žiūrime to, “ką 
žmonės į tai pasakys”. Mes 
esame kaip buriutės, einan
čios su buriu ir kaip bai
liai bijome pasilikti savis
toviais dvasioje. Bet ką 
tai, “prieš vėją dulkės ne
papūsi!” Mes negalime pa
budinti ir pakelti vi
są žmoniją savisto
viai galvoti, bet mes 
patįs galime nekritikuoti ki
tų apkalbomis ir šmeiži
mais. Bėda yra su mumis, 
kad mes nematome rąsto sa
vo akyj, o pamatome dulke
lę draugo akyj. Mes tą ži
nome, bet vis nenorime ma
tyti, Mes esame tokiais 
niekdariais, kad vieton kur 
mums reiktų puošti žmoni
ją, mes mėtom purvus į ki
to veidą. Ir ką apturim 
iš to? Nelaimingesnis tas, 
kuris meta purvus, už tą, 
į kurį jis meta .

Pavydas yra kitas baisūs 
demonas, kuris kankina 
mus bjaurios kritikos lieps
nose. Kiekvienas melagis 
neapkenčia teisingojo, ne
gražusis neapkenčia gražio
jo, kvailys neapkenčia iš
mintingojo. Bet mes visi 
turėsime pastoti teisingais, 
išmintingais, dorais ir gra
žiais, nes kitaip mes neka- 
dos negalėsime įeiti į dangti 
ir palikti dieviškais, tobu
lais. Mes darome labai 
klaidingai, vartodami savo 
minties jėgas užvydėjime, 
kuomet mes tas jėgas „galė
tumėm suvartoti auginimui 
išminties ir gražybės.

Musų lietuviškoj literatū
roj dar labai yra didelė sto
ka geros kritikos, o prastos 
turime ir perdaug. Gera 
kritika yra spindanti reto
rišku gražumu motiniškos 
meilės; prasta kritika yra 
šmeižianti ir žiauri pamotė, 
kuri turi persiprašyti kitų 
už negražius žodžius. Mu
sų nauji raštai, naujos kny
gos pasiliekta beveik visiš
kai neskaitytos, išskiriant 
knygos titulą ir išleistojo 
•vardą, kurių beveik visados 
del musų kritikos paminė
ti pakanka. Jaigu mes ma
nome pakelti arba apšviesti 
žmoniją literatūros spindu
liais,tai mums labai sąžiniš
kai reikia nurodyti naujų 
knygų vertę del visuomenės.

Bet rašytojas šito straip
snio nepretenduoja esąs ga
lintis išvesti tobulą kritikos 
reformą, čia yra tiktai ban
doma pabudinti žingeidu
mas musų gabiausiųjų spė
kų literatūros dirvoje.

Žiūrint į šviesiąją pusę, 
reikia pasakyti, lai kritika 
buna palikta tikroj laisvėj 
visose musų gyvenimo ap
linkybėse. Mes juk ir gy
vename šioj laisvoj erdvėj, 
idant galėtumėm bandytą.

mokintis ir tokiuo budu 
Siekti savo tobulybę. Jai- 
gu kam patinka mėtytis 
purvais — tesimėto, galuti- 
aM ir jie patirs, jog tai yra 
blogai ir skaudus žaislas.

A. Bridis'.-

-------------------

MARIJAMPOLĖS PARO
DĄ APLANKIUS.

rub. vertės. Kai leido se
serį už vyro, išmokėjo jai 
dalies 18.000 mb... Gyvena 
šviesiai, gražiai, Rodos čia 
tai jau “ponas”. Bet ne, 
tai “ūkininkas”. Ir jaigu 
jo "ordinarninkas pavadin
ta jį “ponu” šis labai nus
tebtų. Kai nesenai ūkinin
kas St. ingijęs dvarą, su
šaukė savo samdinius ir pa
sisakė esąs “ponas”, už
drausdamas save kitaip va
dinti, šie ilgai prunkštė juo
ku. Ir ne vieni jie juokėsi. 
Juokėsi visa Suvalkija. Ir 
didis ir mažas, visi išgirdo 
tą nepaprastą Suvalkijoj 
naujieną. Štai galėtume 
pasidžiaugti, kad yra nors 
vienas kraštas Lietuvoje, 
poniškumo liga nesusirgęs.

Žymu čia taippat dides
nis valstiečių šviesumas ir 
susipratimas. Daugelis, 
matomai, ėjo parodon ne 
vien pažiopsotų, bet visų- 
pirmu pasimokytų. Iš kai- 
kurių esu girdėjęs, kad pa
rodon jie važiavę labiausia 
del paskaitų. D šių pas- 
kaitų klausė atsidėję. Iš 
diskusijų, kurios paskui kil
davo (Šiauliuose jų nebū
davo), aiškiai galėjai pama
nyti, kad čia sodietis jau 
moka klausyti ir galvoti. 
' Cai-kurių paskaitų nesu
spėjau aplankyti; jų turinį 
sužinojau paskui iš nepa
žįstamų man valstiečių, ku
rie paklausti, aiškiai ir tu
riningai mano žingeidumą 
patenkino. Iš visų parodos 
skyrių ūkininkams, mato
mai, indomiausis buvo ūkio 
mašinų ir padargų skyrius. 
Žemė Suvalkijoj jau ir šian
dien daug geriau išdirbama, 
kaip kituose Lietuvos kraš
tuose. Čia nebe naujiena 
ūkininkams pjaunamoji, ar 
sėjamoji mašina; arklo nie
kur nebepamatyti. Bet 
ūkininkai labai rūpinasi vi
sais pagerinimais ūkio ma
šinų technikoje. Sakosi ver
čia prie to aplinkybės, la
biausia — stoka darbinin
kų.

Apie dvasios turtus kal
bant, prisieis pasakyti, kad 
viename dalyke kauniečiai 
ir vilniečiai lietuviai daug 
augščiau stovi už suvalkie
čius. Tai giesmės ir dainos. 
Bažnyčioj maža kas begie- 
da, giedojime nėra jokio 
jausmo, muzikos, nėra gra
žių balsų, nėra gerų chorų. 
Parodoje linksmino juos 
Jurbarko choras, kun. Kriš
tolaičio rupesniu atkviestas, 
vargonininko Pociaus ve
damas. Balsai, ypač mo
terų, labai gražus, choras 
gerai susiderinęs, daug dai- 
nelių pramokęs, bet truko 
jam kiek gyviuno, energi
jos. Kauniškiuose tai vie
nas iš geresniųjų chorų, te
čiau esu girdėjęs Lietuvoje 
ir keletą dar už šį geresnių 
chorų. Suvalkiečiai gi ir 
tokį chorą pirmą sykį bu
vo girdėję; dainos begalo 
patiko ir Jurbarkiškiai net 
priilso bedžiugindami dai
nomis parodos svečius. Su
valkiečiai atpratę dainuoti 
ir giedoti... Bene bus čia 
gyvenimo vienasėdžiuose in- 
tekmė. P. K.

“V.”

Rašant apie Suvalkiją, 
daug prirašoma pagyrimų 
ir pasidžiaugimų. Ir ne
nuostabu: juk tai stipriau
sias Lietuvos kraštas, mu
sų tautos atgimimo lopšys. 
Jei šiandien kam rūpėtų su
stiprinti tautybės jausmas, 
dvasia, gyvai įsitikinti, kad 
jo tėvynė nebegali žūti, — 
sakyčiau — tevažiuoja Su
valkijon.

Šiuos žodžius rašančiam 
pirmą sykį teko būti Su
valkijoj tuomet, kuomet jos 
viešojo gyvenimo pulsas 
smarkiau suplakė: buvau 
Marijampolės ūkio parodoj, 
mačiau vieną, kitą geriau 
vedamą ūkį ir, žinoma, pri
sirinkau geroką įspūdžių 
žiupsnį, taigi noriu papasa
koti skaitytojams tuos įspū
džius.

Lygindami suvalkiečių 
lietuvių dvasios ir ūkio kul
tūrą su kitais Lietuvos 
kraštais, pamatysime dide- 
'į skirtumą. Suvalkiečiai 
toli jau bus palikę kitus 
savo tautiečius. Svarbiau
sios to skirtumo priežastįs 
je nebus šios: 1) visą me- 
tašimtį Suvalkija gyveno 
Napoleono kodekso įstaty
mais, kurie davė daugiau 
laisvės kultūrai plėtoties 
(pav. beluomis valsčius); 
2) . baudžiava Suvalkijoj 
buvusi lengvesnė, negu ki
tur Lietuvoje, ir anksčiau 
buvusi panaikinta; 3) Su
valkiečiai jau prieš kelias 
dešimtis metų išsiskirstė 
vienasėdžiais. Taigi su
prantamas daiktas, kodėl 
čia jau išnykęs vergo tipas. 
Per kelias dienas viešėjęs 
Marijampolėje, kelioliką 
tūkstančių žmonių akimis 
perleidęs, nei vieno nesu 
matęs, kurs butų prieš ką 
be kepurės stovėjęs, arba 
siekęs kam alkūnės bučiuo
ti. Vergumo ženklų čia ne
bematyti. Štai ūkininkas 
B. (turi 114 margų). Tai 
jau gyvas liuoso, save ger
biančio valstiečio tipas. 
Stovėdamas ant parodos 
ploto lazda pasirėmęs kal
basi su gubernatorium, 
kurs gėrisi jo arkliais, vei
das ir visa jo stovyla tarsi 
sakyte sako: Ne mažas po
nas esi, tai tiesa; bet juk 
ir aš ko vertas.

Pagalios ir visų pasielgi
me aiškiai -matai liuosybę, 
mandagumą, savo pagarbu
mą. Paroda, kurią patįs 
savarankiai intaisė, didžiuo
jasi, tečiau tas didžiavima
sis ne be saiko. Mandagu
mas, matomai, savaime yra 
atsiradęs, ne kaimynų-len- 
kų atneštas. Čia visų-pir- 
mu žmonės neperdeda lipš
numu ir nenusižemina, ne
apsimeta tuo, 4 kuo nesti. 
Gerbia kaimynas kaimyną, 
gerbia svetį, gerbia samdi
nys šeimininką, bet savęs 
nežemina, Įstabu man pa
sirodė, kad Suvalkijoje 
“ponai” tik prieš keletą 
metų atsiradę. Šį žodį gy- 
veniman įnešusi savoji in
teligentija. Seniau jo nei

Ne vienas raštininkas yra 
panašus gegutei, kuri atve
ria savo snapuką, kad tik 
ištarius savo vardą.

Poetas, kurio eiles vaikai
tegali lengvai iš atminties 
išmokti, žmonių nebus už
mirštas.

Daug geriau namuose tu
rėti nuostolius, nei gėdą.

Luti nebuvę. “Jus, dėde, 
dėdiene, mamyte”, ir kiti 
panašus, bet tik ne “po
nas”. Štai ūkininkas turi 
tik 173 margus žemės ir

6



Steponas Biežis.

KAS TAI YRA GARSAS?

(Pabaiga).
Dabar trumpai peržiūrė

kime kame skiriasi vienas 
garsas nuo kito, pav. vieną 
žmogų galima atskirti nuo 
kito pagal balsą arba, kame 
skirtumas garse įvairiu mu
zikaliau instrumentu. Iš 
šio atžvilgio balsas turi se
kančias ypatybes: 1) pama
tinis tono augštis, 2) 
intempimas ir 3) kokybė. 
Žemiaus kiekvieną garso 
ypatybę atskirai paimsime.

Pamatinis tono augštis 
muzikališkos notos yra ap- 
sklembiamas skaitliu virpė
jimą per sekundą, išduotu 
kunu, padarančiu notą. 
Kitais žodžiais sakant, 
augštumas arba žemumas 
garso priklauso nuo skai
čiaus vilniu, kurios įeiną ar
ba pasiekia ausį per vieną 
sekundą. Sakysime, kad 
tūlas smuiko stygos užgavi- 
mas, padaro 300 suvirpėji
mu arba vilnelių per se
kundą, o antras užgavimas 
— 320, tai pastarojo gar
sas arba tonas bus daug 
augštesnis, negu pirmojo, 
esant kitiems dalykams 
tais pačiais. Iš čia ma
tome, kad juo daugiau vir
pėjimu ore yra padaroma, 
tuo augštesnis tonas, o at
bulai — žemesnis.

Intempimas, kaip papras
tai vartojimas, yra garsu
mas notos. Ši balso ypa
tybė priklauso nuo energi
jos, kurią neša vilnis. Šia
me atsitikime augštumas 
tono priklauso ne nuo 
skaitliaus garsinių Vilnią, 
išduotą per sekundą, bet 
nuo platumo arba didumo 
tą Vilnią, tirštumo medžia
gos, kurioje šios vilnįs yra 
siunčiamos ir didumo pa
čio kūno, išduodančio gar
są. Taip, gali rastis du ar 
daugiau virpančią kūną, 
kurie išduoda vieną ir tą 
patį vilnią skaitlių per se
kundą, bet, nuo augščiaus 
minėtą priežasčią, vienas 
išduos geresnį balsą, o ant
ras ne tokį garsą.

Kokybė gavso tai yra 
ypatybė, pagal kurią, esant 
tam pačiam tono augščiui 
ir tam pačiam intempimui, 
galima atskirti vieną bal
są nuo kito. Tas priklau
so nuo formos vilnią. Pas
taroji garso ypatybė mums 
inteikia spėką atskirti vie
no žmogaus balsą nuo kito, 
nematant to žmogaus, ar
ba, liuosai atskiriame gar
są vieno muzikalinio instru
mento nuo kito. Taipgi 
kartais pagal šią garso ypa
tybę vieninteliai tegalime 
atskirti merginos balsą 
nuo vyro.

Be čia minėtą garso ypa
tybių, dar jis gali būti at
mušamas, kaip saulės spin
duliai atspindžiam!. Šis 
atmuštas garsas nuo kokio- 
nors namo, kalnelio arba 
šiaipjau kūno yra vadina
mas aidu. Kadangi garso 
pajautimas užsilaiko ausy
je 1-10 (vieną dešimtą) se
kundos dalį ir garso vilnįs 
ore keliauja su greitumu 
apie 1093 pėdas per sekun
dą, tai jaigu atmušantis kū
nas yra užtektinai toli, kad 
reikalauja daugiau negu 
vieną dešimtį sekundos lai
ko suvaikščiojimui vilnią 
ten ir atgal, aido nebus. 
Tas štai ką reiškia, jaigu 
atmušantis balsą kūnas ran
dasi ne arčiaus 17 metrą 
nuo ausies, tai aidas bus 
girdžiamas, o atbulai — ne- 
girdžiamas; šiame atsitiki
me atmuštas balsas vien

tik sutvirtins pradinį arba 
originališką balsą. Šiame 
dalyke ir randasi priežastis 
arba išaiškinimas, kodėl ne
dideliuose kambariuose yra 
lengviau kalbėti, - negu di
deliuose.

Jaigu mes paimsime ka-1 
mertoną (tuniny fork — 
pailgas dvišakis plieno 
šmotelis pagimdymui tam 
tikrą garsiniu vilnią) ir 
leisime jam virpėti uždėję 
ant tuščios stiklinės trin
kos, kurios viršus yra at
daras, o apačia su pakelia
mu ir nuleidžiamu dugnu, 
tai galime nutaikinti taip, 
kad oras toje triuboje irgi 
virpės tuo pačiu periodu, 
kaip ir augščiaus minėtas 
kamertonas. Tam ištikus 
garsas žymiai sustiprės, ir 
tas virpėjimas arba garso 
darymas yra vadinamas re
zonansu arba atgarsiu, o ta 
triuba šiame atsitikime va
dinama rezonatu. Kiek
vienas muzikališkas instru
mentas turi tam tikrą re- 
zonatą, kuris, žinoma, neat
būtinas išdavimui tam pa
geidaujamo garso.

Šiame atvejyje gali būti 
svarbu atkreipus atydą į tą, 
kokiu budu žmogus padaro 
balsą, ty. kalba. Gerklės 
gale ii’ nuo jos žemyn į 
plaučius yra taip vadina
mas priekoseris (larynt) 
kiauros triubos formoje. 
Šis priekoseris, einant že
myn kosere, susijungia su 
plaučiais, kuriais mes kvė
puojame. Tame priekose- 
ryje randasi beveik para- 
lėliškai viena kitai dvi 
plėvės, einančios nuo prie
šakio į užpakalį. Šios dvi 
plėvės yra vadinamos gar
sinėmis stygomis, kurios 
nevisai susiglausdamos pa
lieka protarpį oro įėjimui 
ir išėjimui iš plaučiu., 
Garsinės stygos alsuojant 
esti gerokai prasiskėtę, bet 
žmogaus valia jos gali būti 
mažiau ar daugiau suglau
džiamos ir ištempiamos, 
padarant tarpe ją mažesnį 
arba, teisingiaus sakant, 
siauresnį protarpį. .

