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Politiškos Žinios

KARIUOMENĖ NERI
MAUJA.

Atsargiai rašo laikraščiai 
apie Rusijos kareivių neri
mavimą. Bet rašyti visi ra
šo: dešinieji ir kairieji. 
Kairiesiems, matyti, rūpė
tų nerimavimo priežastis ir 
pasekmės ištirti. Dešinieji 
ivgi šiaip-taip mėgina iš
rišti klausimą, kurių galų 
kareiviams pritruko. Štai 
“Novoje Vremia” rašo, kad 
blogos gyvenimo sąlygos 
priverčia kareivius neri
mauti. Vienas Turkestano 
kariuomenės rotos viršinin
kas rašąs į “Novoje Vre
mia”, kad baisiai kaip ka
reiviams trūkstą drapanų— 
kuo toliau, girdi, tuo blo
giau darosi.

“Mes neturime kelinių, 
rašo tas rotos viršininkas, 
atsarginiams, darant mobi
lizaciją, bet dagi per du 
metu negalima apvilkti jau
nųjų kareivių. Girdi, ro
tų viršininkai priverčią ka
reivius savais pinigais vis
ką pirkti, ką privalo val
džia duoti. Taigi tos blo
gos gyvenimo aplinkybės 
netik padaro sukilimus, bet 
ir paturi juos. “Nov. Vre
mia” rašo: “Kada pasi
baigė karas, kurio sarmati- 
josi labiausiai apačioje, bet 
ne viršuje, tai revoliucionis- 
tams nereikėjo jokių priro
dymų savo apkaltinimams: 
kamandos pakaktinai raz- 
davo tų prirodymų aplin
kui savęs, kailiu viską bū
damos patyrusios”. Ki
tas dešinysis laikraštis 
“Zemščina” rašo: “Tiki
me, kad pasirodžiusios hi
dros galva bus stačiai ir be 
pasigailėjimo sutruškinta. 
Kaltininkai reikia taip nu
bausti, kad tuomi žiauriai 
pamokinti ne tiktai dabar
tinę kartą, bet ir busimą”. 
Žinoma, taip gali rašyti tik 
barbarų veislė. O Rusi
joje biurokratija kaip tik 
toki ir yra.

Taigi štai kas dedasi Ru
sijos kariuomenėje. Liepos 
1 d. buvo sukilę Turkesta
no sapierai. Pavakarėje 
apie 100—300 sapierų išbė
gę iš stovyklų ir pradėję 
šaudyti, Bet tuomi tarpu 
jie pastebėjo, kad kiti ka
reiviai neprisideda, be to ir 
oficieriai atbėgo. Ištikimi 
kareiviai greitai atsigodę ir 
apipuolę sukilėlius, kurie 
išpradžių gynėsi, šaudė, bet 
paskui išbėgiojo. Apyry- 
čiais išbėgiojusieji karei
viai pradėjo grįžti, juos vi
sus suėmė ir išginklavo — 
išviso suimta apie 380 ka
reivių. Platesnis apie tai 
aprašymas buvo “Katali
ko” 33 numer.

Paskui liepos 2 d. karo 
teismas Sevastopoly j teisė 
ir iš 16-kos nuteisė 15

“Joanho Zlatousto” laivo 
jurininkų, kurie buvo tuo 
kaltinami, kad norėję su
kelti karo maištą, išmušti 
oficierius, sugriebti carą ir 
tt. Miriop nuteista, 10, ka- 
torgon 5 ir vienas išteisin
tas. Bet 7 iš nuteistųjų mi
riop gavo katorgą ligi gy
vos galvos, gi likusius tris 
sušaudė patįs jurininkai. 
Be to laikraščiuose buvo 
minima, kad 100 “Joanno 
Zlotuosto” jurininkų esą 
paskirstyta ant kitų laivų, 
kur jie turėsią pabaigti tar
nauti.

Daugumas turbut atsime
na pavasarines kratas ir su- 
ėnfzius tarpe Baltijos ju
rininkų. Liepos 16 buVo pra
sidėjęs tų suimtųjų teis
mas ir savaitei praėjus pa
sibaigė. Buvo teisiama 67 
jurininkai. “Večerniaja 
Vremia” rašo: “Karo re- 
voliucionistų draugija buvo 
sutverta rudeniop 1910 me
tų mokslo laive “Dvina”. 
Jos tikslu buvo surengti 
ginkluotą sukilimą. Vy
riausiais tos slaptos draugi
jos nariais buvo 
riai. Panašios 
buvo atsiradusios 
se Baltijos jūrių
vuose”. Draugijų centras 
buvo susitveręs tarpe skrai
duolio “Riuriko” jurinin
kų. Tasai centras turėda
vęs nuolatinius ryšius su 
centraliniu socialistų-revo- 
liucionistų komitetu. Kal
tinami jie buvo tuo, kad 
prigulėjo prie artimos soc.- 
rcv. draugijos, o tos draugi
jos tikslas esąs nugriauti 
dabartinį valstybės surėdy
mą. Ligi teismo 3 suimtųjų 
nusižudė kalėjime, 5 susir
go ir juos teis paskui, kitų 
59 likimas toks: 7 gavo po. 
4% metus katorgos, 4 po 4 
metus katorgos, 7 ištrėmi
mą ligi gyvos galvos, 1 kali
nių rotų 3 metus, 10 pateko 
karo kalėjimai!, 29 
sinti.

Bet dar ne viskas, 
lios dienos atgalios' ir 
Savoje buvo teisiama
dr-ja. Kaltino tuo, kad pri
gulėjo prie re volių cionistų 
draugijos ir išniekino carą. 
1 kareivis gavo 7 metus ka
torgos, 8 po 6 metus kator
gos ir 14 išteisinta.

Tai matote koks paviršu
tinis Rusijos kareivių neri
mavimas.

paoficie- 
draugijos 
ir kituo- 
karo lai-

ištei-

Ke-
Var- 
karo

IŠ PETERBURGO 
KONFERENCIJŲ.