Kada tas plėves ištem
piame ir orą iš plaučią stu
miame (iškvėpuojame) lau
kan, tai josios to oro srio- 
ve yra priverčiamos virpėti 
ir dabar šis virpėjimas pa
daro vilnis, kurios iš ger
klės išėję skrieja į visas 
puses. Jaigu tas virpėji
mas užtektinai tankus (ne
mažiau 16 sykią į sekun
dą), tai pradeda girdėtis 
labai žemas balsas, kuris, 
labiau intempiant garsines 
stygas ir tokiu budu išduo
dant daugiau virpėjimą per 
sekundą, keliasi augštyn ar
ba, kitais žodžiais sakant, 
darosi augštesnis ir, žino
ma, labiau girdžiamas. Vie
nok nebūtinai reikalinga 
būti augštam tonui, kad to
li girdėti. Iš čia matosi, 
kad žmogaus mechanizmas 
išdavimui balso yra labai 
paprastas: virpančias garsi
nės stygos išduoda tam tik
rą skaitliu vilnelių 
per sekundą. Juo la
biau ištempsime tas sty
gas ir smarkiau orą. leisime 
iš plaučių, tuo balsas bus 
augštesnis, o atbulai — že
mesnis. Kadangi skirtingą 
žmonią nevienokios tos plė
vės, tai ir balsas vieno 
žmogaus aiškiai skiriasi 
nuo kito. Kaipo taisyklė, 
galima pasakyti, kad vyro 
yra jos ilgesnės ir stores
nės, negu merginos, tai pir
mojo del tos priežasties be
veik visuomet balsas yra 
drūtesnis arba storesnis, 
negu pastarosios. Taigi ku
ris arba kuri pajėgia tvir

tai intempti tas garsines 
stygas — gali augšta nota 
dainuoti, padarydami di
delį skaitlių virpėjimą per 
sekundą.

Girdėjimas irgi panašiai 
subudayotas, tik kurkas la
biau sudėtinas. Gale au
sies atvaros randasi plona 
plėvė, vadinama būgnine 
plėve. Prie pastarosios vi
dujinėj ausyje yra tam tik
rais raumenimis prijungtas 
vienas iš trijų ten besiran
dančių kaulelių, kurie irgi 
yra - tiksliai sujungti tarpe 
savęs atlikimui savo užduo
ties ir, toliaus, netiesiogi
niai susiduria su galiniais 
girdėjimo dirksniais. šie 
jau eina į smegenų girdėji
mo centrą, kuris tarnauja 
garso pajautimui.

Dabar, daleiskime, netoli 
musą kas kalba: oro vilnįs 
pasiekia būgninę plėvę, ku
ri pastaruoju virpėjimu ir 
priverčiama virpėti ir tas, 
augščiaus . minėtais kaule
liais, persiduoda galiniams 
girdėjimo dirksniams, ku
riais jau minėtas virpėji
mas pasiekia savo centrą ii’ 
čia gimsta pajautimas, taip 
vadinamas garsas. Nors ši 
procesija sudėta, bet visgi 
mechaniška ir įstabi. Ne
parankumo delei šiame 
straipsnelyje į šį dalyką 
nesigilinsime. Tik reikia 
pasakyti tą, kad balsas per
siduoda grynai fizišku bu
du, nors pats pajautimas 
yra grynai dvasiškas arba 
nefiziškas.

Trumpai peržiūrėję gar
są ir jo nekurias ypatybes, 
kaipo išeigą galima pasaky
ti, kad jis yra vilnįs, sie
kiančios nuo 16 iki 41.000 
virpėjimu per sekundą. 
Mažesnis skaitlius virpėji
mą, negu 16 ir didesnis, ne
gu 41.000 bus musą ausims 
suvisai negirdžiamas; taigi 
panašiose aplinkybėse gar
so mums nebus. Šiame at
sitikime žodį mums imu vi
sus žmones, turinčius vi
dutiniško jauslumo ausis.— 
Bet, ar nėra gyvūną, turin
čią labinus išvystytus gir
dėjimo organus? — Taip, 
yra. Taigi panašus gyvū
nai gali girdėti daug augš- 
tesnius garsus, kuriuos mes 
suvisai negirdžiame. Jie 
gali gėrėtis ir džiaugtis to
kiais garsais, kurie mums 
yra tyla. Svajoniškai per
sikėlę dar toliaus,’ ty. pa
imkime tokį augštą toną, 
kuris tegali būti padaro
mas milijonais arba net ir 
bilijonais virpėjimą per se
kundą. Pastarasis tūlam 
gali išrodyt perdaug dide
lis perdėjimas, bet anaip 
tol, ne. Gamtoje tas ran
dasi, nes šviesą irgi suside
da iš panašiu vilnią arba 
virpėjimą, tik su tokiu skir
tumu, kad ji (šviesa) pa- 
gimdoma bilijonais virpėji
mą per sekundą. — Čia vie
toje girdėti, mes beveik tą 
patį dalyką pa jaučiame ma
tymo organu ir išdavą va
diname šviesa.

Dabar, daleiskime, kad 
mes turėtume taip jauslias 
ausis, kad šviesos vilnis 
girdėjimo organas galėtą 
pajausti — tada mes girdė
tame šviesą ir visus kitus 
virpėjimus nuo tikrai gir- 
džiamos augščiausios skait
linės virpėjimą iki šviesos 
virpėjimą, ir gal dar augš
čiaus. Iš to atžvilgio žiū
rint, ar mes turime tiesą 
pasakyti, kad šiame kam
baryje absoliutiškai tyla? 
Ne, nes gal randasi toki 
muzika, meliodija, kurią nei 
garsiausias kompozitorius 
nesapnavo, ir gal žinomi ar 
nežinomi žmogui gyvūnai 

tą visą girdžiu —- jie džiau
giasi tuomtykuomet mes nei 
sapne nesapnuojame pana
šius gamtos dėsnius. Iš čia 
išeina, kad žipogus, kaipį 
toks, be įrankių, yra bejė
gis ir neturį aštrią pajauti
mą, kuriuo?; turi, taip vadi
nami, žemesni už jį gyvū
nai. Bet jis su įrankiais — 
savo proto išdavė, visus gy
vius pralenkdamas palieka 
juos toli, toli užpakalyje 
savęs, pats . tapdamas di
džiu galiūnu ant žemės ka
muolio.

Valparaiso, Ind.
X — 23 — 199.

ITALŲ POLITIKA. 
r

Berlyno radikaliniame 
savaitraštyje “Die Welt am 
Montag” randame straips
nį, labai aštriai nupeikian
tį dabartinės italą vyriau
sybės politiką.

“Tarpe Alpų — ten ra
šoma — ir‘Viduržeminės 
juros guli valstybė plėšiką 
(Raubstaat). Ačiū geru
mui kitą valstybių (Fran- 
cijos, Vokietijos) augo ji iš- 
valios, nes jos savoji ka
riuomenė nuolatos kentėjo 
smūgius nuo' priešininką. 
Net su maža Abisinija ji ne
mokėjo pasielgti. Dar 
šiandien ant italą kailio ma
tyti ženklai rykščių, ku
riomis 1896 metais karalius 
Menelik’as po Aduja plakė 
generolą BaHtiėri. Ma
žiausiai pėhkidlikai metą 
italą kolioniją užgriebimo 
apetitas toj šklyj neatsi- 
gaus. ' —

Bet dabar italai ieško at
meni jimo. ^iėsa, ne Abi
sinijai, nes ‘Abisinijos ge
ležis . pripažintą 'perdaug 
karšti.' ’ ‘'tiffą’i ‘ ieško' 
kur kitur ! nuvaryti savo 
kerštą. 'Pagalios surado 
priešininką, kuris yra už
tektinai begalis, idant jam 
galima butą išplėšti žemės 
sklypą. “Bosforo žmogus” 
pasirodė jiems užtektinai li
gotas, idant jam galima bu
tą taisyti vieną sunarį, kar
tu išvengus iš jo pusės vi
sokio smarkesnio pasiprie
šinimo. Tatai italai užsi
moja karo kirviu ant alka
no, gyventojais neskaitlin
go, beveik beginklio Tripo- 
liso. Ha! tai pagalios bus 
liauni vainikas senosios Ro
mos valdytojams!

Vos tik užgeso gaisras 
Morokke, kaip vėl į pade
besius užsiliepsnojo Tripo
lise. “Sustabdyti karą!” 
— taip šnabžda sau bailiai į 
ausis kitos valstybės. Be
gėdiškas italą teisią per
žengimas nieko jas' neapei
na. Bet mirtina baimė api
ma jas tiktai pamąsčius, 
kad Tripoliso kibirkštis ga
li pereiti į Europos gaisrą. 
Kaipgi laiminga jaustųsi 
Europa, kuomet turkai at
loštą avinėlio (rolę, kuris 
nuolankiai ^pasi duoda mėsi
ninko peiliui.. Bet ji žino, 
kad jaunaturkiai užtektinai 
turi tvirtą -valią, idant ge
riau garbingais žūti, negu 
gyventi ir but paže
minime. Ir žino taip- 
pat, kad < • jaigu kar
tą jau prasidėtą Turkijos 
žemių dalinimas, tad atsi
ras užtektinai šunų, kurią 
kiekvienas norės sau gar
desnio kąsnio. Kuomet di
delis šuva griebia už ger
klės ligotam žmogui, mažes
nieji šunes drasko jam ko
jas. Valstybės — jaigu 
abelnai galima vadinti ją 
susijungimą tokiuo manda
giu vardu --prisidengusios 
moraline globa tokios Grai
kijos arba Juodkalnijos, iš

sižioję laukia tos Valandos, 
kuomet be jokio pavojaus 
galima butą apiplėšti Tur
kiją. Juk jau nuo senai tos 
šalįš yra vadinamos ban
ditą šalimis.

Su žemiausiu cinizmu ita
lai pažemino gyvenimo rei
kalus visą tautą ir kryps
nių prie visasvietinės ra
mybės. Nekalbant jau apie 
teisią peržengimą, patįs- 
italai nemato Tripolise ko- 
kios-nors svarbesnės nau
dos. Jaigu gi šalę to nori 
nuo Turkijos tą kraštą 
atimti, tai vietiniu ją tiks
lu yra tuštybė ir karo gar
bės godumas.

Viskas, kuomiTt9ft£ spau
da nori apginti savosios vy
riausybės politiką, yra kvai
lystė. Vienok didžiausia 
kvailyste yra tvirtinimas, 
buk" italai Tripolise turi 
“įvesti tvarką”. Italai ir 
“tvarkos įvedimas!” Te
gul tie ponai pirmiau savoj 
šalyj parodo, kad jie gali 
tai padaryti. Juk Camorra 
ir Maffia terorizuoja visą 
šalį, maloniai dalyvaujant 
tame ir pačiai italą vyriau
sybei. Juk milijonai be
mokslių valkiojasi Itali
joj. O. kuomet siaučia cho
leros epidemija, tai toji 
tamsi minia žudo gydyto
jus ir meldžiasi į stebuklin
gus paveikslus. Ir negana 
dar to. Kuomet šalį ištin
ka baisios nelaimės, vagiama 
ten ir aikvojama labdarin
gieji pinigai, kurie užsieny-^ 
j e surenkama nelaimin
giems italams. Kuomet gi 
tokis piktadaris kaip Naši, 
užimdamas ministerio vietą 
apiplėšia visą tautą, tuo
met jo rinkėją apskritis iš*-, 
naujo vienbalsiai paskiria jį 
savo atstovu. Sicilija, kuo- 
met-tai buvusi svieto stebu
klu, palieka pragaru, įve
dus italams ten savo tvar
ką. Tūkstančiai darbinin
ką žudomi sieros kasyklo
se. Latifundija naikina vi
są pietinę šalies dalį ir me
tai į metus verčia tūkstan
čius varguolių emigruoti į 
visus pasviečius. Visuome
niniai santikiai visoj šalyj 
šaukia atmonijimo į dangą.

Ir štai tie patįs italai, 
ypačiai italai, staiga jaučia 
reikalą kitoj, šalyj “įvesti 
tvarką1’.

Turtai ir laikas tik tuo
met turi svarbią vertę, kuo
met atsakomai sunaudoja-

, ; ... -
SOLDI

'riiiii liiiuifrii

Italijos kareiviai šalia Tripolio šaudo į savo priešus-turkus.

Dr. G. SAUERWEIN’AS

G. Sauerwein’as pas mus 
žinomas tik tuo, jog jis ra
šęs lietuvių kalba eiles ir 
agitavęs tarp prusą-lietu- 
vią, idant užlaikius ją kal
bą nuo germanizacijos. Ma
žiau kam žinoma, kad jis 
buvęs vienas didžiausią ge
nijų, kokią žmonija yra iš
davusi! Jbjo geniališku- 
mas buvo apsireiškęs ne tik 
daugybės kalbą mokėjimu 
(polyglotia), bet ir tos dau
gybės kalbą vartojimu ei
les rašant.

Iš palyglotą senovėje bu
vo pagarsėjęs Ponto kara
lius Mitridatas, kursai ga
lėjęs susikalbėti ar 20 kal
bomis. . Antras žinomas po- 
lyglotas buvęs kardinolas 
Mezzofanti, miręs 1894 m.; 
jisai mokėjęs susikalbėti 58 
kalbomis, bet kad butą tiek 
kalbą raštuose vartojęs — 
to nežinoma. Eilozofijos 
daktaras Jurgis Sauerwei
n’as, vienas didžiausią Lie
tuvos prietelią, patogiai 
mokėjo kalbėti suviršum 50 
kalbomis, kuriomis jisai 
puikius poetiškus dalykus 
rašė. Tik vienoje jojo kny
gelė jie “Le livre der saluta
tions, adresses aux nations 
orientates et occidentales” 
(Leipzig, 1888) yra įvairią, 
trumpesnių bei ilgesnių, ei
lių 30 kalbą rašyta!

D-rui Sauerwein’ui gruo
džio mėnesį 1904 m. Kristi
ano j e mirus, dr. J. Basana
vičius, asmeniškai labai ar
timas velioniui ir ilgus me
tus su juo korespondavęs 
norėdamas nuo pragaišties 
išgelbėti savo gerbiamojo 
prieteliaus raštus, vasarą 
1904 m. apsilankė Sauer
wein’o gimtinėje, Gronau’o 
miestelyje, Hannovero pro
vincijoje ir ten iš S. gimi
nią ir pažįstamą surinko 
daug medžiagos jojo bio
grafijai. Iš dr. Bauer’lio, 
Sauerweino sesers sunaus, 
jis išgavo visus velionio 
spaudinius raštus įvairiau
siose kalbose ir visus tuos 
jojo diarum’us kur tik buvo 
kas lietuvių kalba arba apie 
Lietuvą rašyta. Tarp dau
geliu dar niekur nespauz- 
dintą raštą dr. Basanavi
čius surado dvi ilgoki hek- 
sametrais rašyti, ne menkos 
vertės, poėmi, kurią viena 
turi vardą “Lietuvos Joni
nės”.

Visus tuos Sauerwein’o 
rankraščius, kūne nuo

11905 m. Tilžėje palikti gu
lėjo, dr. Basanavičius atga
beno Vilniun ir Mokslo 
Draugijai padovanojo. To
kiu budu dabar Vilniuje 
randasi daug medžiagos 
Sauerwein’o biografijai ra
šyti, pradėjus nuo jo gene
alogijos, baigiant Karaliau
čiaus universiteto prof. L. 
Stiedos studija apie dr. J. 
Sauerwein’o smegenis. Tai
pogi ir beveik visi velionio 
proza ir eilėmis prirengtieji 
raštai lietuvių ir daugelis 
kitomis kalbomis, sudėti M. 
Draugijos archyve, laukia 
dabar darbščią ranką, ku
rios juos suvartotą ir spau
stoje aja^kelbtą. To jie^lžu 
bai verti! X.

“V.”

REIKALUOSE L. R. K.
PILNŲJŲ BLAIVININ

KŲ A. S.

Kun. M. Petrauskas del 
svarbią priežasčią atsisako 
nuo I vice-pirmininko L. 
R. K. Pilnąją Blaivininką 
ir išstoja net iš organizaci
jos. Jo vietą užims H 
vice-pirmininkas — klieri
kas A. Lapelis.

Į L. R. K. Pilnąją Blai
vininką A. Susivienijimą 
atsišaukta iš virš 20 vietą, 
kur jau sutverta kuopos, ar 
tveriamos. Viską sutvar
kius bus pagarsinta.

Broliai ir Sesutės! Rašy- 
kitės prie Pilnosios Blaivy
bės ir vienykite jėgas prieš 
tą prakeiktą girtuoklystės 
sėklą; rašykitės kas pavie
niu, kas tverkite kuopas, 
ar mažas, ar dideles. O visi 
ir visi dirbkime blaivybės 
dirvoje, tad nors-kiek savo 
tautiečią ištrauksime iš gir
tybės skurdo.

Kurie norite rašytis, ar 
tverti kuopas, kreipkitės 
prie Centro Sekretoriaus, 
kuris prisius įstojimo paliu
dijimus, šiuomi adresu:

V. Juozas Kovas,
17 Congress avė., 

Waterbury, Conn.

Pamokinimas.
Teisėjas: — Ar tamsta 

matei, kuomet vyras P. su 
pačia susivaidijo. Kokis 
tamstos įspūdis buvo?

Liudininkas: — Įspūdis 
mano buvo toks, jogei pri
sižadėjau nekuomet nesipa- 
čiuoti.

...............A .
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_ KAZYS PUIDA.

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

Nur der verdient sich Freiheit wie dan 
Leben,

Der taeglich šie erobern muse, 
Goethe.

(Tąsa). .
prislėgdamas ir pažymėdamas savo laikų tėvynės šian
dien. Ir spėjamosios poėtos ateities dienos, vieton vai
singų tautos prikėlimo darbų, davė mums partivines 
kovas, privedė mus prie tos peštynių scenos, už kurios 

, tėvynės rytojaus šviesa-žygis, meilė-veiksmas, savo pra
nokėjus minėdami,

Bučiuoja jų kapą apkabinę; (109)
nes tie pranokėjai. '

...mirė po tautos našta. (109) ‘ ■» ’

KAT
nų”, kurių vardai spindinčiomis^raidėimš užrašyti tau 
tos atgimimo dejų puslapiuose.

Šiems pastariesiems galvas pakėlus ?ir “naujųjų 
maskolių” eilėn įstojus, gudrieji aprimo,^ kabkurii 
net sąžinės

2. . ...
Tautos atgimimo klausimas poėtos laikais dar 

anksčiau rišosi su lenkiškuoju klausimu, negu šian-. 
dien. “Baltieji tėveliai” produkavo inteligentines jė
gas giliai savo troškimus užslėpę, kad tos jėgos pa- 
lengvįs ateities dienas broliams. Tečiaus tų vilčių di
delė dalis neišpildė. Mokslus išėję ir šiltas vietas įgi
ję, “drąsingi galiūnai” užmiršo, kad '

Yra šalis, kur upės teka
Linksmai tarp girių ūžiančių, 
Ir meiliai tarpu savęs šneka 
Prie giesmininkų vieversių. (5)

Užmiršo jie gimtinės vargus tarp gyyenimo ište
kliaus; užmiršo savo “baltųjų tėvelių” skurdą ir net 
priėjo prie . . . gėdinimos savo tėvų.

Tokių “galiūnų” anais laikais daug, labai daug bu
vo ne tik vien svietiškosios inteligentijos tarpe, bet 
ir dvasiškijos. Skirtumas tarp blėdies, kurią šie po
nai darė tėvynei, yra tame, kad svietiškieji apsidengė 
indiferentizmo kauke svetur būdami, o dvasiškieji sėjo 
tėvynėje lenkiškąsias vanago brolybės idėas.

Poėta sukįla ir prieš vienus ir prieš kitus. Svie
tiškiesiems jis negali dovanoti, kad jie skęsta lenkiškų
jų blizgučių juroje, kad juos pavergia by kokia lenkai
tė. Štai vienas tokių, kuris

Mylėjo lietuvę-merginą
Ir kitos nė nenorėjo . . . (18)

Bet “poniškosios” kvapties paragavęs, jis metą tą, 
r kuri rūtomis dabina kasas, kurios meilė “širdyje bu
jos”,' nes ji nė vėjus gaudo, bet tyro, švento jausmo iš 
brolio-lietuvio širdies trokšta. O jo, to broleio jau

įlėn įstojus, gudrieji aprimo,&o kaikurie 
gelmėse knaisioties pradėję, j|ę>l to “mas 

tolizmo” amžinųjų diegų savo krūtinėj^ nesurado. O 
lajutę krutinėję tautos balsą, suprato, kad

Kas už teisybę gryną kenčia, . , •
Tam nepažįstami vargai. (53) .. F ....

Ir prispaudimų bei persekiojimų metu mokėdavo 
iš širdies gelmių ir skausmo tyrumos drauge su poėta 
sušukti: -į ■ -A;

Ar jaučiat, lietuviai mielieji, i ;
Kad aš kenčiu tiktai už jus? (53) -

Ir ypatinis skąusmas ingydavo prasmę kolektivi- 
nio jausmo, to jausmu po kurio smūgių “stipo masko- 
iaus pasiutimš”e A*.... ■: Sf - -

Tautos politiniąl-tautiinės ^laisvės dai< mažą poė- 
;ai. Jei atgeinančioji?ir iiaujaii gyvenimai! įstojanti 
tauta valyti nuo visn -usnįųF ir piktžolių^ jei rauti su 
šaknimis ‘“maskoliaus pasįutims”, tai reikia ir-ęocialj- 
nė nelygybė laiik vai-yti.- .-F, . . .;1 ?

Ir tasai tvarkymas reikia pradėti pirmiausiai nuo 
tų, kurie “apvogė mus”1 ne tik medžiagiškąi, bet ir dva
siškai. Ir dari*jiB^l^sža"p>rie “lenkiškas kultūros ii* 
kalbos”; . ■ į'' -1 \

Kodėl-gi ji®m&;^lj^tibtenai, kur jiems tinka, kuo
met užtektinai'3^K,^®^iF^škų kvailių?, kurie tuos 
linkimus parems/ Todėl jie

. dėl 2mfshųtšėton^ių y
Dėl savo laimės ir garbės

Klauskit W. Courzeck k erka 186 arba Helena Putrament lietuve klerką 39

Czedykit mus markes > Jos yra geriau los

12th Street kampas H Aisled

Kotai moterims,merginom 
ir vaikams 

LABAI PIGIAI!
Gal reikalaujat pliušinio koto? Čia jus surasit begalinį pasisky- 
rimą, Seal pliušiniai kotai, gražiausias pamušalas, tiktai po

$12-98, $14.98, $19.98, $2250, $25
$22.50 Seal Pliušiniai Kotai po $14.98

Šitie kotai yra padirbti iš geriausio pliušo ir pagal naujausią ma- 
dą su didele apikakle ir su atverstais rankogaliais, Si A 98 
pamušalas gvarautuoto atlošo. Labai madingas, subat.

K' •' X'-'* . r
20.OO Išverčiami Kotai po $12.50 — Šitas nepaprastas 
išleidimas populiariškų kotų ir beveik visų dažų maišytų, naujau
sio kirpimo pagal sezoną; šitam rinkiuj $20. oo kotai $19 50 
parsiduoda po......... .................    £*

__
__

__
.

"■wtra, nes . -__ /
Lenkitę sykį jis pažino

Ir lietuvių dabar jau lenkias, 
Nes vergu pastojo lenkės. (18)

Tas brolelis jau neištrūks iš “lenkišku 
nesušuks tėvynę vargstančią matydamas:

Man darbų duokit, — dirbti noriu! (143)
Jis kitoniškai ramįs varginamą motiną, jis savo 

draugui-sėbrui pasiūlys:
Už tėvynę musų mielą.

Jie duos pasmeigti ant deiginių. (40) 
ne tik tuos “lietuviškus kvailius”, bet viską, kad tik 
savo užgaidai patenkinus. Ir baisiausią toje gyvybėsf 
linksmybių medžioklėje tas, kad, Vieniems kvailiams 
pražuvus, jie neapsisto^, tas ne jų madoje; Reikalui 
užėjus ,į^ .■ .. •- —■

Kitus kyiuTiųsJjię^uisutąs. (40) ; A
Gailesio stįpTiėji nepažįsta, jie nejaučia jo prie 

mažesniųjų brolių, nes jie 'giliausia isiti^krinę, buk 
. . . prastas yr ant to «utvertas, - .
Kad ponų reikalams tarnaut: (30) 1T.-. j.

Ir prasčiokėlis, “ppnų reikalams” tariiąudams, ro
dos, galėtų iš jų bent žmogaus jausmo reikalauti, bent 
padoraus apsiėjimo, bet ne "° >■

Pas juos esi tų šuns tik vertas. (39) '
Ir kuomet prasčiokėlis, darbę sulaiižytas,„ iStirįsta 

ranką pratiesti, tuomet? iš to, kurio dienas jis saldino 
įinksmą gyvenimą teikė, išgirsta: ''

... prakeikti skarmaliai! — 
Prie drabo-tąi bestijos neina. (33)

sotusjs. bei linksmasis ne įiemąne. kad 
Užgimė vienas prasčiokėlis; “

kad a' ! ’
Nieks to nė nežinojo. (34) <

O paskui, kuomet tasai praščiokėlis. užbaigė gyve
nimo taką

Kaip lydėjo vargdienėlį,
Nieks ant to nė. neatbojo;- . : - ■
Graudžiai verkė motinėlė, 
Svetimi tiktai žiopsojo. (35) f

Ir tarp tų svetimųjų žiopsančių — ponų nebuvo, 
moka nepatėmiję praeiti pro tokius atsitikimus,

7.50 Mergaičių Caracul Kotai po $4.98—Geri šilti 
su aukšta užsegama apikakle, su gražiais metaliniais guzikais, 

^iškimštu pamušalu, $7.50 vertes, šitą pardavimą $4.98
Ilgi Juoci Kotai po $7.98— Moteriški juodi Kersey kotai, 
pritaikinti pagal madą su didele apsupančia kaklą QQ

< apikakle, atlošu papuošti, $12.50 vertės dabar-......... K

e $20 Pony Caracul Kotai tik $10.98,; Madingi Caracul kotai, gerai' 
į padaryti su geru atlosiniu pamušalu, naujos mados pagrąžini- 98
’ rifais ir kirpimo, verti $20, dabar po..................  j

Junior Caracul Kotai $8.90padaryti su didele apykakle arba j 
į. matrosišku kalnierium, giliais rankogaliais,. Visas kotas gerai padarytas su

atlosiniu pamušalu $12.50 kotai, laike, 'šito pąrdayimo, dabar $Q 90
, eina poZ-............................................... .vv. .į......................   U

ir

ir
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Lietuviškoje aptiekoje
Kr zy winskio

Kambarys Optiszkas

ABELLS
Memorial Brite a B»eeteltr.

Išsigersime po čielą! (7)
Ir kam-gi prakaitas lieti, pačiam vargti, kuomet 

pasaulyje tiek daug invairių geradarių, jie visus ir vis
ką aprupįs, o tuo tarpu

Jie gal gudų palaukt malonės. (18)
Ir laukė tėvynė, tik ne “gudų malonės”, ji Jaukė 

tų, kurie jos “ašaras deigines” pamatys, jas supras 
ir atjaus. Atėjo tie laukiaimeji laikai ir prisikėlė tė
vynė be trukšmo, be kraujo praliejimo, tik galingomis 
mylimiausių sūnų pastangomis, dvasios žygitj veika
lai .. .

Ką-gi veikė anuo Syzifo darbų metu dvasiški ja? 
Ką veikė arčiausia prie tautos pamato stovįs inteli
gentiškas gaivalas? Jis tuomet gausiai barstė pata
rimus “baltesiems tėveliams”:

Jus į Maskvą tik neleiskit,
Jeigu mylite vaikus . . .
Vienus kunigus tik veiskit . . . (35)

Ir dar tokius, kokiais buvo tie išsibaldėliai į sve
timus kraštus, kurie atgemančios tautos veikėjus ko- 
liojo, barė viešai ir, kad žmonės jų žodžiais geriau inti- 
kėtų, mėtė į juos purvais ir, pirštais rodydami, šaukė: 

Tie maskoliai mus nauji. (36)
Ir kad išeiga tikra iš “naujo maskoliškumo” su

rasti, patardavo visiems būti tuo, kuo jie dvasioje 
buvo:

Bukit lenkais tik tikrais! (36)
Nes visiškai juk aišku, kad toksai kunigas, kuris 

. . . kožną dieną rubliais penims, (36)

nusi-

Sau Bakchą garbindams, vargšus mokina
Kad kunigs

Ne Dievui, lenkams kunigs tur tarnaut;
Vaikus į kunigus tur žmonės leisti, ;. !
Tai jiems lietuviškai nereiksią bliaut. (64).f.

Ir kodėl-gi taip nepatarti? Juk atsakomybė už tokį 
patarimą nereikės nešti dabar. Historija? >
spiauti ant h istorijos! Lavono jokio historija nebe
prikels iš grabo ir jam niekas nerūpės , . .

Kad tokia tradicija kiek ilgiau butų tarpe dva
siškuos paviešpatavus, Vilniaus gubernijos būtumėm 
galutinai nustoję. Laimė tik, kad šalę tokių nutautė- 
lių, tokių “draugijos išperų” ir “poterių arbuotojų”, ku
rie dažniausia svetur gyvendavo, turėjome ištisą eilę 
tikrų kunigų, tikrų tėvynės sunij. tu “drąsinau galiu-,

Jie
kurie nemalonias ir baugias mintis užveja.

O juk tai vargo pelei ¥ <?—
. . . laimė niekad nežibėjo,
Jaunystę leidai tarp darbų.
Tik glamonėja! vieną deją
Tam leistas nuo mažų dienų. (27). —

Tą “vieną deją” beglamonėdamas visą savo gyveni
mą, besusilaukė tik grabo lentos ir dar, turbut, pasi
miręs ją glamonės. O glamonės, nes geresnių, sotes- 
nių ir šiltesnių dienų troškimas visą jo sielą užvieš
patavo. r

Šiose tai ištraukose kuogeriausia atsispindėjo po
ėtos tėvų nupasakotoji baudžiavos gadynė, kuri be pėd- 
sakos nepraėjo pro dainių. Trumpais, vaizdžiais, iš 
žmonių lupų semiamomis žiniomis nupiešė poėta tą 
baudžiavos gadynę, kuri sunku jungu tiek laiko slėgė 
Lietuvos vaikus. . ..

Anuomet ir su juo kitaip būdavo. Tiesa vieną kar
tą į metus tokią diena pasitaikindavo — per Kalėdas, 
bet vis gi būdavo. Suvalkietis artojas, algą iš šeimi
ninko gavęs, svajoja “kaip viešėsis pas mielus tėvus” 
ir, kaip bažnyčion nuėjęs, draugą susitiks, tuomet 
“sparnotos jų kalbos, juokai”. / - t

Bet ir tas neilgam. Didesnę metų 'dalį blaivai gy
venę, jie sanprotauja, buk ?

Nors sykį reik gerti ant metų visų! .(21)„
O poėta širdingai gailisi tų bernelių, užjaučia jų 

vargus ir širdies pagavime šaukia : . r .
Tai geriate prakaitą savo,- broleliai,
Tai darbą ant svetimo lauko, vargus. (21)

Ir vieton degtinės, vieton to “vąistj v^jgo ligoje”, 
dainius sakosi

Aš jums po knygutę Įbrukti norėčiau
Tokie reginiai ir gimtinės paveikslai neduoda 

linksmybės ir maldoje paskendusio, bet verkiančio ir 
guodžiančiosi prasčioko klausią poėta:'

Ar tos jaunystės, ką nebuvo ■ .-.-.s ' • "
Dėl tavęs, — ko verki tu taip? (27)

Ko nebuvo, to nebesutversi, bet galima abejoti, ar 
viskas artojui tinka, nors jo niekas nesiklausia. Už
tai jis pats savęs ir klausias:

Ar tinka man prakeiktas kurdas,
Sunki kareiviška taurė, x '

■ Kada man'miela artojo vant&jr
Palši jauteliai ir orė?! (40)

Atminkite.
Skaudėjimas galvos, nerviškumas, skaudėjimas 

akių ir tt., tai yra pasekme visokių kenksmingų aki- 
nių, kurie galėtų būti, daugume atstiikimų pataisyti, 
per gerą pritaikymą akinių. Peregzaminavimas 
akių jumi nieko nekaštuoja, kada jums akis skauda. 
Kada turit raudonas akis, kada turit skausmą galvos, 
kada nematot gerai, kada regėjimas silpsta, neatidė- 
liokit, bet jieškokit pagelbos aptiekoje Krzywinskio. 
Kiekvienam pritaiko akinius musų diplomuotas 
okulistas dykai, kuris praktikuoja jau per 20 metų. 
Atminkit, kad mes kiekvienus akinius gvarantuojam 
ir pritaikom.

Optiškas kambarys Examinavimui randasi ap
tiekoje Krzywinskio, valandos ofiso: Nuo pusės 8 iki 
9 vai. vakarais arba dienomis.

Priimame visokius taisymus akinių. Turime vi
sokių gydančiij žolių nuo visokių ligų ir viską kas 
reikalinga aptiekorystėje, visokias rodąs suteikiam 
dykai. Taippat išdirbam visokius vaistus, familiji- 
nius nuo visokių ligų.
miausioš, persitikrinkit patys ir atminkit, kad mu
sų tavoras yra visados

Kainos musų yra kuože-

šviežias ir gvarantuotas.
Atsiduodamas jūsų atminčiai garbingi tautiečiai 

ir tautietėj pasilieku su pagarba,

Joseph E. Kizywinski
3149 S.Morgan st., Chicago, 111.