Francijos laikraštija pla
čiai aprašo apie savo užsie
nio reikalų ministerio Poin
care apsilankymą Peterbur
ge. Indomi buvus jo kon
ferencija su Rusijos diplo
matais. Apkalbėta ir pri
imta sekanti punktai:

1. Didkunigaikštis Mika-
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Photos by American Press Association.
New Yorko aldermanų komisija, kuri tardo to miesto policijos šunybei

lojaus Mikolas keliausiąs- į 
šiuometinius Francijos ma* 
nebrus kaipo Rusijos vy
riausybės atstovas.

2. Francija remsianti Ru
sijos, reikalus Mongolijoje.

3. Francija sutinkanti, 
kad Rusija ineitų eilėn tų 
viešpatysčių, kurios rūpi
nasi Chinijai suteikti pas
kolą.

4. Francija ištiesianti 
Anatolio geležinkelį taip, 
idant Turkija negalėtų at
sitikime gabenti anuomi sa
vo kariuomenės į Rusijos 
sieną.

5. Balkanuose padėjimas 
ir italų-turkų karas apkal
bėta smulkmeniškai.

Taigi sutikime visame 
kame yra gana aiški, juo 
labiau, kad Rusija ant kiek
vieno Francijos pareikala
vimo nusileidžia ir pasižada 
tarnauti anai su kunu ir 
dūšia, ty. nelaimingame at
sitikime anai pašvenčia sa
vo armiją ir karo laivyną.

Nieks nėra' dar ligšiol 
matęs Francijos kvailumo, 
tatai ji pati dabar pasirodė 
visoj savo šviesoj. Pasitai
kius karui juk Rusija su sa
vo sudemoralizuota ir tam
sia kaip bato aulas armi
ja ir sutrūnėjusiu karo lai
vynu (jei toksai dar yra) 
nieko negalės gelbėti Fran- 
cijai. Bet štai tik gazdina- 
ma artimiausi priešai.

MOKINTOJŲ SĄJUNGOS 
PANAIKINIMAS.

Franci jos visuomenė li
ko staiga suelektrizuota ir

ligi, gyvam kaului perimta, 
kuomet vyriausybė savo 
specialiu įsakymu paliepė 
išrišti visas savų^ šalyj mo
kintojų draugiją^ i? sąjun
gas. į

Tąsi mokintąjį draugijų 
išrišimo nuspręsimas bu
vo suredeguotąęl speciali- 
niame ministerjų* posėdyje, 
kuriame dalyvavo ir patsai 
prezidentas, kaipo pirmi
ninkas. I ■

Tokį vyriausybės žingsnį 
pagimdė mokintoją draugi
jų kongresas, .5 atsibuvęs 
Chamberyj. . ’Mokintojų, 
draugijų atstovai kongrese 
pasistatę priešai militariz- 
mą ir tame reikale išnešę 
net rezoliuciją. Rezoliuci
joje ne tik ką buvo pasmer
kiamas militarizmas, bet 
dar pridurta, kad kareiviai 
prie progos apleistų armi
jos Vėluvą.

Tą rezoliuciją pasmerku
sios visos be išimties politi
nės partijos, tatai švietimo 
ministeris tą dalyką persta- 
tęs kabinetui, kuris ir nu
sprendęs mokintojų draugi
jas išrišti. Tokiuo budu 
Paryžiuje ir apylinkėse pa
naikinta mažiausiai 70 kuo
pos, į kurias priklausė keli 
desėtkai mokintojų.

Delei to visoj Francijoj 
užgimęs didis įnirtimas ir 
retkarčiais dar gali apsi
reikšti revoliucija, kuriaja 
vadovauja, žinoma, “bro
liai” socialistai.

JAPONIJOS CIESO
RIAUS PROKLEMA- 

CIJA.
Iš Japonijos rašo, kad 

ciesorius Yoshihito andai 
atlikęs paskutines savo, 
taip sakant, apeigas kas- 
link sosto apėmimo.

Specialiai sušauktame 
parlamente perskaityta cie
soriaus pranešimas, kad jis 
apimąs po mirusiui tėvui 
sostą ir liekąs Japonijos 
valdovu. Naujas ciesorius 
užtikrinąs parlamentą, jo
gei jisai seksiąs savo miru
sio tėvo pėdomis ir šalį val
dysiąs ne kitaip, kaip tik 
tautos labui.

Perskaičius tą pranešimą, 
parlamentas iš valstybės 
kapitalo paskyręs $750- 
000, kurie turi but sunau
doti išlaidoms, surištoms su 
ciesoriaus mirtimi. Laido
tuvės atsieisią daugiau mi
lijono dolerių. Likusiąją 
pinigų sumą suteiksiąs pats 
ciesorius iš savo privatinio 
išdo.

Rugsėjo 4 d. ciesorius 
priimsiąs audiencijon visus 
užsienio diplomatus, ku
riems paskui bus leista in- 
eiti gedimo salėn i pasi
žiūrėti į mirusiojo cieso
riaus lavoną.

Naujas ciesorius suteikė 
surimylėjimą armijos ir lai
vyno kareiviams ir oficie- 
riams, kurie pastaraisiais 
metais buvo prasikaltę, be 
to ciesorius nusprendė savo 
11-kos metų sosto inpėdi- 
nį išauklėti Europoje. Ke-

turis metus jis lankysiąs 
mokyklą Anglijoje, o paskui 
savo mokslus baigsiąs Pa
ryžiuje ir Berlyne.

M
ŽINIOS IŠ TURKIJOS.
Turkijos vyriausybė to

mis- dienomis pranešė kitų 
valstybių ambasadoriams ir 
pasiuntiniams, kad ji visuo
met galinti suteikti įvai
rioms savo valstybės tau
toms autonomiją. Visupir- 
mu čionai apeinanti Alba
nija, taigi apie tai daugiau
siai ir rūpinimąsi.