PRINTYPE

OLIVER
TYPEWRITER

VIENATINĖ RAŠOMA MA
ŠINA SVIETE, KURI PA
SEKMINGAI ATSPAŪDINA.

Tiktai 17c. ant dienos.
Dešimtmetis typwriterio progresas 

yra sutrauktas į daiktą ir parduoda
mas vien už 17e. ant dienos. Ati
duodamas už tokią pat kainą kaip pa
prastas typewriteris išmokamas cen
tais.

Kas tiktai suprato arba nori turėti 
raštą, kuris butą taip gerai suskaito
mas kaip knygos arba magazinai, tai 
Printype Oliver Typewriteris yra su
taisytas taip ir viską suskaitysi aiš
kiai kaip iš knygos. Printype atsižy
mi savo aiškumu, labai skiriasi nuo 
senoviško rašto . šituom typewriteriu 
rašytas laiškas yra taip aiškus kaip 
drukas. Pilna istorija Printype dar 
niekad nebuvo pasakyta, čia ji yra—

TIKRA ISTORIJA PRINTYPE.
Supratimas iš kurio išėjo Printype 

yra pasekmės musą expertą surengime 
rašomąją mašinukią vartojamą mūsą 
ofisuose The Oliver Typewriter su .mu
są pagarsėjusia žyme atidengė galėji
mą parengimo The Oliver Typewriter!© 
rašymui visos angliškos kalbos per
dėm. Mes dirbome daug metą, kad 
surasti būdą ir ant galo pasisekė 
mums išrasti ir padaryti atsakančias 
raides ir numerius žinomus kaipo Prin
type.

PUBLIKOS SPRENDIMAS.
Publika labiausiai pritaria musą 

Printype, ką parodo faktas, kad suvirš 
75 procentas iš išleidimo musą Oliver 
Typewriter yra Printype, kurią pu
blika labiausia reikalauja. Su bė
giu metą bus 90 procentas viso išlei
dimo Printype,

Kaip The Oliver Typwriter kuris 
pirmiausia atidengė matomą raštą yra 
vėl pastumtas su pagerinimu Printype.

Į DRAUGIJAS.
The Oliver Typewriteris yra varto

jamas didžiausiose įstaigose visose da- 
l---a svieto.

Musą 17c. ant dienos tai yra pie
nas ką lengviausiai įgyti gerą type
writer! kokį vartoja didžiausios įstai
gos už mažus pinigus.

Daugybė reikalauja The Oliver 
Typewriterio del to, kad jis yra tin
kamas kad ir didžausiom įstaigom.

Pamatyk Printype, o tau patiks net 
jo išžiūra. Paklausk su pavyzdingom 
raidėm ir 17c. ant dienos išlygą.

Susipažinkit su Printype, kuris vir
šija visus typewriterius. Paklauskit 
apie raidę, kuri yra parašyta ant The 
Printype Oliver Typewriter, o pa
matysi, kad nėra anam lygaus. Mes 
malonėtame suteikti jumi vieną 17e. 
ant dienos, pieną ant pareikalavimo.

Adresas pardavinyčios:

THE OLIVER
TYPEWRITER COMPANY

Oliver Typewriter Building, Chicago

£Toliaus bus UŽSIKARKITE “KATALIKĄ
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Žemiausios kainos ant visko ant žiemos

K. MAKAREViCZE

Vyriški SIU!

DOVANAI!

Dr. G. M. Glaser

Telephone Yards 157
DR. J. N. THORPE

Telefonas Canal 3263

mo-

Cartercar
$1,875.00

Ne-

<934

sena kai

šena

sena

patarnau-

Szaltas 
alus 
ekanl a- 
rlelkair 
kvepen 
ii eiga

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

Mes užkviečiame jumis 
peržiūrėti musu naujas 
rudenines ir žiemines ma
das ant 2-3 guziku Siutus

to į) s>

Telephone Yards 2750
PIRMOS KLIASOS SALIUNAS

Jeigu ne McAvoy’s, 
Tai ne Malt Marrow.

Examinavoju Abstractuš.ir at
lieku kitus visus reikalus No- 
taijuszo pigiai it 'steškančiai. 
Visą savo darbą gvaraufiiiiam. 
Eikit pas lietuvi o ne phs sve
timtautį.

ARU ir karštu va
ndeniu šildymo 

prietaisų įvedimas 
ir pataisymas.

ST. KUCZIS
Mus lietuvis Manager

McAvoys Malt Marrow Department 
2340-8 South Park Avė.

Telefonas Calumet 5401 Visi Dept.

Čedykit K ei n Bros. Markes, pilna kny
gutė verta $2.50 pinigais, $3 tavorais

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

Ashland Av., Chicago, UI.

4012 ... . 
State Street
Tel. Oakland 1411

ANT ISZMOKEJIMO
Po 5 centus ant dienos arba; $1.50 ant menesio* 

Nusiusime kiekvienam lietuviui 14 k. paauksuota 
laikrodėli, lenciugeli ir medaljona vertes $20.oo ant 
iszmokesties po $1.50 ant menesio. Mėnesines ratas 
mokėsit tiktai tada, kada turėsit laikrodėli, iszme- 
ginsit ir busit anuom užganėdinti. Raszykit tuo- 
jaus su uzklausymu kataliogo ir informacijos ju
dėdami uz 2 centus marke atsakymui. :« . ‘

AMERICAN WATCH CO.
1152-1154 Milwaukee five. Dept. 11, Chicago, Ill.

Gražus vyriškas ąr- 
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.

Ai ir OVER 
' KOTAI tiie:$l5.po *

SIUTAI pasiutriš geros 
vilnos gelumbės/? cassi- 
mero ir audimo. 
OVĖRKO- j| m 
TAI iš ker-^JŠ'B 
sey storo ^rak-H^i^ 
audinio.pa- 
narna, eis

Telephone Canal 285

KAŽ.MATUTIS
IIETUVISZKAS graborius 

Pėrsamdo kereczins ant 
pagrabų, veselijų ir tt ■ - 

668 W. 18thSt. Chicago, Ill

NAUJA DAKTARIŠKA KNYGA 
DAKTARAS KIŠENIUJE.

Su paveikslais, naudingais patari
mais ir daugybė receptų nuo visokiu 
ligą ,gražiai apdaryta su auksinėms 
raidėms ant apdaro, knyga parsiduo
ta po 1 dpi. Tą knygą gali gauti- 
dovanai užsirašydamas “Kataliką” 
.-at metų mokėdamas prenumeratos 2 
dol. musų agentui.

M. x’ALTANAVICE
•1 Milbury St., <¥orcester.

Gydytojas ir Chirurgas.
Pasekmingai gydo moterų ir vaiką 

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

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

Pirmutinis lietuviškas išdirbėtas 
visokią minerališką 

gėrynių, kaipo.
GINGER ALE. P APSO. SALSEBIO 

IB OBUOLINĖS BAIDĖS.

•a W LIETUVIS KRIAUCZIUS g
Siunėiu 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 rodės arba pagelbos, pra
šom ateiti pas mane, o aš patarnau
siu del visą, visokiuose reikaluose. 
Taipgi turiu del parandavojimo rumus 
del pakeleivingą žmonių.

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

Visados darote gerą veikmę 
kada geriate

McAvoy’s ALMA
MATER Alų ir

McAvoy’s MALT '
MARROW

Telephone rvrds 2716.
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ.
1253 Illinois Ct, kertė 33-čics gatvės

Grynai vilnonio materijolo geriausio 
dirbimo ir geriansio pritaikinimo siu
tai yra antru dalyku, svarstant labai 
didelį pasirinkimą ir įvairumus. Mes 
parodysim kad vieną iš jų p'asiskirsit.

vyrų ir vaikinų madose ir 
taipgi mus nauji Overkotai 
su Presto atverčiamais ir 
aksominiais kalųjeriąjįs,įky
riuos mes parodam si nituos 
se naujausių patentų. Kai
nos eina nuo x *-:'?•

$1000 Aukse arba i $1875'• nvif Al 
* * Cartercar ” Automobilius I l\nl

9H-33rdSt;^
Tel.-Yards 5423

BANKINIS KANTORAS j 
Indi aną valstijoj. į 
Parduodu namus ir lotus ant leng-- 

vą išmokėjimą Gary, East Chtcagoj ir 
Indiana Hąrbor, Parduodu farmas ir! 
mainau ant namą. į

Priimu, pinigus ant sutaupinimo. 
Padarau visokius dokumentus Ameri-į 
koniškus ir Ruskus , su konsulio pa-j 
gąlbą. Teįpgi aš esmu Notarijušas. Į

B.'Rį.Yąsulis,
3604 Deodar St.,

:«-! Indiana Harbor, Ind.:

GERIAUSIA VIETA
Del pirkimo auksinią ir sidabrinių lai
krodėlių, ieneiugėlią, pilką, kolčiką, 
visokią žiedą, muzikališką instrumen
tą, drukuojumą gromatoius mašinukių, 
britvą, albumą, visokią knygą ir šim
tai kitokią daiktą. Atsiųsk už; 5c. 
markę, o gausi kataliogą dykai. Tai
sau visokius dziegorėlius ir žiedus.

M. K. WILKEWICZE,
32'5 S. HALS'i.’ED ST. CHICAGO, ILL.

•Telenhone ,W. Pąjlman 17M, 4U ... hiU’y Lietuviška Registruota .
AKUŠERĖ

FLEON. S. SUTKUVIENĖ 
?! 148 East 107 Street, 

Roseland, Ill.

. .... Telephone Mongoa 2842

DR F. WISNIEWSKI 
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS.

. ' EXCELS: OR WATCH-OO.

904 A&.aaeum. EldgJ.. Chicago, . HL

: TEL. YARDS 1804

ST. ANUČAUSKIS,
■ ■ ‘ Karpenderis

DR. J. L. ABT 
Bauekmingiansiai... gydo visokias vyria 
' * kas, moteriškas ir vaikų ligas.

v ' VALANDOS:
-•Nuo 45 iki 9:30 ryte, nuo 4' iki 5 po 
pistų ir,nuo 6:30,iki 7:30 vakare, 
dėliotais'nuo 8' iki ,1*0 ryte. ,

Ofisas 1268 Milwaukee Av. 
arti Paulina St.

Specijalistas ligą vyrą, moto
rą, vaiką ir akušerijas. Gydau pri- 
vatiškas ligas vyrą, reumatizmo, ui- 
nuodijimo kraujo, vidurių ligas, inks
tų, širdies,: akių ir prirenka škulio2 
rius.

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

WIKU SALI U NA
Labai gardi arielkel e, szaltas bąvarskas 

alutis ii- puikus Havanos cigarai,
255 Wallace st. New Haven, Conn. 
Čia galima ir “Katalikas’-’ pirkti ir 

užsirašyti, j ;

Halpėrin Bros.'
WINES* AND LIQUORS 

1225-7 Milwaukeelve. kiH. ishl, av.

T. RADAVICZE
Linksminkis brolau pas ma^c atėjęs 

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

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

t : ? : Kontraktorius.
, Bulavo ją„visokius namus, murintus 

ir medinius, atlieku darbą greitai, 
stipriai; gražiai' it pigiai. Kreipkitės 
pas savąjį -po jiumerią.
iiJ' 4559 S. Hermitage Ave., 

o-. i; Chicago, Illinois.

Certifikatą duodame už Mehj dolerį vertes biletuosę, kuriuos aplaižysi
te prie kiekvieno pirkiųio, ta vorų, kiekviename departmente, Bufete, Ka
vinėj, Vytų Departmente Ir Daugmeninea Pirklybos sklode. Ki
ekvienas cėrtifikątas ;yra supniheruotas, ir kiekvienas kostumeris,. kuris 
turi paženklintą nUmerįant savo certifikatd, aplaikys Carterear 19U'‘‘M” 
vertes SI,875/do. Numeris pažymėtas ant. to certjfikato, bus pątajpintąs 
kiekviename departmente tarp.15.Sausio ir 1 Vas'ario 1912 m. Jeigu nieks 
neatsišauktų prie to automobiliaiis į 15 dientįipoišlaimėjimui,.paskiria
me kas 10 dienų kit^kį numęrį, bąt iš tų pačių certifjkatų, pakol neatsi
šauks tas, kuris turi tą patį numerį apt savo certifikįitd. : -

Russian- American
Line

Vienatinė be persikėlimo Linija tarp 
Rusijos ir Amerikos.

11% d į Libava
III klesa $33.00
II klesa $47.00
I klesa $62.00

DAKTARAS 
JOSEPH F. KOZLOWSKI 

SPECIJALISTAS ANT 
moterų i Ligų.

Boom 2, Peoples‘-Bank Name. 
1540 W. 47th St., cor, Ashland Ave. 
Inėjimas nuo 47th St. viršuj Bankos.

Valandos: nuo J.Q įki 12j ryte, 
nuo 2 iki f4 po pietą, 

. , nuo Z- -kį%9 ’ vakare.
Telephonas Yards 1781.

•
 GliNEKAL AGENTAS

Apsaugos gyvasties ir taiipinimo pinigų senatvei. Ap 
saugoju namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir Ga
ry, Ind. už labai žemas kaimas, kolektuoju bilas viso 
kios noturos, toiposgi prisiunčiu kamarninkus dėl iš- 
miėravimo lotų ar farmų. Imu visokias provas civil- 
nas ir kriminališkas ir priduoda geriausiams advoka
tams. Reikalauju agentų Chicagoj ir kituose jnieste- 

... liuose, vyrams ar mokantiems rastą-*geras uždarbis.

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

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

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

Mes turime pilna sankrova Importuotu ir čionykščiu Vynu, 
Degtiniu.ant švenčiu, už prieinamas k^ina^..

Mes taippat vedame plačią fšąiuntinejimd pirklybą ir su kostumeriais iš 
visų kitų miestų. .. į

Moterų plušiniai ir caracul kotai pig ai 
$18 1’lušiniai Kotai $12.75—pilno ilgio plu- 7C
šiniai kotai su geriausiu pamušalu, žvilgan- ^1 Xaf v 
čiais guzikais, naujos mados kalnierius............ ■■■
$22 Pony Kotai $15.75- tikri pony caracul 7C 
kotai iškimšti su atlosiniu pamušalu, tnatro- V
siniu kalnierium, žvilganti guzikąi....-............
Moteriški $28 Pliušiniai Kotai $22—Labai geri ir gražus 
Pliušinis! kotai pilno 52 colių ilgio, didelis nau- 
jos mados kąlniejriai, šilkinė pynė padailinta, 
pamušalas geriausio atlošo ..........................  ■■■■
$5.00 Francuziniai Coney Kailiai $2.98 — *A (kO 
kailinis šalikai, ąu atlošu, pamuštom galvom 
ir vuodegaitėms, dažų juodo ir rudo....  ............ ■■

- žinomi apreiškia pagodotai visuo- 
menial. jog ėsu seniausias gydytojas 
ant Erldgeporto, praktikuojant per 19 
matų, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą j savo locną namą po numeriu

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

Mano ofisas aprūpintas nar 'austais 
budais gydymo. ■ Visus ligonius steng
siuosi nžganėdlnti kaip Jr ligSok Paįt 
tikėdamas, jog gerbiame publika ir to
linus mane rems, esiu namie-ant'kiek
vieno pai-eikaiavfmi) dieną ir naktį. 
Esiu specialistas ligose vaikų, moterų 
Ir vyrų ir užsėhdintose ligose. Darau 
.visokią operaciją. Liekuosi su pagarba

Dr.tr. Glaser
3149 South Morgan Street.

Kertė' 32-ros gatvės. ‘

8% d. į Rotterdam
III klesa $31.00
II klesa $45.00
I Liesa $52;00
Del smulkesnių žinią kreipkitės prie 

musą agentų, arba prie pačią persta- 
tytoją.

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

J. Kuczinskas, i
V 238 Slocum St. Kingston, Pa. j

Siuvamos mašinos pagal 
naujausio, išradimo subu- 
<1 a votes su QO
visais in ran- y j 
kiais. Special

Klauskit 
a ChopęnlOc

cigairų, nes 
iš 

geriausio 
— tabako.

JOS. BARTKOWIAK 
Išdirbėjęs

Paulina St., Chicago, HL 
Phone Yards 4154.

THE FALCON CIGAR FACT. f
Po vardu SAKALAS Cigarą Fabrikas

J. A. Nutauc Savr ■ K
— išdirba ceriavsilta :

HAVANOS CIGARUS
Chicago, HL

. 4613 S. Ashland Av., 
Ji TeL Yards 173a.

KNYGOS MOKYKLOMS.
: Turėdami užtektinai mo

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

1. Gramatika —- 
na 50c., nauja 35c.

Lęmenjorius 
kaįųą 25ė., naują 20c.