Tuo tarpu albanų vadai 
Turkijai perstatę sekančius 
reikalavimus:

Albanai ramiuoju metu 
turi tarnauti Turkijos ka
riuomenėje tik Europoje.

Albanų tautinis kalbos ir 
rašto mokslas turi but tole
ruojamas.

Albanijoj privalo but ski
riami valdininkais tik to
kie, kurie moka albanų kal
bą.

Atnaujinimas Albanijoje 
visų tų namų, kokius turkai 
yra sunaikinę.

Paimtų ginklų sugrąžini-
• • • ♦ . i. • "mas. ’* j

Žemdirbių parėmimas ag
rarinėmis bankomis.

Teisingas mokesčių išrei- 
kalavimas.

Paskui reikalaujama 
smulkesnių reformų, kurių 
čionai neatkartojame. Ir 
pagaliau girdima, kad Tur
kija kuone su visakuom no
rinti sutikti, by tik albanai 
butų ramus.

BALKANUOSE VISKAS 
VERDA.

Mahometanai su savo 
krikščionių skerdynėmis 
jau persikėlę net Serbijos 
teritorijon. Iš Serbijos 
miesto Sienica rašo, kad 
turkai mahometanai užpuo
lę tą miestą ir daug gyven
tojų išskerdę, kuriame bū
ryj butą daug moterių ir 
vaikų.

Apie tas skerdynes žinia 
pasiekusi Bielgradą ir pa
gimdžiusi visoj valstybėj 
sumišimą. Dienraščiai 
spauzdinanti specialiu^ prie
dus ir kviečianti liaudį ka- 
ran su turkais.

Padėjimas labai intemp- 
tas. Ir jei svetimos valsty
bės neužbėgs tokiam karš
tam serbų įnirtimui — la
bai bus bloga. Prasidės 
karas ir Balkanuose visuo
tinas sumišimas.

Priešai Beiruto uostą Si
rijoje andai pasirodžius 
Italijos karo laivyno eska
dra, susidedanti iš 8 laivų. 
Ligšiol nežinia koksai tiks
las tos demonstracijos: ar 
italai nori bombarduoti uos- 
tą,ar išsodinti ant sausžemio 
kariuomenę. Beiruto uos
tas yra gana tvirtas ir aną 
vieną sykį italai jau bom
bardavo, padarydami tur
kams nemažus ten nuosto
lius. Italai nežino, rasi, iš 
kurio galo pradėti

BALKANUOSE PRAMA- 
TOMA KRUVINAS KA- 

RAS.

taiso sau prapultį.
Balkanų pusiasalio

Turkai
Nuo 

kasdiena pareina vis bai
sesnes žinios. Turkus, tv. 
Mahometo religijos išpažin
tojus, apima koks tai pasiu
timas, apsireiškiantis ant 
krikščionių užpuolimais ir 
jų skerdynėmis. Nesenai 
turkai Čemogorijos pasię- 
nyj išskerdė daugybę-alba
nų; keliomis dienomis vė
liau panašiai pasielgė Tur
kų m. Kočane su begin
kliais žmonėmis, apie ką že
miau plačiau paminėsime, 
gi paskiau tie patįs turkai 
paskerdę kelis desėtkus ser
bų Serbijos pasienyj.

Tokiuo savo pasielgimu 
turkai vienu žygiu sukėlė 
priešai save tris slavių 
viešpatystes Balkanuose, 
ty. Čemogoriją, Bulgariją 
ir Serbiją. Tos slavių tau
tos dabar pas savo valdžias 
griežtai reikalauja mobili
zuoti armijas ir apskelbti 
Turkijai mirtiną karą.

Oernogorijcs ii Bulg rijos 
armijos sumobilizuota. 
Kaip Bulgarijoj, taip ir 

čemogorijoj jau ištisas mė
nuo daromi milžiniški gy
ventojų susirinkimai, ku
riuose liaudis reikalauja bū
tinai apskelbti Turkijai ka
rą.

Sekant tups reikalavi
mus, Čemogorijos caras My
kolas sumobilizavo visą sa
vo narsią armiją ir kuo- 
greičiausia aną pastūmėjo į 
Turkijos pasienį. Telegra- 
mais pranešama, kad pasie
niuose jau prasidėję su tur
kais smulkesni susirėmimai, 
tarytum, jau butų apskelb
tas karas.

Bulgarija taippat sumo
bilizavus savo armiją ir pa
laikanti aną karo padėjime, 
nors tuo tarpu susinešimas 
su Turkija dar nepertrauk
tas ir bepertrukio vedama 
diplomatinės derybos.

Delko Bulgarija ruošiasi 
karau?

Pirm kelių savaičių pa
sklydo po visą pasaulį ži
nia, kad mažame miestelyj 
Kočane, Kossovo vilajete, 
susjproginta ant turgavietės 
dvi bombos, kuomet tenai 
buvęs susirinkęs skaitlingas 
žmonių būrys. Nuo bombų 
sprogimo žuvo keliolika 
žmonių-bulgarų. Tasai pa
sikėsinimas turėjęs paeiti iš 
makedonų ir bulgarų suki
lėlių rankų. Iš Salonikų 
Turkijos vyresnybė greitai 
paskelbė, jogei ten butą 
mažos reikšmės suiručių. 
Bet paskui išėjo aikštėn, 
jogei ten butą nepaprasto 
kraujo praliejimo. Turkai 
išpradžių susirinkusių tur- 
gun bulgarų tarpan pa
leido 
kui

bombas, o pas- 
juos ėmė save

(Seka ant 2-ro pusi.).
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Kunigams atsibodo 
Bet ar inti- 

Matyti, jie mano,

. PANEVĖŽYS.
Musų vadinamieji “len

kai” taip bijo tiesos, kaip 
apuokai šviesos. Tai liudi
ja kad ir šis faktas. Pasi
rodžius šių metų “Vilties” 
81-ame num. gana rimtai ir 
teisingai korespondencijai 
iš Panevėžio, musų lenkai 
baisiai sujudo: tuoj keli nu
bėgo į klebonijų ir ėmė gvil
denti tąjį “klausimų”’, bū
tent, kas galėjo prirašyti 
tokių “nedorybių” ant len
kų
net aiškinti.
kinsi?...
kad Panevėžio klebonija — 
tai “Vilties” redakcija, ir 
veržiasi ten spaudos reika
lais... Iš to aišku, kad mu
sų lenkai visi tik tebemano, 
kad musų kunigai daro 
jiems “intrigas”... Bet, at
minkite, ponai, kad ne ku
nigas ir ne kas kitus, tik 
mes, parapijonįs lietuviai, 
norime nusikratyti jūsų 
“politikos”, išsprūsti iš jū
sų mums negeistinos “glo
bos”.