, 3., Kątekizmas — 
kaina 50c., nauja 35c. 
•r 4. Nauja Chrestomatija I 
dalis — sena kaina 50c., 
nauja 30c. >

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

6. Nauja Skaitymo knyga 
Ui dalis — sena kaina 65c., 
naiija 50c.

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

J. M. TANANEVIČE, 
3244 S. Morgan SU

Turiu didėlę kalę del' 
mitingų, veseliją ir tt.

3253 Illinois Ct., kertė 33 g.

Apsaugojam nuo Ugnies -i—l_
Pranešame v.isiems .lietuviams ant Bridgeporto ir apielinkėj 

kad musų ofise randŲsr geriausios Tr didžiausios kompanijos dėl 
apsaugojimo nuo ugnjfesJ(Ę#re Insurance), namus, biznius ir ra
kandus. Jūsų namas, ar biznis ar brangus narviniai rakandai dar 
neapsaugoti nuo ugnies, tai ateikit pas mus. Tuomet nebijosite 
gaisro, nes sudegus kausite už juoš savo pinigus.

J. TANANEVICZE
3244 S. Morgan Ši. Chicago, III.

Daktaras S. Wissig
. . Iš SENO KĘĄJAUS.

Su geniausia pasėkme gydo visokias kroniškas “ ligas vyrą 
terą, kad ir užsiseuėjusias. Jęi kiti jus neišgydė Sueikit pas jį, o-jis 
jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėt.

■ Dr. -Wisslg duos gefiausiūs vaišius iš' savo aptiekus. ■ • r-
Pirma rodą dovanai. . e
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryte ir nuo 6 iki 8:30 vakare. Ne

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

1800-1806. Blue Island Ave.
Kampas 18tos gatves.

Atdara kožną vakarą Išskyrus Seredos ir Pėtnyčios.
Atdara Nedėliota prieš piet nua 8 iki 12 vai.:. i.

DR. JOSEPH L. ABT.
1832 So. Halsted St- Chicago, 
• ■ iiTelephone Canal 37

UeležInkelio 
laikrodėlis.B Vyriškas arba
moteriškas laik- 
rodeli-. gvarantuo- 
tas ant 20 metą, 
Paauksuotas du- 
beltavi lukštai 
'P'ųrkiai visaip iš- 

vmajmhti. gerai
‘lįiį^Siįkanti, la- 

' btMiŠM^įi naudoja
mi keliauninką, kurie tiiiri įžaboti lai- 
Jtą.. : ėpgijališkrs, pasiųlijimas. _ Mes 
nusiąąiujo šjtąį,, laikrodėli .^kiekvienam 
C. ‘O, D. ūį'fe.75 ir ėsprėso. kąstus 
del ': peržiurėjimo. Jeft r#pa!t'iks,\ne- 

mokėk nei Cėnt; Di --jį „kitur mo-
;kėtum $35,- 14k. paįąfotmfąs lėucju- 
Tjėlis .ovanil pHe lail ėSelid.-.

Šis naujausias importuo- 
tas FONOGRAFAS yra vie-

-My nas iš geriausių, kokie iki 
-įsį šiam laikui žinomi, padary- 

tas iš geriausio metalo, su 
didele metaline truba, turįs

'IK aiškų, grynąir stiprų balsų. 
MrjfitEX « Turintieji musų FONO- 
MMMSSKjįSjjįĮ,. Į Į, GRAFy gali kiekvieną va-

ySgi landą parengtie sau namie 
koncertą, kadangi fonogra
fas griežia visokias dainas
ir maršus.

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

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

Expresui primokėsite $5.50. Pardavę tabaką atrinksite savo pinigus, o už rekomendavimą musų firmos ir ta
bako turėsite gerą dovaną, kuri jums nieku 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 C0„ Bept. -t 343 E. 9 St, New York,N.I.

HALSTED. 20™ ST’S AND 
CANALPORT AVE h

9
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į Turime Nepaprastą Pigumą šią sav.
<■' ir esame persitikrinę, kad jeigu ateisit ir pamatysit viską kas yra musų sąkrovose, ir nusistebėsite 
3 kad toki brangus dalykai yra parduodami taip.pigiai. . Dėlto, kad mes perkame į dvi sąkrovas ir įja-' 
9 lime pirkti didelėm'daugybėm, ir dėlto galime gauti pigiau negu kiti. Tai reiškia jumi didelį užčė- 
B dijimą ir dėlto, ne apsigaukit ir ateikit dar šiądien į musų sąkrovas išsiskirkit kas jumi reikalinga 
9 ir užftiokėkit kaip jums patinka. .....
I Pamėginkit Unijinio Plono kuris paliuosuos Jus nuo per aukštu rakand. kalnu.

du-kArt nedelints laikraštis
■ a T _ ..... - ..

“SAULE”
* --

YRA TAI - VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

į t o ANT NEDĖLIOS
•' : •}' i. s -' . . .. - .

■ Išeina kas utarnlnkas Ir petnyčia.

ŽINIŲ, POLITIKOS IR MOKSLO ILIUSTRUO
TAS SAVAITRAŠTIS.

Šita paranki lova Davenport—turi 
plieninius sprinesus, tvirtą aržuo- 
linį subudavojimą, 75
aptraukta tjkra’Įmp- t ® 
eriaįoda,. tiktai.. .i . ..

Brukselinis Divonas įgfĮ *VE 
didumo stubos, tiktįi v,’
už............ ....................  '.
Sammt DiVonas didu- $ 4 J| 7 C 
mo^stubos, tiktai už v ...
Axminsler Divonal dijį^f^ 7£ 
ūmo stubos, tiktai nAyĮ I V

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

AMERIKOJ f“at^?.25
’ TTJTPOPOT (Rosijoj ii- Lietuvoj $3.50, Angli- 
.u U M VI v J į jQj Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vien?, numerį dykai. •

W. D. Boczkauskas & Co.
520-522 W. South Ali., . - Mahanoy City, Pa.

Musų misingine speciališka lova— 
turi dvicolines kojas atlošu užbaig
ta, paprastai $22.50 vertes,_dabar 
per šitą išpardavimą ~'
persiduos tiktai po

Pamatykite musų vien misin
gines lovas po $1.85.

2 CIO 75 tas pirmos klibos Pečius del &il-
0 dymo, turi didelg pakura yra gra-
••• ■ žiai padailintas nikeliu .’-'.Peržiūrėki t

tą $55.00 pečiu, np- AftA 
šildys lengvai n ųf 7 \ •jM.f.p 
kambarius, dabar.,

Stalas gero* amerikoniško aržnolo 
del skaitymo, turi didėlę lenta ir 
tvirtas kojas, rankom politūruotas 
ir parsiduos musų są-

krovose tiktai už ... ■ ■■ W-
e

. Aitsilaiįkykit pas juoš ii* pamatykit kaip links- į 
mi jie yra<ir kaip jiems sekasi..ji

Šitas 3 Stukų rinkinys—raudonme
džio, aptrauktas tikra OAQ E|) 
oda, speciališkai po

Musu speciališkai Imperial sof- 
ka, rėmai tikro aržuolo.^AA Tf£ 
paprasta kaina $25.oo w
tik po............................. ■ V

Persitikrinkit del koSzitas tikra oda aptrauktas Tan
kius, gvar. sprenži- fAA £A 
nom, gražiai nupali- W-fX.VV 
luotas tik.......... .......

Masu speciališkas “Union” Pečius 
spe'-'iališkai dOl musų ir pagal musų 

•nurodymą padarytas gerai kepa ir ', 
varantnotas ant 10 * A A £ A ;-

,.ietų, $45.00 vertės
• dabar tik.......... ........

jie perka gerus atsakančius narnus už $1850.00 ir mo
ka už juos'/raudiniais pinigais, naujoje Šv. Anta
no parapijoje, kurioje yra kun. Antanas Ezerskis.

ČEDYKIT SAVO KASDIENINĮ GATVEKA
RIŲ MOKĖJIMĄ, nes tenai yra gerų darbų arti, 
gali pekščias -nueiti, nes aplinkui yra daugybė viso
kių-fabrikų; •' •■•••■■ 

T t.. H '

g . Pamanykit 'musų agentą, jis jums parodys mu
sų naujas-. stubas ir pasakys visas išlygas ir pasa
kys jums- gĮatvę ir numerį jūsų senų draugų.

Pąfsiškūbihkit, nes jau likę, tiktai keletas :■ šitų 
'naajiffi^ų.^Ą'^^^ ...

Brenęh offisas 4806 W. 12 St.
Musu didele sensacija— šitas nepa
prastai geras pečius ant 6 skylių, 
geras keplkas ir gvarant uotas kad 
užganėdins kiekvieną, £ A g£ 
speciališkai musų dv- V/flawv 
iejose sąkrovose tik...

PEMNSULM^ , ’ .

Musų speciališkas pečius šildymtų 
kokų kiekvienas noriai'perka, turr gv 
didelę pakurą, 400’tų£ft 
pečių, ant pardavimo ▼£ J bVV ' L-

. Atidarytas kasdien ir nedėlioję. Žiūrėkit ve- 
liuko..' 7.

1327*29 31*33

Milwaukee Ave
Arti Wood gatv.

BROLIAI PERLOWSKIAI. Lenkiška sąkrova. 4705-09 S.

Ashland Avė.
Arti 47tos-gatves

Frefll H. Barw & 60
Main offisas, 69 Washington St.

Išeina kas ketvergas, 12-kos puslapių, didelio 
formato, Chicago, Hl.

“KATALIKAS” netarnauja jokiai partijai, bet 
lietuvių visuomenei, yra laikraštis bepartijihis. Ne
peikia ir nepasmerkia niekieno nuomonių, bet drąsiai 
įvairius prasižengėlius savo skiltimis .baudžia. “KA
TALIKAS” nėra laikraštis agitativinis, bet informa- 
cijinis, pamokinantis lietuvius išeivius. “KATA
LIKE” spausdinama labai daug žinių, kadangi tai 
didžiausias Amerikoj lietuviškas savaitraštis. Kiti 
laikraščiai tik apie savo partijų reikalus rašo ir juos 
gina, “KATALIKAS” to nedaro. Verta “KATA
LIKAS” visiems užsirašyti ir jis tarp lietuvių pra
platinti; “KATALIKAS’” metams kainuoja $2.00, 
O pusei metų tik $1.00.

Nuo šio laiko lig Kalėdų “KATALIKO” išlęįstu- 
vė paskiria SPECIJALIŠKAS DOVANAS užpra
šantiems “KATALIKĄ”. Tos DOVANOS bus duo
damos tik ligi Kalėdų š. m.

SPECIJALIŠKOS DOVANOS:
Kas prisius tuojau $2.00, gaus ištisus metus 

“Katalikų”, ir šias knygas vertės 60c.:
Ciesorius Domicijonas ir Brolis ir Sesuo.
Jei tų dovanų nenorėtų, gali pasirinkti iš kata- 

liogo musų spaudos knygų vertės 50c.
Kas prisius $2.25, gaus ištisiems metams “Ka

talikų” ir šias knygas dovanoms:
Vaitkaus poema Laimė 35c., Antrasis Krikštas 

25c. ir Jono Širdis 25c. Viso vertės 85c.
Kas prisius $2.50, gaus ištisiems metams “Kata

likų” ir sekančias knygas:
Dangus 65c. ir Tvardauskas 40c. Vertės $1.05.
Kas prisius $2.75, gaus ištisiems metams “Ka

talikų” ir sekančias knygas vertės $1.20:
Gulivero Kelionė, Mylėk savo artymą ir Mūsiš

kiai užsienyj. .
“Kas prisius $3.00, gaus, ištisiems metams. “Ka

talikų” ir knygų vertės $1.50: 
y Pajauta ir Lietuvaitė.

Kas prisius $3.25, gaus “Katalikų” ištisiems me
tams ir knygų vertės $1.75:

Rankvedis angliškos kalbos, Mūsiškiai užsienyj 
ir Antras Krikštas.

Kas prisius $3.50, gaus “Katalikų” visiems me
tams ir knygų vertės $2.00, knygas galės pasirinkti iš 
kataliogo.

Kas prisius $4.00, gaus “Katalikų” visiems me
tams ir knygų vertės $2.50:

Skaitymo knygą, Dangus, Mylėk savo artymą, 
Gulivero Kelionė, Poema Laimė ir Tvardauskas.

Kas prisius $5.00, gaus metams “Katalikų” ir 
knygas sekančias vertės $3.50: '. /

Sveikata, Pajauta ir Lietuvaitė. '
———————— t - • ■

Reikia žinoti, jogei “KATALIKAS” šiemet lig 
Naujų Metų bus siunčiamas DOVANAI, o prenume
rata baigsis sausio 1 d. 1913 m.

ATMINKITE! Tos specijališkos dovanos bus 
duodamos tik lig Kalėdų šių metų, taigi lietuviams 
tuojau vertėtų tuomi pasinaudoti.

Laiškus rašydami ir pinigus siųsdami padėkite 
tokį adresą:

JONAS M. TANANEVICZE,
5244 SO. ST., CHICAGO. ILL.

FURNITURE co.

1327 29-3133*
Milwaukee Aval

Arti Wood gat v.

-

Broliai neeikit pas žydą
Mes siuvam Siutus ir Overkotiis, kvarbuo- 

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

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

. '.Ą' ’ .<£ f .

Daug nelaimių nepasieks tų, 
kurie turi užsičedinę pinigų.

Pradekite šendieu.- - - .
galite pradėti su vienu dolerių. 
Mes mokame 3 procentą. ■. :

Industrial Savings Bank*
2007 Blue Island Avenue. Chicago, Illinois.

Insteigta 1890. . * Perviršis pusę milijono.
Atdara Subatos vakare iki 8-valandai.

Woilman l Sleinfiach
ARCHITEKTAI

1859 W. Chicago Ave. Telephonas Seeley 3029
6235 So. Halsted St. Telephonas Normal 2617 

CHICAGO, ILLINOIS

18 likigi SI, fc-taA 1
Jeigu,‘brolį liūdnas tranį 

liūdnume žuvį tai pu-Rieki eik kas
dieną, Jis priima kožnų' vieną Clif
ford Ave. Henry kampo. Lai kiek
vienas atsilanko. Pirmas Lietuvių 
viešbutis.

Home Phone 5671

**************************
* Telephone. Canal zn8 *

i DR. A. LEONARDAS JUŠKA i

1
y _ _ ........ re _re,re f 1r- y. _.re-
**************************

Telephone-Candl 2x18 j*

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. . j
1749 So. Halsted St., Chicago, Illinois. *

PRIĖMIMO VALANDOS: ’ Ž
Nuo 9 ryto iki n: po piėt nuo 3 iki 5 ir ' TT 

vakare nuo 7 iki 9. .... *

Jūsų Namuose

DR. A. L. GRAIČUNAS
L1EYUVYS GYDYTOJAS .. ..

•v ... .-w -«------------- - ------------

3312 South Halsted Street
Telephone Yards 3162 

CHICAGO, ILL.

**************************
J Telefonas Yards 1532 į

i
#
**
**

re***********5ie***?tt**>ięfe=lt****#

letciuuda imius 1539- y
DR. J. KULIS I
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. M

8856 So. Hoisted St., Chicago, Illinois. *
PRIĖMIMO VALANDOS: ' J

Nuo 9 ryto iki 12; 6 iki 9 vakare.
Nedel. nuo 9 iki 12 po piet ; nuo 6 iki 8 vak.

f "X — .

> 3* -X ni-

visados turėtu rastis zopostos geres
nes degtines, kaip del priėmimo savo 
pažystamų arba draugų ir del apsi
saugojimo nuo., ligų kiekvienas gydy
tojas velija Handmesome Bourbon. 
Riebus, skanus, švelnus. Labai. tin
kanti arielka šeimynom. . Pasimkit 
butelį namo šendie. Gaunamas visuos 
geresniuos saliunuos ir pas:

• ________

National Wine & Liquor Co.
2927-29 Archer Ave. Chicago, Ill.

Eas neturi narvinės. Pakeleivingi 
taga auilanko prie intako mes Jums 
duosime atsakančių vietų; pailsi ’ ir pa
tarnavimų visokiuose reikaluos*, 

Lieku ra- godone. x
Kasparas Id^tevids^ "

-Me# turime Lovų, Pečių ir daugybę kito
kiųvisokių naminių rakandų, naujų ir senų, 
brangių ir pigių; kokių tik kas reikalaujate. 
Visokių gatuktį/ Blznirt qarsinKiis'KatallKe"
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ADM! L. STR ACI J A LIET. TEATRAL. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
ivik. Overlingas, Pirmin., 
.. 3245 S. Morgan St.

• Stan. Stonevicze, Vice-prez., 
3206 Auburn Ave.

Ant. Kasparas, Prot. Raštin., 
3416 Auburn Ave.

Dom. Kadzekski, Fin. Rasti., 
1900 W. 17th St.

Mart. Kadzievski, Išdininkas, 
3244 S. Morgan St.

REŽISIERIUS TEATRŲ, 
Martinas Z. Kadzievskis, 

3244 S. Mrgan St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K.

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

425 S. Grant Lt.
V. Stanciką, Vice-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.

ADMINISTRACIJA DR-STeS SV. 
STANISLOVO V. IR K. 
Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 

4527 Marshfield Ave. 
Mot. Randis Pagelbininkas, 

4521 S. Marshfield Ave;
’’aulius P. Baltutis, Prot. Raštin., 

3244 S. Morgan St.
Jurgis Brazauckas, Fin. Rašt., 

4530 S. Wood St. 
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

PASARGA: “Už korespondencijas, 
apgarsinimus ‘1 Kataliko ’ ’ Redakcija 
neatsako“.

Draugysčių Reikalai.

TEATRAS IB BALIUS!
Po yardu “Velnias ne boba”“, dvi- 

veiskmė komedija, parengtas storone 
Simano Daukanto Teat, Jaun. Kliubb, 
atsibus Nedėlioję, 2d! d. Lapkričio 
(Nov,), 1911 m., South Side Turner 
Svetainėje, 3143 South State Street, 
netoli 31-mos gatvės. Prasidės 6 vai. 
vakare. Inženga 50c. ir .75e., ir dra
panų padėjimas už tą patį. Muzika 
Birutės orchestra grieš naujausios ma
dos lietuviškus ir amerikoniškus šokius.

širdingai kviečiam po draugei visus 
daug gerbiamus lietuvius ir lietuvai- 
t-s koskaitlingiausiai atsilankyti ant 
virš minėto Teatro, nes “Velnias ne 
boba“ yra vienas iš ’ puikiausių ir 
juokaulyviausių komedijų, trumpas tik 
dvi veiksmis, o po teatrui Balius, kur 
gana gerai žinoma lietuviams visš 
minėta svetainė yra didele ir puiki, 
padlaga nuvaškuota, slidi, taigi pui
kiai pasišoksime prie puikios muzikos.

Su godone, ......
(46—47) Komitetas.

Paieškau savofypifeįrolų Juozapą No- 
cevičių, paeini iš Kauno gub., Ra
seinių pav., -Tenenunų parap., Suscu- 
nų kaimo. * Sąjutinti metai kaip gy
vena Amerikoj^ įiir^a 5- metų gyveno

Jis 
ant

PennsylvanijojjR! dabar nežinau. 
:turiuf bu juomį»*farbų reikalą, 
pats ar kas kitas tegul praneša 
šio adreso:

1002 Elizabetl Carnegie, Pa.

Paieškau savo pusbrolio Vladislovo 
Savičio paeina iš Kauno rėd., Pane
vėžio pav., kaimo Karšinaukos; gir-- 
dėjau buna Chicago, Ill.; ir draugą 
Kazimierą Vidugirį' ir Mikolą Mikšą, 
abudu iš* kaimo"7 Naujikų, Pinavos 
valsčiaus, Panevėžio pav., Kauno rė,d.r_ 
jau 3 metai kaip iš Lietuvos atva-' 
žiavo j Pittsburgą, Pa. Jie patys: 
ar kas kitas meldžiu pranešti ant šio 
adreso: .

11 Camp,
Step. Jetskas

- , j • Alba, Mich. 
_—_

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

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

425 S. Grant St.
J. Ažis, Pagelbininkas,
- 130 Stauton St.

K. Kučinskas, Fin. Rast., 
168 N. Washington St.

P. Aceviče, Raštin. Prot., 
58 Sheridan St.

J. Rokus, Kasierius, 
138 S. Meade St.

J. Aušura, Glob. Kasos, 
159 Reese St.

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Techery St.

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

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

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

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

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

KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIO.

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

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

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

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

Taupykite pinigus.
Keistuto Paskolinimo ir Budavojimo 

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

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

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

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

Su guodone,
B. Butkus, Prezidentas, 

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

3253 Illinois Court.

DIDELIS METINIS BALIUS.
Parengė Draugystė Lietuvių Dar

bininkų Sąjunga," NedėEoje, 19 Lapkri
čio (Nov.), 1911. National Svetainėje, 
585-587 Centre Avė. kampas 18 gat. 
Prasidės 3 vai. vakare ir trauksią iki 
3 vai. iš ryto. Inženga 25c. pūrai. I ’

Ant šio puikaus pasilinksminimo už
prašome visus lietuvį?*, ir lietuvaites 
aJ- silankyti kuoskaiflitigiausiai, bus 
vlsokų skanių gėrymų ir bus daili mu
zykė. Su godone,

- -mu,.-Komitetas!-;

“Kataliko” Ofiso
galima atlikti visokius Re- 
jentališkus dokumentus, pa 
veūdan: Egzaminuojam ab
straktus, Pirkimo ir parda
vimo raštus; Doviemastis; 
Testamentus; Draugijų iri- 
korparavimus; Affidavitus 
ir visokius kitus raštus; ko
ki tik Rejento arba “Notary 
Public“ skyriuje daromi. 
Mes taipgi iškolektuojame 
•dalis iŠ tęvynės ir atliekame 
abėlnai visus reikalus. Taip
giparūpiname pasportus iš
važiuojantiems į Lietuvą ir 
užtvirtiname juos pas Rosi- 
jos konsulį.

IktsaJkan^ausia^
Lietuvis^

Eetografistas,

S 20 metų senas laikraštis K

“LIETUVA”

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIE-UVIŲ NAMŲ SAVININKŲ.
J. M. Tananeviče, Pirmininkas, 

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

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

3231 Auburn Ave.

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

Juazapas Zalandauckas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

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

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

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

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

SUSIRINKIMAS.
Lietuviškos dr-jos nuo 

Town of Lake kviečia visų 
Dr-jų, Kliubų Administra
cijas atsilankyti ant susi
rinkimo, labai svarbiame 
reikale netvarkos šv. Kazi
miero lietuviškų kapinių, 
Pėtnyčioje 17 d. Lapkričio, 
1911 m., 8-tą vai. vakare 
Šv. Kryžiaus parapijos sve
tainėje, 46 ir Wood gatvės.

Užkviečia, 
Liet. Dr-jų Atstovai.

ADMINISTRACIJA L. L. U. 
KLIUBO.

!iEE PARK, WIIKES-BARRE, PA.
Adomas Cikanauskas, Pirmsėdis, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

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

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMIN ISTR ACI JA.

EDWARDSVILLE, PA- 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS 
TAUTIŠKOS DR-STĖS “VIENYBĖ“. 

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

Radavičė, Protokolų Raštin., 
J. Tananeviče, Kasierius, 

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

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

2037 Canalport Ave.

Stan.
M.
J.

DR-STĖ ŠV. KRYŽIAUS ANT 
TOWN OF LAKE.

A. Kasmauskis, Pirmsėdis, 
4559 Hermitage Ave.

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

Aug. Saldukas, Protokolų Rašt.,
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.
i S. Vasikauckas, Pagelb., 

2409 S. ,Hr>yne Avė. .. ..
' S. Pocius, Raštin. Prot.,

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

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

2323 S. Leavitt St.

ADMINISTRACIJA DF-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

Petr. Andrejauekas, 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, Iždininkas, 
918----33rd Street.

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

fiV. MYKOLO DR-STĖS WILKES- . 
; BARRE, PA. AD1HNISTBACUA.
i Silvestras Pileckas, Prezidentas, 

462 E. South St.
katanas žeškevišius, Vice-prezidentas, 

501 New Grant St.
i Vincas Adominas, Prot. Sekr., 

34 Logan St.
Khzim Deltuva, Finansų Sekr. 1-mas, 

9fi Logan St.
Įh—n Liaukus, Finansų Sekr. 2-ras, 

425 S. Grant Si. . • 
Juozas šnipas, Kasiarina, 

386 New Grove St.

. -'i DIDELIS METINIS BAMUSfcfe;,.
Parengtas Draugystės Karaliaus Do

vydo, Nedėlioję, 26, Lapkričio (JfoV-), 
1911. Freiheit Tužneiy svetainėje, 
3417-21 So. Hhlsted' '^Strėet,? ffąs^fes 
4:30 po pietaų. , Tikfejaė 25e?J>oįai.

Nuoširdžiai užprašofeie ? vi^tiir liežu
vius ir lietuvaites senus Ir jaunus be 
Skirtumo atsilankyti ant musų iškil
mingo baliaus, bus visokių gėrymų, 
užkandžio ir kvepenčių -cigarų. .Taipgi 
prie geros muzykės viri;" linksmai galė
sime pasibovint. Užprašo ■: -į- f’ 
: (46—47) ‘ "Komi$etas. t:

Paieškau savo giminaičio Antano; 
Vaizmužio, Unčiškių kaimo, Povilo': 
Vaizmužio Prūselių- kaimo ir Motje-.Į 
jaus Kalkio, kaimo Nariškių. Gįr-įį 
dėjau jie buvo New Yorke, N. Y./ 
dabar nežinau ikur yrąį ir ValerijOs; 
Petrėnąįt^s, kaimo.. Lėbeniškių, vist 
paeina iš Kauno rėdybos, Vabalninku? 
parapijos^;.Panevėžį® pay.; o Kostąn-‘_ 
eija Galinaitė, KkStno Tėd-., • Paneyė-;, 
žio pav., Pumpėnų parap., kaimo Vi-įj; 
šinskų. Girdėjau buna Chicagoj.' Jie? i 
patys ar Jcas; ktiaa meldžiu pranešti; 
ant šio adresu:

Povilas Skumbinas, 
. .11 Camp E, Georč— I 

Al^^Mich. 
» " _____

< ANT PARDAVIMO

; i . .„L iLx - •_  .-ii A Par duoda šifkortes irr Ant pardavimo^Bucerne ir grose^,. 8vietO-dalis. * “
Parduodu is priežasties pačios nesvet-- f --------- — .—
katos; biznis eina gerai ir turiu ge&<! iraneae ,kostumerius tarpe lietuvių ir visokį ' o T £ *u.batom3
mažšvtu tautui nrie to narsiduoda .9 vakaro. Nędeliomis, utar-

jordan L.. Co,j Į JOHN M. TANANEVICZE
3244 S. Morgan st., Chicago.

J • "Priiiųa bhnkon pinigus ir moka 
u3%. Skolina pinigus ant Real Estate.

Parduodu iš priežasties pačios nesvgi-į j

į, , ** /į) • kjzm/***#<* d u. U -Licai -IjoLčIVV.

j, perka >parduoda namus ir lotus. 
Parduoda- šifkortes ir siunčia pinigus

BANKOS; VALANDOS: Panedėliais,

maišytų tautų) -prie to parsiduoda ! 
kits ir vežimas, Jos.Bersinos, Box 413J?: 
Męlrose Park, Ill. (44—$),

' ■ ? ;■ . '• ■ ’ i
i- J.-'--.- U- v.;:;-'------------------------STį J

ninkais jr.,.pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

Išeina kas Pėtnyčia Chicago, Ill

PUIKUS VAKARAS!
Parengtas Liet. Giesm. Dram. Dr- 

stės po priegloba šv. Cicilijos, Nedė- 
Jioj, 19 Lapkričio, 1911 m. Pradžia 
7-tą valandą vakare, šv. Mykolo Par. 
Svet., ant North Side, 1644 Wabansia 
•Av., kampas PauFna St. Scenoje sta
toma “Amerika Pirtyje“,, komedija 
iš trijų dalių. Tikietai po 25c., 35c. 
ir 50c.

šitas perstatymas yra tikrai teisin
gas, žingeidus ir linksmas veikalas. 
Kiekvieną jis turi užinteresuoti ir pa
lenkti prie to. Svarbus dalykas mer
ginoms, prisižiūrėti, kaip kada vaiki
nams galima užsitikėti, o , vaikinams 
teipgi bus naudinga pamatyti ‘ kaip 
su save mandagumu galima gražiai 
merginą apmonyti ir pačiam likti lai
mingu. Ir seniems žmonėms reika
linga prisižiūrėti, kaip atsargiaus už- 
silaikyt, kad kas neišnaudotų berei
kalingai. Po perstatymui, bus Kal
bos, Dainos ir Eilės (dekliamacijos).

Maloniai kviečiame visuomenę atsi
lankyti. Su pagarba,

Komitetas.

Ant pardavimo pigus lotas labai j^e-: 
r.*j vietoj ant 34 place. Reikale atoi-i 
šaukite į “Kataliko“ Redakcija. ' i ;

Parsiduoda bučernė ir grosernė ge-. 
roj vietoj, tarpe liętuvių ir lenkų. No
rintieji . gali sužinoti 5912 S. State iSt;

45^6) W :

Parsiduoda Bučernė ir Grosernė; 
gyvenu 7 metai, biznis gerai eina, 
parduosiu pigiai ‘it! priežasties sir-: 
gimo mano motęyęs^. Kas norėtų ge
rą vietą meldžiu atsišaukti po No. 
1715 So. Canal Sp.; If m. B. (46-^8)

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted st, Chicago, 

-.'į’riima .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 šifkor
tes 'ir siunčia pinigus į visas svie
to dalis. . . v

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvertais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėliomis, utar
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
'6 vakaro.

S . Laikraštis, “Lietuva”, 8 puslapių, didelio K 
ra formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tai*
M pina raštus geriausių raštininkų ir visuomet pil- 4 
A nas naujausiųir tikriausių žinių.iš Lietuvos, A- K 

merikos ir viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie- £ 
n te miesto Chicagos, kuriame gyvena apie 60.000 K 
M lietuvių ir turi šimtus visokių pašelpinių, teatra- SI 

liŠkų, bizniškų ir kitokių draugysčių. ra
J L “Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Vai- gįj 
» stijuose Šiaurinės Amerikos:— A
K Metams $2.00, pusei metų $1.00. kd
nį Kanadoj ir Mexike:— M
M Metams $2.50, pusei metų $1.25. B
H 7 Rossijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinėse vieš- nį 
gc patystese: — Metams $3.00, pusei metų $1.50. gį 
8g - į Užsirašyti “Lietuvą” galima kiekviename laike. g 

,W Užsirakant “Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per
pačto Money Orderį arba pinigais registruotame laiške ant išleisto- fe 
jo ranką, adresuojant šiteip: Kg

A A. OLSZEWSKI, S 
j 3252 So. Halsted St., Chicago, Ill. N SB RAŠYK taojus, o galui vieną "Lietuvai" namer| aut pažiūros dykai. Sn

Parsiduoda naujas/, su geriausiais 
intaisymais, ant 5 kambarių namas; 
išsykio užmokėti $100, o paskui mo
kama lengvais : mėnesiniais išmokęji- 
—•_ Atsišaukįtė:-

211 W. 69th 
lt ■

išsykio užmokėti $10< 
karna lengvais : miėnė
mais kaip ir ?iai| 
Louis Eiehberg anc 
St., netoli Cente* j

SUSIRINKIMAS.
Dr-stė šv. Kryžaus, nuo Town Of 

Lake, turės savo mėnesinį susirinki
mą, Nedėlioj, 19 d. Lapkričio, 1911, 
1-mą vai. po pietų, šv. Kryžiaus pa
rapijos svetajnėje, 46 ir. Wood gat. 
Kiekvienas privalo pribūti turėsime 
daug svarbių reikalų dėl apsvarstymo.

Aug. Saldukas, Rašt.
4559 Hermitage Ave. <■

TĖMYKITE NARIAI!
L. T. Dr-stė šv. Martino turės savo 

mėnesini susirinkimą nedėlioj, 19 d. 
Lapkričio (Nov.), 1911 m., 1-mą vai. 
po pietų, šv. Jurgio EL parapijos sve
tainėje ant kampo 32 PI. ir Auburn 
Ave. Kiekvienas sąnarys privalo pri
būti ant Dr-stės- susirnkimo, nes bus 
labai daug svarbių dalykų ant 
svarstymo. Su godone,

A. J. Kasparas,
3416 Auburn Ave; •’

| ANTRAS METINIS BALIUS.
I Parengtas Draugystės Susivienijimo 
Brolių Lietuvių, Subatoje, 18 Lapkr. 
.(Nov.) 1911 m.Antano Valincziaus Sve
tainėje, 1732 South Union gatvė. Ba
lius prasidės 6 valandą vakare. In
ženga 25c. porai.

.. Visus letuvius ir lictuvaiteą, jaunus 
sir senus užkviečiame atsilankyti ant 
musų baliaus ii* linksmai laiką pra
leisti. Muzykė lietuviška grieš lie
tuviškus šokius kaip tai klumpakojį, 
suktinį ir kitokius. Bus teipgi ir vi
sokių skaniu gėrymų. '

Su godone, ;' - .
Komitetas.