Be to, pasklydo po Pane
vėžį gandas, kad esu atva
žiavę į Panevėžį dideli “po
nai” iš Peterburgo, kurie 
tyrinėju, iešką to korespon
dento, kurs apie ponus drįs
ta rašyti. Suradę tokį, bai
siai nubausiu, nes ponams 
esu daug pinigų, tai jų 
ir “viršus” busiųs... Sek
madienį, liepos 15 d., arba
tinėj Smėlyje vienas žmo
gus rinko parašus prie vys
kupo del vįeno kunigo, kurs 
turėtų būti prie naujos baž- 

t nyčios. Atsirado'tokių, ku- 
F ne, nieko nepagalvoję rašė

si, bet labai maža. Reikia 
atminti, kad del to kunigo 
jau kelios lenkų delegacijos 
važinėjo prie vyskupo, ir, 
nieko nepešę, išrado naujų 
būdų: “susivienyti” su lie
tuviais ir taip pasiekti sa
vo tikslų. Gudri jų galva!

Vėjo vaikas.

AUGŠTOJI PANEMUNE, 
Suvalkų gub.

Rugpiučio 6 d. apie aš
tuntų valandų vakaro buvo 
nepapratsa audra. Akies 
mirksnyje pajuodo visas 
dangus, griaustinis pradėjo 
griausti, žaibai žaibuoti, o 
vėjas medžius, stogus ir 
{voras laužyti, naikinti. 
Trumpu laiku pridarė dau
gybę jeibių: išlaužė sodri 
medžius, o kiek miške me
delių išvartė, nei nesuskai
tysi. Bet, ačiū Dievui, iš 
žmonių, negirdėti, kad butų 
kas nukentėjęs, taippat ir 
laukams nepakenkė. Sene
liai pasakoja, kad tokių au
drų nepamenu.

B. Bizūnas.

ŠIAULIAI.
Šiauliuose iš antradienio 

į trečiadienį tų naktį (iš lie
pos 24 į 25) 2-j e valando
je kilo labai didelis gaisras: 
užsidegė Pagalino odų dirb
tuvė— Visa dirbtuvė sude
gė, tiktai paliko plikos na
mų sienos, nuostolių yra la
bai daug. Dirbtuve ir ma
šinos buvo apdraustos puse 
milijono rublių. Iš trečia
dienio į ketvirtadienį 3-oje 
valandoje naktį kilo kitas 
gaisras: sudegė žydų kom
panijos malūnas. Pradėjo 
degti viduryje malimo, ant
ram gyvenime.

Lietuvos durniukas.

Daugiausia darbavosi Var
totojų ir Labdarių draugi
jose. Jam bebūvant šiek- 
tiek sustiprėjo ir pradėjo 
geriau gyvuoti musų Varto
tojų draugijos krautuvė, 
kuri pirmiau it ant vištos 
kojos stovėjo, duodama di- 
deliausių nuostolių. Be to, 
kun. P. Č. daug padėjo šv. 
Zitos tarnaičių draugijų 
inkuriant, ir ligšiol buvo 
jos pirmininkas.

Bet užvis daugiau rūpėjo 
jam “Blaivybė”. Tai drau
gijai jis daugiausia padarė, 
ypač kad pripratino daug 
jaunimo prie blaivybės ir 
šviesties. Tik del jo nema
žas jaunuomenės būrelis: 
mergaičių ir vaikų — nū
dien priguli prie “Blaivy
bės”, skaito laikraščius, 
šviečiasi ir rimtai nedarba- 
vosi ar nedarbuojasi, tik 
sakau, kad tokio darbštaus 
ir'intekmingo kunigo, kaip 
kun. P. Čepulis, mes neat
mename. Jam išvažiavus, 
mums, jaunimui, ištikro 
liūdna ir gaila, bet... kų da
rysi. Todėl tariama iš šir
dies ačiū ir trokštame, kad 
ir kitoj musų tėvynės viete
lėje taip energingai darbu- 
tųs!

Blaiviojo jaunimo vardu, 
Žemės Dulkė.

rė: “Kas tas knygutes — 
Kirn Justes, Sprawa Janiš
ka i Polscy Apostolowie — 
skaitys, bus pirmas pragaro 
pasiuntiny^!”

Tai rbuvo' tikrai kun. Gin
tauto )“ wielkie slowo!”.

■_______
AUGŠTOJI PANEMUNĖ. 

Suvalkų gub.
Čia maistelyje buvo toks 

atsitikimas. Rugpiučio 4 d. 
vienas vyras, susivaidijęs 
su savo žmona, kaip visa
da, taip ir tų dienų buvo 
bažnyčioje, išklausė šv. mi
šių; paskiau, norėdamas pa
bausti savo pačių, nuėjo į 
smuklę savo širdies nura
minti. . garėjęs namo, dar 
išsibaręs su pačia, liepė pa
taisyti patalynę ir atgulė. 
Bet vošžpati spėjo prasiša
linti, jišf tuojau atsikėlė ir, 
radęs virvutę, pasikabino į 
pabalkę. Taip ir pabaigė 
savo nelaimingų amželį..

B. Bizūnas.

Naujai gimęs New Yorke Astoriukas ir bėdinas ku dikis. Koks skirtumas!

PANEVĖŽYS.
parašysiu kelis žo- 

apie šių metų derlių 
apylinkėse. Rugiai

RODUNIA, 
Lydos apskr.

Kad kunigams labiau tin
ka darbuoties tarp saviškių, 
geriausia rodo kun. Gintau
to ir kun. Ozevičiaus pavyz
dys. Vienas “didelis” žmo
gus, neš Rodūnios dekanas, 
kitas ne taip didelis žmo
gus, nes tik Rodūnios vika
ras. Ir vienas ir kitas iš 
šio pasaulio galingųjų va
lios globoja ir gano lietuvių 
dūšeles, bet tos globos ne
laimingosios lietuvių dūše
lės oi kaip norėtų nusikra
tyti. Ta globa, tai kruvina 
globa tai globa, šaukiama 
dangun keršto.

Kai liepos 22 dienų po 
pamaldų ir po kunigų pie
tų susirinko prie klebonijos 
lietuvių būrys (apie 100 
žmonių) prašyti sau lietu
viški! pamaldų, dekanas 
Gintautas pažiurėjo į juos 
ir šypsodamasis sako: “A 
czemu was tak malo? mo- 
wil že więcej... I ty tu Čiui- 
ka. A na co tobie litewskie 
kazanie, wszak ty rozu- 
miesz po polsku!”

O kad daugelis lietuvių 
verkė ir ašaras šluostė, ir 
savo skriaudas pasakojo, 
kun. Ozevičiųs šiaip pra- 
bilo: “Netikros jūsų aša
ros. ' Kitų kartą išsitrinki- 

■ te akis svogūnais, tai ge
riau .verksite’’. • ■

ŠAUKĖNAI,
Šiaulių apskr.

Liepos 23 d. Slabadoje 
buvo ’ ūkininkams paroda. 
Taisė jų keli aplinkiniai ba
jorai. BųVo prisidėję ir ku
nigai keli. Į parodų buvo 
privedę tik arklių ir galvi
jų. Apskelbimuose buvo 
kviečiama vežti į parodų ir 
kiaulių, vištų, vaisių, sėk
lų ir gėlių, bet niekas neat
vežė. Šaukėnų “Blaivy
bės” skyrius turėjo parodo
je pataisęs bufetų. Paro
dos metu dainavo Šaukėnų 
choras, kurį vedė vietinis 
vargonininkas V. Grigaliū
nas.

apimen- 
kviečiai 
nekokie.

men- 
sėja 
Va-

iš 
ir

K-lis.

- SEIRIJAI, 
Suvalkų gub.

“S. Z. T.”, o paskui 
“Viltis” pranešė, kad išde
gęs visas Seirijų miestelis, 
kur sudegusi bažnyčia, vals
čiaus raštinė ir kiti — tai 
ne viskas tiesa. Tiesa, iš
degė geriausioji miestelio 
dalis, daugiausia muro na
mų-: apie 66, rodos, gyve
namų, bet bažnyčia ir vals
čiaus raštinė nesudegė. Te
ko man būti po gaisro Sei
rijuose, — mačiau pats.

ir

SENOVĖS TYRINĖ
JIMAI.

Gerbiamasai lietuvių se
novės tyrinėtojas prof. E. 
Volteris pastaruoju laiku 
vieši Medingėnuose, Telšių 
apskr., kur jis surinko dau
gelį lietuvių senovės pinigų, 
tautinių rūbų ir avalų. 
Prof. Volteris nutraukė iš 
apylinkės daugelį fotografi
jų ir ištyrė daugelį histori- 
jos vietų, kurių . Medingėnų 
apylinkėje yra apsčiai.

Čia 
džius 
musų 
šiemet buvo labai puikus: ir
dideli, ir tankus, bet išti
kus dviem atvejais smar
kioms audroms su • dideliais 
lietumis, buvo smarkiai ap
laužyti, sulankstyti, o vie
tomis ir prie žemės priplo
ti. Kai-kur net ir ledai ap
kūlė. Todėl, šiaudų kad ir 
daug, bet grudai 
kia i. Žieminiai 
taippat vietomis 
Tiesa, nelabai kas 
kesnių ūkininkų
juos, išskyrus dvarus, 
saliniai javai pavasarį bu
vo pradėję augti labai pui
kus, bet paskiau labai pa
kenkė jiems karštis ir di
delis sausumas. Daugelyje 
vietų išdegė javai, ypač 
miežiai ir linai prie smilty
nų. Kadangi patį pavasarį 
dažniau kliūdavo lietaus, 
tai ankstybesnysis vasaro
jus geresnis. Ypač pievos 
šiemet pusėtinai pažėlė. 
Šiemet, kaip matyti, ūki
ninkai. pašaro turės dvigu
bai daugiau, negu pernai, 
nes šį pavasarį itei vienas, 
patyręs gyvulių badų, pasi
rūpino kuodaugiausia prisė
ti pūdyme vikių pašarui ir 
k. Reikia pažymėti, kad 
apie Panevėžį Iieveik visi 
ūkininkai tebelaiko trilau
kį ūkį, ir jei kas pasėja šį- 
tų pūdyme, tai dar naujie
na pas mus. To sodiečių 
pavyzdžio tebesilaiko ir 
musų kolionistai.

Vėjo vaikas.