IT. g' į
Parsiduoda i visi

(furniture) labai ’ pigiai; 'priežaiįis' 

ūmam laike turiu parduoti. Norėdami 
pirkti ąfįįšąukite jpo šiuo antrašu: 
553 W. 18 St., Chicago, Ill., ant 4 
lubų nuo fronto. į ’

MIKAS J.TANANEVICZE
670 West 18th st., Chicago.

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

OFISO VALANDOS: Panedėliais 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro, Nedėlioms, utar- 
ninkaiff irau J? ryto iki
6 .
"n liytwiiw-Trw riurii i.?i: ,.r'i

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

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

Telephone Yards 4527.

ap-

Administracija Draugystės Av. Roko.
Administracija Draugystės švento 

Roko susideda iš devynių ypatų: Pre
zidentas, Vice-prezidentas, Raštininkas, 
Finansų Raštininkas, Kasierius ir jų 
pagelbininkai.

St. Kučis. Prezidentas.
1635 W. 20 St.

Juozapas Tamokaitis, Prot. Rašt.
2319 W. 24 Št. > . f

Tėmykit nariai, kad ateinantis su
sirinkimas bus priešmetinis; teiksitės 
užsimokėti šių metų mokestis. Dram 
gystė pristojo j Lietuvių Draugijų Są
jungą. Ant susirinkimo turėsite už
simokėti 5e. įstojimo ir 1c j. mėnesį, 
Susirinkimas 3-čią Gruodžio, už neiš- 
pildymą bausmė $1.00. ' ■

PRANEŠIMAS..
Dr-stė šv. Juozapo Laim. Mirimo 

turi parengus Balių, ant. Padekayončs 
Dienos, Ketverge 30 d. Lapkričio, 
1911 m., Svetainėje A. Stanevičiaus, 
4625 So. Paulina gatvė. - Tikietas 
10c. Kiekvienas sąnarys tos Drau
gystės. pirvalo paimti-- 6 tikintus' Sent 
pardavimo, už 5 tikietus pinigus su- 
grąžįs draugystei 50c., ;ųž vieną ti; 
kietą pinigus sau pasilaikys. T.o- 
delgi sąnariai, kurie dar nepaėmėt, 
turite dabar pasiskubinti "paimti. Ti
kietus galima gauti pas Sekretorių, 
Prezidentą r iKasierių. Su godonę, (

Sekretorius, J. J. Pelekas, 
4558 So. Marshfield Ave.-

PAIEŠKOJIMAI.
■ ___________-‘.-Vt. ..>>> : Y-: i

Reikalingas zeceriš mo
kantis gerai JoBsus 
Atsišaukit tuojaus Į “Ka
taliko“ .Redakcflį^SS’

pardavimo — išvažiuoju iš Chicago- JOHN I. BAGDZIUNAS limowi loilrrt • KTziaziJoril,

SVARBU TEATRŲ RENGĖJAMS! 7
Aplaikėme iš Lietuvos “Teatro” 

No. 1 keįioliką egzempliorių, gailina 
gauti pavieniais numeriais “Katali
ko“ Redakcijoje. <

‘ ‘ Teatras ’ ’ No. 1 talpina naują ’ ir 
gražų veikalą V. Gutovskio “švarkas 
ir Milinė“, drama; trijose veikmėse 
su dainomis ir šokiais.
muzika: T ______ ,
Gerkit Broliukai, iii Klumpakojis
IV Mane Matušė barė. Knygelė 
pusi. Kaina 45 centai.
. Pinigus siunčiantį adresuokite:

JOHN M. TANANEVICZE,
3244 S. MORGAN S., 

CHICAGO, ILL.

Taipgi yra 
I Paberžiečių suktinis, II 

ir 
9d

2334 S. Oakley Av., Chicago.
Moka $3.00 nuo šimto už padėtus pi

nigus. Skolina 
-pirkimui namų, 
iš r kitų bankų, 
skryneles (boxes) 
nies ir vagių po

pinigus statymui ir 
Partraukia pinigus 
Parsamdo bankines 
apsaugotas nuo ug- 
$3.00 metams. Per

ka ir parduoda lotus ir namus. Par
duoda šipkortes ant visų linijų. Siun
čia pinigus į visas dalis svieto. No- 
tarijalnam skyriuje padirba visokias 
rejentališkas ir legališkas popieras ir 
dovierenastis ir užtvirtina pas kon
sulį.

VALANDOS: Kasdien nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nedėlioms, utarninkais 
ir pėtnyčioms nuo 8. iki 6 vaakre.

VYRAI! Dr. ZINS
Senu petymįia fr pasekmingisualu syedlaUstu Chicago}*, kuris 1 

aplanko savo Hgonioa ypktBkal,! 1
Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicocelžs, Strikturos. Užkrečiamų I 

Kraują Nuodų, -Nerviškos Negalžs, Hydrocelžs arba ypatingų vyrų ligų. ■
Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų ant daktarų ir ■ 

gyduolių be Jokios naudos, ir mano nora 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 iigyd.au. ■

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ I 
atsilankykite j mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kai- I 
bomis. Tamista gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, įgyta per 14 metų I 
esant specialistų vyrų ligų. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai aš tamstai parody- ■ 
siu kaip išsigydyti ir ■

ligydau visi&kal ligas skilvio, plaučių, kepenų Ir Inkstų. I 
Nemokėk už napasekmlngą gydymų-NKISZGYOO, NEMOKĖK. I

LINKSMAS IR IŠKILMINGAS 
BALIUS.

Parengtas Lietuvių Jaunikaičių Dai
nos Mylėtoių Draugystės, atsibus Su- 
batoj. 18 d. Lapkričio (Nov.), 1911; 
Gavrilavičiaus Svetainėj; 2301-05 W. 
22nd PI., kampas So. Oakley Ave. 
Pradžia 6:30 vai. vakare. Inženga 25e. 
porai. ■ < ,

Užtaigi malonus broliai ir sesutės, 
meldžiame visus koskaitlingiausiai pas 
mus atsilankvt, nes jau žinote gerai 
Jaunikaičių Draugystę,, jogei ji sten
giasi visuomet gražiai, meiliai" ir su 
prielankum patarnavimu priimti ir-ska
niais gėrymais ir užkandžiais pavai
šinti. O muzykė kaip jau visiems yra 
žinoma “Birutės“ orkestrą, po vado
vyste p.. Kuzmarskio, kuri grieš lietu
viškus šokius, kad net skambės. Tai 
viskas ka norėjau pasakyti dėl jūsų, 
malonus broliai ir Sesutes. Tadgi ne
praleiskite tokio puikaus musu vaka
rėlio. t Širdingai kviečia,

L.J.D.M. Draugystė. •

Reikalaujam vaiko, asistento ir re
gistruoto klerkos į aptieką, 3315 So. 
Morgan St., Chicago, ill.^(į(4r?40)

Reikalingas atsakantis bučeris. Nuo
latinis darbas ir geras , užmokestis. 
Atsišaukite tuojaus po numeriu 5912 
S. State St.

NEW CITY SAVINGS
„Bank

4601 S. Ashland Av. Chicago
Jfriima bankon pinigus ir moka 

3^. ' Už sudėtus pinighš mūsų ban
ko/ '■ duodame čekių knygutę, iš ku
rios .parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus* ant ;Real Estate. Perka 
ir" parduoda naintis ir lotus. Išsam- 
db bankines skryneles (boxes) po 
$2.50 metams. Parduoda šifkortes ir 
siunčia pinigus į visas svieto dalis. .

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredoms, ketvergais ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliom, utar
ninkais ir" pėtnyčioms nuo" 8 ryto ikj

• ■. <■... .

/. .... . .J
town lake sav-

ĮtNGa-BANk
"Sav.

46dO Š/ Wbod st., Chicago.
Priima bąųkon pinigus ir mdka 

3%. Skolifra piiiigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
ParSaiūdo1 bankines skryneles (boxes) 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor
tes įr ..Siunčią .pinigus į visas svieto 
dalis.- - ' • » : - • -
; BANKOS VĄUANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryt j iki- 9 vikšro. Nedėlioms, utar
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. -

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenę Ir
• Inkštą

ittydomos greitai visiška! ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pąjiegos. Gyslų HĮy-. 
simas, Kraujo Užnuodijitnas, 
Szlapumo Nubegimai.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai

KRAUJO. 
UŽNUODIJIMį 
ir visas odos Ii jas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

Moterų
Specialistas 

Vyru ir Motera Ligų.
Vidurines Ligos, Skausrr." 
Strėnose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos ilgos išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos, Įsi
senėjusios ir nerviškos moterų 
ligos.2esug;es“#usiametoda‘s“’ (Ištyrimas Dovanai)

V1SISZKO ISZQIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jalgu tamisia 
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
jimą. (RODĄ DOVANAI.; Kalbame Lietuviszkai.

D r.Z IN S, 183 CHICAGO
Velandoš: Nuo 8 ryto Iki 8 vak. Nedalioms nuo O ryto iki 4 po p.

■į !• TIKRAS PRANCŪZIŠKAS KARTUS VYNAS $1.00. <-i"
Nuo visokių pilvo skaudėjimų, kaipo tai: prietvariaus, skilvio slogos, 
inkstų ir kepenų skausmų, skausmo nugaros ir šonų, skysto kraujo, rie- 
mens, geltligės, yra tai vienatinis sudrutinimas sergančių ir silpnų. Su
gražina jiems sveikatą ir sudrutina. Prancūziškasis Kartusis Vynas yri 
nėpraaukštinamas vynas del apetito ir dauginimo kraujo, yra geriausias 
siitvirtintojas visos systemos. Kiekviena bonką gvarantuota. Parsiduo
da, aptiekoje,

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

Paieškau savo vyro Vinco Beliu- 
no, paeina jisai iš mięste!io ;Užug- 
vaščio, Trakų pav., Vilniaus. *Gub., 
jis' turi 2 randus ant kairiojo šono 
kaktos, paliko mane su 4 vaikais 
vargingam padėjime. Kas žinotų kur 
jis randasi meldžiu duot man žinią 
ant šio adreso:

Juzė Beliuniene,
17 Warren St., Cambridge, Mass.

TĖMYKITE LIETUVIAI!
Teatras ir balius parengtas Keuoshos 

šv. Petro Bažnytinio Choro. Statoma 
ant scenos vienaveiksmė komedija: 
“Geriaus Vėliauz Negu Niekad“; su- 
batoje 25 d. Lapkričio 1911 m., Sve
tainėje šv. Petro, ant Union gatvės.

Širdingai kviečiame visus lietuvius 
ir lietuvaites koskaitlingiausiai .atsi
lankyti ant šio iškilmingo vakaro, kur 
bus juokų iki ausų. Taipgi po "persta
tymui dainos, šokiai ir-žaislai.' Bus 
gražu ir linksma, kas galės matyti 
šv. Petro Choro vakarti;. Pradžia 
7:30 vakaro. Kviečia

Giedota Petras.

Paieškau Jurgio Adomėno, Kauno, 
gub., Panevėžo pav., Krinčino parap,, 
sodžiaus Berčunų; metai atgal girdė
jau gyveno Chicago j, O dabar neži
nau kur. Jis pats ar kas kitas, pra
šau duot žinią ant šio adreso:

Longin Šatus
1116 Market St., Dė Kalb, Ill,

TAIN-EXPEIIER'
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
be pagelbos kaipo akrutas sudaužytas 
ant-skalu. Ar kenčiate skausmus Būna* 
tizmo, Neuralgijos, Užsišaldymoirt. U 
tada pamėginkite porą sykiu sutepti SU,

PAIN EXPELKRIU,
Fa.ovihcziai. naminiai, v AieTAie.

Gaunama visose aplinkose už 25 ir 50 0U
F. Ad. RICHTER & CO., 215 Pearl st New Yorib!

Oemykit qnt ant AJ/trio — tenklo afioaJffoVma,

IZIDOR NAUSIEDAS
917 West 33rd st., Chicago.

Priima bankon pin;gus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir. siunčia pinigus 
f visas svieto dalis

OFISO VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 .vakaro. Nedėlioms, utar
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. » . ? v

kontraktierius

Pervežimo ir pakėlimo namą.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rdPl. Chicago, III

Telsphon* Yard* 1454

Paieškau savo brolio Petro Marcin
kevičiaus, Kauno gub., Panevėžio 
pav., Pasvalio miesto. Prieš 20 m. 
gyveno 
kur. 
jis pats,

Juozapas
424 E. Federal

Scranton, Pa., , dabar nežinia

Marcinkevičius 
St., Youngstown, O.

P. M. HAITIS
į1607 N. Ashland Av. Chicagc 

Priimu hanlrhn pinigus IT Itiokl 
s- ant Real' Estate 

namus i rlotus 
ir siunčia pinigu:

Perka ir parduoda namus i rlotus 
Parduoda -šif kotręs ir siunčia pinigu: 

■į visad kvieti* dalis.
OFISO VALANDOS:- Panedėliais

nuc
Nedėliotus, utar 

nilikais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki

WM. E. FURLONG
FIRE INSURANCE

3502 So. Halstod Street, Chicago, IH
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jam reikalingi'tokie vaistai,

SS VIETINES ŽINIOS. 38
Iškilmingos vestuvės. [

Pereito utarninko vakare, 
lapkričio 14-tą dieną, šv.. 
Jurgio K. parapijos bažny
čioje, ant Bridgeport©, at
sibuvo iškilmingas šliubas 
p. Povilo Mažeiko su Anta
nina Liubinaitė. Džiako- 
nas kun. M. Kraučunas pa
sakė jaunavedžiams graži; 
pamokslą, o vietinės para
pijos choras puikiai ant 
viškų pagiedojo. Žmonių 

j buvo prisikimšusi bažnyčia. 
|Po šliubui jaunavedžiai su 
palydovais automobiliais 
nuvežta tos parapijos sa
lėti, kur atlaikyta pokylis 
ir iki vėlybai nakčiai links
mintasi. Kadangi p. Ma
žeika buvo į tas savo ves
tuves pakvietęs šimtus savo 
prietelių ir pažįstamų, ta
tai ir salėn keli šimtai žmo
nių buvo susirinkę.

Visi pasakoja, kad tokių 
iškilmingų ir didelių lietu- 

; viškų vestuvių dai’ niekur 
nematyta. P. Pov. Mažei
ką toms savo vestuvėms ne
sigailėjo nei triūso, nei pi- 

jiiigU-
' Jaunavedžiams velijama 
laimingos kloties moterys
tėje!

yra viena iš prakilniųjų 
bažnytinių draugijų Chica
go j e. Toliau deklemavo A. 
Kasparas. Finansų sekre
torius perstatė finansinį 
draugijos stovį. Kalbėjo 
dar P. Baltutis apie nau
dingumą prigulėjimo ' į 
draugijas ir keli kiti drau
gijos nariai. Vakarėlis bu
vo gana triukšmingas ir vi
sus narius užganėdino.

Alyva.

Lietuviškas teatras.
Nedėlioj, 12 d. lapkričio 

Š. m., šv. Jurgio svetainė
je, draugija Panų N. P. 
šv. Marijos parengė lietu
višką teatrą. Buvo pasta
tyta scenoje Žemaitės 3-jų 
veiksmių komedija “Trys 
Mylimos”. Lošime daly
vavo šie veikiantieji asme- 
nįs: Kiverięnė, našlė tur- 

'• tinga ūkininkė, Juzefą Ada- 
mavičaitė; Petronėlė, jos 

~ duktė, Monika črurins^aitė;
Domicėlė, antra duktė, Zo
fija Urba; Liudvikas, sam
dytas berniukas, Pranciška 
Lonas; Kozeris, turtingas 
jaunikis, Elena Jovaišiutė. 
Veikalas pats savimi yra la
bai juokingas. Lošėjai sa
vo roles atliko atsakančiai.

Šita draugija susideda 
vien iš čionai augusių lie
tuvaičių; nors jų skaitlius 
ir nedidelis, vienok ir jos 
jau pradeda krutėti ir in
teresuotis savo reikalais. 
Yra tarpe jų ir sulenkėju
sių arba suanglėjusių, vie
nok prigulėdamos prie drau
gijos jos įgys daugiau lie
tuviškos dvasios ir pamylės 

. savo prigimtą kalbą. Mi
nėtos draugijos pirmininke 
yra p-lė Monika Gurinskai- 
tė, kuri su visa energija yra 
atsidavusi draugijos reika
lams. Laikas jau butij lie
tuvaitėms pagalios pradėti 
rūpintis visuomenės ir sa
vaisiais reikalais, šviestis ir 
pasirodyti save tikromis 
Lietuvos dukterimis.

Alyva.

Policistas areštuotas kaipo 
"plėšikas.