ŽEMOJI PANEMUNĖ, 
Naumiesčio ap., Suv. g.
Apie mėnesį čia visai ne

buvo lietaus. Jau visi au
galai trokšte-troško gaivi
namos drėgmės. Galop, lie
pos 28 d. sulaukėme lietaus. 
Lijo trejatų dienų. v Tečiau 
nebuvo tai paprastas lietus, 
buvo tai baisi audra su lie-' 
tumi ir baisinga perkūnija. 
Jau senai žmonės tokios au
dros ijėbuvo matę. Lietus 
lijo, tartum, kas iš kibiro 
pylė; perkūnija trenkė, tary 
tum, kas iš armotų be pa
liovos butų šaudę. Neapsė
jo ir be aukų. Liepos 29 
dienų perknija užtrenkė 
vienų moteriškę, — kumetę 
iš Panemunės dvaro. Žmo
nelė, garėjusi iš Vilkijos, 
saVo kambaryje valgė. Tuo 
tarpu iTėke ugninis kamuo
lys pro kaminų iš kito kam
bario ir, pralėkdamas pro 
jų į kitų butą, tų žmonelę 
mirtinai sužeidė. Virsdama 
ant žemės ji, gal būti, ga
lutinai užsimušė. Kitas 
dvi perkūno trenksmas tik
tai perbloškė ant žemės. 
Jiedvi atsigavo. Visa ne
laimė, gal būti, atsitiko 
dėlto, kad kaminai (aukšti
niai) nebuvo užkišti: pro 
vienų perkūnijos ugninis 
kamuolys įlėkė į kambarį, 
pro kitų vėl išlėkė. Dar ir 
kambario durįs truputį bu
vo praviros. Žmonelė pali
ko vyrų su penketą mažų 
vaikučių.

Vaideliotis.
(“Viltis”).

ninku nepagalvojęs suimti 
ir nubausti pačius kurstyto
jus, nors tie visiems gerai 
buvo žinomi. O kuomet 
bulgarų vienas viršesnis 
dvasiškis apie tas skerdy
nes pranešė Turkijos teisių 
ministerijai ir pareikalavo 
tardymų, jam atsakyta, kad 
ministerių taryba nuspren- 
džius į Kočanų pasiųsti mai
šytų komisijų, kuri ant vie
tos viskų ištirsianti, o tada 
gal ir busiu galima kų no- 
rints nukaitinti.

pasiekęs augščiausių laips
nį. Ministerių pirmininkas 
Gošov tuojaus atšaukta iš 
urliopo, atlikta ministerių 
specialis posėdis ir pas Tur
kijos vyriausybę dar sykį 
pareikalauta Kočane tardy
mų ir kaltininkų nubaudi
mo.

BALKANUOSE PRAMA
NOMA KRUVINAS KA

RAS.
(Tųsa nuo 1-mo pusi.).

PANEVĖŽYS.
Šiomis dienomis , apleido 

musų parapijų musų gerbia
mas ir mylimas kun. P. Če
pulis. Būdamas pusketvir
tų metų Panevėžyje, labai 
daug murnt-__j)asidarbavo.

EIŠIŠKĖS, 
Lydos apskr.

Dekanas kun. Gintautas 
priskaitė savo parapijoje ir 
paskelbė iš sakyklos tik 79 
lietuvius. Delko kun. Gin
tautas terado Eišiškių para
pijoje tiek mažai lietuvių, 
paaiškinta iš dalies ir šioks 
jo vienas pasielgimas. Ne
senai kun. Gintautas per 
pamokslų vienų kartų pa- 

“Poslie rožanca ja
warn powiem wielkie slo- 

(Po ražančiaus aš 
jums pasakysiu svarbų 'žo
dį) ! Paskui, po ražančiaus, 
kun. Gintautas, turėdamas 
rankoje kelias knygutes, ta-

sakė:

wo

Bulgarijos įnirtimas.
Kuomet Bulgarijos vy

riausybė tai sužinojo, grei
tai pasiuntė aštrių notų 
Turkijai, o Bulgarijos pa
siuntinys Konstantinopolyj 
tų notų asmeniškai valdžiai 
perstatė. Gavo tečiau ne
aiškų atsakymų, būtent 
Turkijos užsienio reikalų 
ministeris apreiškęs, kad 
tasai dalykas trumpu laiku 
busiųs išaiškintas. Praė
jus porai dienų tasai pats 
ministeris Bulgarijos vy
riausybei pranešė, kad tie 
visi “sumišįmai”, kokie Ko
čane atsitikę, tai išimtinai 
turkų reikalas ir jie tegalį 
apeiti tik vienų Turkijų.

Toksai žiaurus apreiški
mas, žinoma, bulgarus suju
dino ligi gyvam kaului. 
Pradėta visoj Bulgarijoj 
rengti susirinkimai, kuriuo
se imta protestuoti prieš 
turkų žiaurumų ir reikalau
ti su turkais karo.

žiauriausiu budu žudy
ti, skersti. Toji bulgarų 
skerdynė pasibaigus vėlai 
nakčia, kuomet šimtais la
vonų ir sužeistų buvo ap
kloto^ gatvės. Daugiau 
šimtas dvidešimts bulgarų 
krito nuo turkų kulipkų ir 
durklų, ‘į>er 200 asmenų 
sunkulį sužeista; tarp su
žeistųjų A)uta pusės mote
rių i? valių;

Tojfeii' barbariškas turkų 
pasielgimas . visoj Bulgari
joj pagirdei ė baisų įnirtimų, 
juo j’fabmu, kad Kočane 
esanti Turkijos vyresnybė 
toms skerdynėms anaiptol 
nebuVo užbėgus. Kores
pondentai tvirtina, kad tur
kai ofičiėriai sau ramiai 
tik žiūrėję, kuomet jų ka
reiviai su turkų minia ėmę 
skersti’ bulgarus. Miestelio 
valdininkai“ ir gi panašiai 
pasielgę, i Nei vienas valdi-

Sulaikyta bulgarų sanitari
nė ekspedicija.

Bulgarijoje gyventojų su
judimas dar labiau pasidi
dino, kuomet bulgarų dien
raščių korespondentai iš 
Kočano ėmė rašinėti bai
siausius daiktus. Jie bu-, 
tent pranešė, kad ten su
žeistieji bulgarai kenčianti 
neapsakomas kančias, ko
kių negalima esą nei įsivaiz
dinti. Kočane ligonbutis 
labai ankštas, visi sužeis
tieji nesutelpų, be to nebe
sama pakaktinai gyduolių, 
o turkai daktarai nežmoniš
kai su sužeistais 
apsieinu; nekuriu 
norį apžiūrėti.

Akiveizdoj to
sumanė į Končanų pasiųsti 
iš Sofijos sanitarių ekspedi
cijų. Viskas surengta ir apie 
lai-“ duota žinia Turkijos 
vyriaūsybei. Tik štai iš 
Konstantinopolio dplaiko- 
ma žinių, kad Turkija tų ek
spedicijų draudžianti ir jo- 
kiuo budu į savo sienas ne- 
įsileisianti. Ekspedicijos 
šūinanymas, žinoma, tuo
jaus atšaukta, 0 tada 4>ul- tinę žmonių 'opini ja yra ka- 
garų opinijos intempimas rui atsakančiausi.

Bulgarai reikalauja karo.
Toksai ministerių reika

lavimas buvo būtinai rei
kalingas, nes opinija visu 
savo smarkumu butų atsi
kreipus priešai pačių val
džia. Antrytojaus, po mi
nisterių susirinkimui, sutai
syta iš visų politinių parti
jų žymesnių atstovų komi
tetas, kuris apskelbė į vi
sus Bulgarijos gyventojus 
atsiliepimų, skatindamas 
taisyti susirinkimus ir pro
testuoti prieš turkus. Pir
mutiniuose tokiuose susi
rinkimuose išnešta rezoliu
cijos reikalaujant karo su 
Turkija, paskui rengta ge
dimo procesijos. Lygia da
limi greitai pasklydęs gan
das apie karaliaus Ferdi
nando sugrįžimų iš Vengri
jos. Kas tiesa, kaip val
diškai tvirtinama, tasai ka
raliaus sugrįžimas senai bu
vo pramatomas, nes Sofijo
je turėjo prasidėti iškilmy- 
bės paminėjimui 25 metų 
karaliaus valdymo sukak
tuvių. Bet žmonių opinija 
tų karaliaus sugrįžimo fak
tų sujungė su Kočano 
skerdynėmis ir dar labiau 
ėmė demonstruoti prieš 
turkus.

Bulgarijos armija apgin
kluota.

Sulyg paskutinių žinių 
Bulgarijoje viskas visur tik 
verda.

Gyventojai būtinai reika
laujanti karo su Turkija. 
Laikoma susirinkimai ir ge
dimo manifestacijos, taip- 
pat procesijos su vėluvomis 
varpams gaudžiant. Karas 
su Turkija — vienas obal- 
sis. Imta mobilizuoti re
zervistai.

Serbija tą patį veikia.
Ir Serbija priešai Turki

jų ginkluojasi. Ir tenai 
pasienyj butą skerdynių, 
kurias surengę turkai. Iš
žudyta daug krikščionių. 
Serbai Bielgrade prieš ka
raliaus rumus parengę de
monstracijas reikalaudami 
karo su turkais.

Kas iš to gali išeiti; sun
ku pasakyti, tik yra žino
ma, kad Turkija savo fa-^ 
natizmu išsikasus sau duo
bę.

bulgarais 
visai ne

bulgarai

Turkija susigriebė.
Tie prietikiai Turkijos 

diplomatijai pertraukė snau
dulį ir visokių ramybę, ko 
kia buvo apsisiaučius aki- 
veizdoj pirmųjų Bulgari
jos žingsnių po atsitikimų 
Kočane. Persitikrinta ka
dangi, jogei atsisakymas iš
aiškinti bulgarams kas Tur
kijoje atsitiko kvepia liūd
nomis pasekmėmis, juo la
biau, kad šiais laikais Tur
kijoje viešpataujanti umar- 
chija, betvarkė, o šalia to 
dar ir karas su Italija. Nė
ra spėkų spirties kadir 
prieš mažiausių viešpatys
tę. Tatai Porta savo nuo
monę atmainė ir Bulgarijai 
pasižadėjo netik kuoaš- 
triausiai Kočane atsitiki
mus ištardyti, bet dar nu
skriaustųjų bulgarų šeimy
noms paskirti atlyginimus. 
Tečiau kaip Sofijoj, taip ir 
visoj Bulgarijoj gyventojų 
neramumai tęsiasi ir sunku 
pasakyti, kokios’ iš to išeis 
pasekmės, ypač kad dabar-

ČERNOGORIJA PASI
RENGUS KARAN.

Černogorijos karalius Mi
kolas pastaraisiais laikais 
sumobilizavęs savo visų ar
mijų. Turkijos pasieniuo 
se jau prasidėjus kruvinoji 
kova, tarytum, butij jau ap
skelbtas karas Turkijai. 
Nuostoliai, sakoma, abiejo
se pusėse esu dideli.

Rusijos pasiuntinys Čer- 
nogorijoje stengiasi tuos 
nesutikimus nuramdyti, bet 
rodosi' karas nėra išvengti- 
nas.

Turkijos armijos virši
ninkas, Dzavid paša su 
skaitlinga armija iš Peču 
išėjo į Bercnų, Albanijoje, 
palei Černogorijos siena, 
kur albanai mahometanai 
skerdžia krikščionis, taip
pat albanus.

Biaurios kunigo bitės.
Koks ten kunigas Jaeger 

iš St. Bonifacius, Minu. už
simanė iš Minneapolio par- 
sisiųzdinti bičių. Kelyje 
pora avilių su kunigo bitė
mis susikūlė ir šios taip už
viešpatavo bagažkarį, kad 
atsiėjo jį aklinai uždaryti. 
Bagažkaryjej buvo ir ke
liauninkų daitkai, bet juos 
bitės pasisavino. Keleiviai 
turegį kokių savaitę palaukti, 
kol kunigo bičių piktumas 
neatsileis. Karų su bitė
mis ir kitokiais daiktais at
kabino nuo trūkio ir pairi 
ko ant “trekių”. Kol kas 
ir pats bičių savininka^bri 
josi savo siuntinį atsiimti, j

2
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ties apsaugojimui. Suvien. 
Valst. pasiuntė gen. Schuy
ler ištirti dalyką stovį..