Policistas ’ Patrick \ Con- 
boy, ^prigulintis į nuovadą 
prie Chicago avė., likd areš
tuotas kaipo gatvinis plė
šikas. Pirmą valandą nak
ties užpuolė jis ant kertės 
Erie ir Franlin gatvių 26 
metų. M. O’Briėn’ą, gyve
nantį p. n. ■ 11 E.Delaware 
place ir, grąsindainąg jam 
revolverių,, atėmė $3 pini
gų. O’ Brien’as tUojaus pa
žino policistą, kuris plėš
damas buvo apsitaisęs visa 
tvarkdario uniforma. Jai
gu „j au, nežiūrint į kasdie
ninius po visų akių plėšimus, 
pagalios ir policistai pradės 
plėšti praeivius, tai jau to
kie dalykai turbūt galimi 
tiktai Chicagoj e.

negu vieną. - Mormonai tiki 
daugpatystę ir yra apsi

gyvenę savo sodybose vals
tijoj Utah, kur vyriausybę 
nuversta yra juos toleruoti. 
Policijos teisman Engle
wood miesto dalyje buvo at
vesta du mormonai: V. Kel
ler, 20 metų ir M. Thomp
son, 24 metų. Tiedu jautri 
“misijonieriai” buvo areš
tuoti už tai, kad po prie
varta norėjo įeiti į nąmų^ 
p-ios E. D. Delaney; -6111 
Stewart avė. Moteris tu
rėjo piudyti 
pagalios pašaukti policiją?,

■----------—Cę ' » ■

Sugavo apgaviką. ^ Ši
Georgė English, gerai ži

nomas policijai savo čtaiį- 
siais darbeliais; d 
pakliuvo į detektyvų 
kas. English'ū.paprasb
'Varė savo •ama^ptuiŠ&fi^ <i- 
gyventoSe miešto ^dalyse 
tarpe tarnų. Nešiojo jis su 
savim brangius  ̂paveiksiu 
rėmus, parduodavo juos Žiž 
pusę kainos, imdavo nuo|$i 
iki $10 rankpinigių ir Įsi
žadėdavo tokius jau rengus 
už poros dienų prisiųstai į 
namus. Jokių rėmų ifė- 
prisiųsdavo ir Englįslį jąu 
nekados tuose pačiuose Ur
muose nepaširodydaiio. 
Šiaurinėj miesto! daly j to- 
kiuo budu prigauta apįe 
200 moterių. g’

a-

Iš darbo lauko, .
Nuo 1 dienos lapkričio 

firma Armour and Cd. savo 
darbininkams ir valdinin
kams, skaitliu j e apie 15.000 
žmonių, įvedė pensijas. Į 
rezervinį fondą firma sudė
jo $1.000.000. Tos pensi
jos bus duodamos darbi
ninkams, dirbusiems firmo
je 20 metų/^aippat^Sa^si* 
ninku našlėms, ir vaikams, 
nors jie ir nebūtų dirbę 20 
metų. ' ; ' ;

Pastaromis dienomis Chi- 
cagoje pasklydo paskalos, 
kad firmoje Hart, Shaffner 
ir Marx, gerai žinomos iš 
buvusiojo siuvėjų straiko, 
įvyko darbdavių lokautas, o 
delei to iškilsiąs ir siuvėjų 
straikas . Firmos sekre-:

' ' ' -f ' -1 ' Ftorius J. Schaffnėr tas pa
skalas užgynė, o vienkart 
valdininkai United Garment 
Workers of America, siuvė
jų unijos, viešai paskelbė, 
kad tos firmos fabrikuose 
viskas yra tvarkoje ir prieš 
aštuonis mėnesius su firma 
padarytos sutarties dafbi- 
ninkai ir toliau turi prisi
laikyti.

Dvylikos metų sukaktuvės.
Subatoje, 11 dieną lapkri

čio š. m. Lietuviška Teatra
liška Draugija po prieglo
ba šv. Martino turėjo savo 
varduvių vakarėlį šv. Jur
gio svetainėje. Vak erelis
buvo parengtas vien tik na
riams. Pirmiausia vakarą 
atidarė draugijos pirminin
kas Nikodimas Overlingas, 
kalbėdamas kaip dramrna . .. _ 
įsikūrė ir abelnai apie jos 
gyvavimą. Antras kalbėjo 
M. Kadzievskis ir-gi apie 
draugijos uždėjimą, jos mię- 
rius ir darbus. Trečias kal
bėjo Jonas M. Tąnaneviče, 
nurodydamas naudingumą 
prigulėjimo . į draugijas ir 
kad Šv. Martino draugija

Išaikvojo $12.000.
Čekų paskolos ir namų, 

statymo bendrovės “Lev 
Homestead Association” .įš-, 
dininkas J. Slivka, 35 metų, 
gyvenantis p. n. 561 W. 16 
gat., apkaltintas už išaikvo- 
jimą $12.000 bendrovės pi
nigų, liko patrauktas teis
man. Bendrovės pirmininkas 
J. Curni išsiėmė nuo polici
jos leidimą ir aikvotoją su
areštavo. Kadangi už areš
tuotąjį niekas nenorėjo su
dėti $6.000 parankos ,tatai 
nugabenta jis iki teismui 
pavieto kalėjimam J. Sliv
ka savo kaltės dargi nei ne
išsižada. Buvo jis paeiliui 
keletą metų bendrovės išdi- 
ninku ir niekas i o darbų tin- I •• - . “ W. -
kamai nekontroliavo.

Mormonai Chicagoj.
Chicagon atvyko apie 20 

mormonų sektos misijonie- 
rių, kurie .vaikščioja po na
mus ir stengiasi, pertikrinti 
žmones, kąd žmogus būtinai 
privalo turėti 'daugiau pačių

tų. Vienas geriausių to
kiuose atsitikimuose vaistų 
yra Triner’s American Eli
xir of Bitter Wine, sutaisy
tas iš tam tikrų gaivingų ir 
pastiprinančių šaknelių ir 
raudonojo vyno. Tasai 
vaistas pirmiausiai išvalo 
virškinamuosius organus ir 
laiko juos tvarkoje, prašali
na iš kūno visas nudėvėtas 
medegas nereikalingai be- 
rugstančias žarnose. - Tuo 
pat laiku suteikia, apetitą 
gerą, virškinimą, ■ gausų 
kraują ir reguliarišką jb 
cirkuliavimą. «-c Sustipriną 
nervus ir pajudina visus or
ganus gerai'savo darbą at
likti. 'Visada, kada tik jau
čiatės- nesmagiai, nuvargę, 
kada viduriai negerai vei
kia, vartokite tą .vaistą. 
■Gaunamas visose aptiekose; 
Jos. Triner, 1333 ‘— 1339 
So. Ashland .Chicago, 
Ill. f d

Nepaprastos oro pėrmainbs.
Į 30 valandų, laiko tai yra 

nuo pereitos sųbato&M-rygtl. 
po pietų ir nedėlios; 8; y^l. 
ryto, miestas Chicago pėį|ė- 
jo per temperatūrą visų me
tų dalių. Subatoj po poet 
buvo vasara, termometras 
rodė 75 šilumos laipsnius; 
11-tą vai. vakare jau biįyd 
tik 35 laipsniai šilumos, :gi5 
8-tą vai. ryte termometras^ 
to^ 'Tfe.Š laipšhTųFšždMbr 
Iškarto, .lijo, paskui... snigo| 
arba kartu puolė ir lietus ir 
sniegas. •. Toje- oi‘0 permai
noje putė nepaprasta vėtra,I 
greitumu 50 mylių į vaijan-; 
dą. Vėtra pridirbo daug 
nelaimių ir nuostolių. Su-. 
traukintai elektrinės vielos,? 
išvartyta telegrafų stulpai. 
Ant Elston avė. tramvajus 
reikė j o traukt'arkliais,; ka
dangi vielos bdvd-’Sutrau
kytos. Chicagoj e du žmo
nės vėtros liko užmušti. 
Ant ežero apdaužyta dau
gybė plaukiojančių laivų ir 
valčių, o viena gazolininė 
valtis su 7 žmonėmis nu
skendo. Žiemos valdymas 
Chicagoje prasidėjo gana 
žiauriai. '

Suareštavo 132 čhiniečius.
Policijos viršininko pagel

iu n ink a s Schuettler visose 
dalyse miesto nedėlios nak
tį padarė medžioklę ant 'šu- 
lėrių-chiniečių T^fe§WrešW 
vo jų net 132. Policies 
nuovados pilnos chiniečlų 
— daugumas liko palitįp’- 
suota, sudėjus paranką pini
gais jų draugams. Chinie- 
čiai, laikanti visose miesto 
dalyse skalbyklas, atsižymi 
tuomi, kad visą savo sunkų 
savaitinį uždarbį nedėlioję 
pralošia kortomis, ąfba iš
mėto belaidokaudami.

Aušros prelekcija.
Lapkričio 19 dieną, 

giai 3 valandą po. pietų, 
Aušros svetainėj/ 3149 So. 
Halsted gatvės, Kl. Jurge
lionis skaitys prelekcija 
temoj: “Pažinojimo rūbe- 
ziai .

la

EDMUNDO STEPONAI 
ČIO RAŠTAI, 

rWisii^ 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 spaudą bus užbaigta apie 
Naujus Metus. Po atspauž- 
dinimo raštai bus brangesni.

Užsakymus ir pinigus 
siųskite šiuo adresu:

Al. Stepopaitis, .
.745 Gleiimore avė., 

BMoklyn, N. Y.

JOHN R.3NEWCOMER.

£

Teisėjas Municipalinio 
Teismo.

Viršui esantis paveikslas 
perstato teisėją .John R. 
Newcomer, kuris dabar na
grinėja teismo bylas prie 35 
gatvės netoli Halsted gat. .

Jis yra teisėju septinti 
metai, pirmiau keletą metų 
buvo valstijinio prokurato
riaus pagelbininku. Pri
guli prie republikoniškos 
partijos ir yra iš tos par
tijos vienatiniu teisėju, ku
ris liko? išrinktas išnaujo. Iš 
devynių teisėjų paskuti
niuose rinkimuose — perė-; 
jo aštuoni demokratai, o tei
sėjas Newcomer viėnatinisi 
republikonas. Tas yra ge
riausiu; darodymii, kąd tei
sėjas Newcomer saVo tar
nysteje įgijo gyventojų sim
patiją, kuriems buvb teisin
gu ir sumaniu /teisėju. Jis 
yra gabus, neapkenčia, jai
gu kuris iš-apskųstųjų me
luoja, o už atrirumą ir pri
sipažinimą prie kaltės bau
džia mažai arba ir visai pa- 
' iuosuoja nu© bausmės. Tei
sėjas Newcomer yra darbi
ninkų klesos draugu ir nėra 
neapkęstoju svetimtaučių, 
kaip daro dauguma kitų tei
sėjų. Jis yra draugu lietu
vių ir jų laikraščio.

Bankinis Kantoras
» . —

— =Pirkimui Laivakorčių. = = =
žemiaus suteikiame kainas ant nekuriu linijų išvažiuojantiems ir atvažiuo

jantiems Amerikon. Mes turime visas laivų kompanijas, ant kurių parduo
dame šipkortes į Europą, iš Europos ir į visas dalis svieto. Su kiekviena šip- 
korte nusiunčiame lietuviškus laiškus su pamokinimu, kaip kelionėje užsilaikyti, 
kad nepatekti į rankas apgavikų, kurie nuo keliaujančių pinigus išvilioja. Per 
musų bankinį kantorą tūkstančiai žmonių atvažiuoja ir išvažiuoja ir kiekvienas 
džiaugiasi gavę gerą laivą ir teisingiausias informacijas.

^ohąi paduodame laivų surašą-
Iš Krajaus In Krajų
$ė ■< KOKIA LINIJA? $ c
35.50 Hamburg American Linija tarp Hamburgo ir NewYorko eina 9 d. 36.00
42.50 North German Lloyd tarp Bremen ir N. Y., Ex., eina 6 dienas ... 40.00
38.00 North German Lloyd tarp Bremen ir New York, Reg., eina 9 d. 35.00
35.50 North German Lloyd tarp Bremen ir Baltimore, eina 12 dienų .. 33.00

,35.50 Red Star Linija tarp Antverpen ir New York, perplaukia jūres į 8 d.33.00 
, 35.50 Holland American Linija tarp Rotterdam ir New York, eina 9 d. 35.00
36.00 Russian American Linija tarp Libava ir New York, eina 10 dienų 33.00 
40.00Canadian Pac. R. tarp Antverpen ir Quebec, eina 10 dienų 30.00 ir 31.00 
<2.50 Vaikai mažiau vienų metų .. ........... . .................... ............................  2.50

Vaikai nuo vienų metų iki 12 metų, moka pusę kainos.............
' Pasarga: Kiekvienas atvažiuojnatis iš Krajaus ar didelis ar mažas, 

turimokėti pagalves taxų $4.00, todėl tie turi būti pridėti apart šip- 
u , kortės kainos.

—- EUROPOS GELŽKELIŲ KAINOS:
Tarp Eytkunų ir Tarp Tilžės
5.00 ............... .w........ Hamburg....................      4.85
5.2^1.,Bremen ...................................... ............. 5.20
7.10 ............... •• r*.. Antverpen ...... .>        .=. 6.95 
7.05,’“.7t.•....................w.Rotterdam ................................................. 6.90

? Vaikai- 4 metų lig 10 mėtų pusę, nuo 10 metų pilną kainą, mažiau 4
" 1 ; . metu dykai.

Jei reikalaujate šipkortes, rašykite pas mumis, o mes suteiksime visas reika
lingiausias informacijas.

■ Visiems lietuviams^žinoma, kad musų bankinis kontoras yra didelis ir at
sakantis, gerai ir saugiai nusiunčiame laivakortes ir pinigus Lietuvon ir į kitas 
dalis svieto. •

Visuose reikaluose kreipkitės t musų Bankinį Kontorą adresuodami šiteip: .

J. M. Tananevicze
3244 So. Morgan St., Chicago, Ill.

a
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“Nėra kito vaisto taip pasekmingo nuo užsigavimo, sustyrimo, šluba
vimo, sutinimo, dieglių strėnose ir reumatizmo, kaip Severos Gothar- 
do Aliejus”— rašo poni Anna Peterson, San Pierre, Ind. — “Patariu 
kiekvienai šeimynai, idant tą linimentą visados turėtų po ranka”.

I Apsaugojimas nuo skausmo.

j

į

i

Jaigu sergi reumatizmu, neuralgija, aptinimu, sustyrimu kaklo, 
raumenų arba sunarių, apšlubimu, išpūtimu, krutinės arba šono 
skaudėjimais, niksterejimu, susižeidimu, susimušimu, arba kokio
mis kitomis toms panašiomis ligomis, kurių gydymui reikalingi 
išvydiniai vaistai — jokis dalykas nesuteiks taip greito ir bepavo- 
jingo palengvinimo, kaipSEVEROS

Gothardo Aliejus
f' ' SEVERA’S GOTHARD OIL

Pirk bonkutę šiandie! Susipažink su puikiomis ypatybėmis to skausmu 
prašalinlmo budo, o niekados be jo nenorėsi apsieiti.

Bonkute to linime- 
nto namuose reiš
kia tą patį ką 
Apsaugoj, skausmo.

Kaina 50c

“KOSULYS 
PEREJO-

“PENKIOLIKA 
LASZŪ”-

“Kvėpavimas dabar yra liuosas” — 
v Užkimimas praėjo”. Tokie ir tiems 

panašus palengvėjimo išsireiškimai 
išeina iš žmonių lupų, kurie kaipo bū
dą nuo savo Kosulio, Bronchitis, Ger
kles užstojimo arba nuo kitų ligų 
Plaučių, Gerkles ir Koseres vartojo 
užsitikimą vaistą, taip gerai žinomą 
vardų:

SEVEROS

Bahamas Plaučiams
- (SEVERA’S BALSAM FOR LUNGS)

Pagelbės ir tau! Kaina:
Pabandyk! 25c. ir 50c.

Atsitikimuose chroniško arba užsi- 
senejnsio užkietėjimo, nevirškinimo, 
kepenų apsunkime, dispepsijoj, nusil
pime ir nusikamavime jėgų — geros 
pasekmes yra paprastai užtikrintos, 
jaigu reguliariškai imsi po kiekvie
nam valgiui nuo penkiolikos lašų iki 
pilnam šaukščiukui vaisto, vadinamo

SEVEROS

Gyvasties Bahamas
(SEVERA’S BALSAM OF LIFE)

Kaina: Vaistas su nepapras-
75c tomis ypatybėmis.

PARDUODAMA APTIEKOSE. Paimk egzempliorių Severos Lietuviško Kalendoriaus 1912 
metams. Duodamas DOVANAI. Neapmokamo Gydymo Patarimo reikalaudamas rašyk n

. Severą Co. ce“1Ts J
Ilgai neatsigriebiant.

' Kada žmogus' kokiai 
nors ligai iį^ai /nęatsi^rie- 
bia, kada jo sveikatom su
grįžimastęsiasi labaiilgai,

Tas tiktai1 veikalas yra 
iš kurio 

ir
ko-noTs - vertas.
žmogus gali; pasitaisyti 
pramokti išminties.
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