KATALIKAS

Nauji senatoriai apkaltinti.
Nespėjo Suv. Valst. sena

tas, su didžiausiu “vargu”, 
prašalinti senatorių Lori- 
merį, kaip vėl tapo apkal
tinti kiti keturi senatoriai, 
kaipo suktybėmis ir vagys

tėmis įsigavusieji senatam 
Apkaltinti republikonai:
B. Penrose iš Pennsylvani- 
jos ir H. A. du Pont iš De
laware; demokratai: W. E. 
Chilton ir.C. S. Watson iš 
West Virginijos.' Penrose 
kaltinamas,’ kaipo parsida
vėlis Standard Oil kompa
nijai už 25.000 dol. Hersto 
išleidžiamas Philadelphijoj 
laikraštis sakus turįs tikrus 
davadus, kad Penrose įsi
gavo senatan su vagystė
mis. Du Pont kaltinamas 
už nusipirkimų, senatoriaus 
vietos. Chilton ii- Watson 
kaltinami už įsigavimą se
natan per apgavystes ir 
suktybes.

Tokie dalykai Amerikoje 
dar nebuvo pirmiaus girdė
ta.

Advokatas Darrow antru 
kartu patrauktas teisman.

Los Angeles, Cal. C. S. 
Darrow apginė j ai buvo pa
davę peticijų, panaikinti ant
rų Darrowo apkaltinimų pa
pirkime McNamaros teis
mui išrinkto juristo R. 
Bain, pasiremdami tuomi, 
kad Darrowas tapo išteisin
tas panašiame apkaltinime. 
Vienok Superior teismo vy
riausias teisėjas Willis tų 
prašymų atmetė. Distrikto 
advokatas Fredericks, gar
sus McNamarų apkaltinto 
jas, sako turįs gana prirody
mų Darrowo pasmerkimui.

Iš $10 padarydavo $100.
Hammond, Ind. Tūlas 

Ega Malatin paimtas ka- 
...'Įėjimai! už falsifikavir ų 

banknotų. Jis kaltinama- 
perdirbime 10 dol. bankno
tų į šimtines. Taip gerai 
perdirbdavęs, kad nei ban- 
kos negalėję pažinti. Jo 
nuostoliai padaryti siekia 
tūkstančius dolerių. Jis 
pirmiau jau buvo Clevelande 
nuteistas už pinigų dirbimų, 

'■ bet pabėgo.

Trečia mergaite; nusišauna.
“Nusibodo toks gyveni

mas! Norėjau sunaus, o 
čia ir vėl mergaitė!!” Taip 
taręs F. Novak, 30 metų 
senas, pasiėmė revolverį ir 
įsivarė sau galvon kulka. 
Tas atsitiko Chicago j e, No- 
vako buste, 2233 Southport 
Av. Nusišovęs paliko ser
gančių pačių ir tris mergai
tes, kuriąr jauniausioji bu 
vo vienos dienos.

Pati gali “savo galvą” 
pešti.

Milwaukee, Wis. Ka
dangi jo-, pati, ponia A. 
Schoenrock, visada, kuomet 
jį pamatydavo flirtuojant 
su kita motere, parėjus jam 
namon imdavo tųsyt už 
plaukų, tai jis, p. Schoen
rock, kariško laivyno oficie- 
rius, padavė jų teisman, 
skųsdamas už žvėriškumų 
ir reikalaudamas perskirų.

P-ne Schoenrock prisipa 
žino oficieriu tąsiusi už 
plaukų, bet ji turėjusi pil-
ną tiesą pešti savo vyrą, 
kuris yra jos galva, ypač 
kad nupeštas jis kiekvieną 
sykį prižadėdavo būti “ge
resnis”.

Ot, kur teisėjui reikia tu
rėt Saliamono galvą!

Taftas užtvirtino kanalo 
bilių.

Nepersenai Taftas pasi
rašė po bilium, sulyg ku
rio Suv. Valstijos, savo 
triusu ir turtu iškasusios 
Panamos kanalų, tuomi ka
nalu, naudosis kaip jomš iš
rūdys tinkamiaus, nežiūrint 
Anglijos protestų. Tečiaus 
nedarįsių skirtumo tarpe kū 
tų tautų, jos lygiai galės 
kanalu naudotis taip, kaip 
kanalo savininkei, Suvien. 
Valstijoms, išrodys atsako
ma.

Debesįs nuplovė miestelį.
Dayton, O., 28 rugpiučio. 

Parėjo žinios, kad čia debe- 
sių praplyšimas nunešė vi
sų Lebanon miestelį. Daug 
padaryta nuostolių. Nenu
nešti namai pasemti iki sto
gų. Ar kas iš žmonių žu 
vo, nežinia. Jame gyveno 
2.698 žmonės.

Pasiųsta Nicaraguan ju
rininkai.

Taftas Nicaraguan pa
siuntė 2.000 jurininkų ap
ginti amerikonų ir svetim
šalių gyvastis nuo sukilė
lių užpuolimo. Sako, ten 
dabar biauresnis sukilimas 
kaip boxeriu. Sukilėliai 
skerdžia moteris ir vaikus, 
o politiškuosius pūdo duo
bėse. Nicaragua randasi 
Pietinėj Amerikoj. Vėliau
sios žinios pareina, kad Ni- 
caraguoj keliatas šimtų 
amerikonų radosi dideliame 
pavojuje, sukilėlių rankose 
ir atskirti nuo visokių msi- 
uešimų.

Nori kontroliuoti apsive
jančius.

Milwaukee. Wis. Čia 
buvo Advokatų Sųjungos 
susivažiavimas. Tarp kit
ko tapo priimta rezoliucija, 
kad sąjunga visoje Ameri
koje stengtųsi investi tie
sas, uždraudžiančias nesvei
kiems apsivesti. Norinti 
gauti šliubų, sulyg tokių 
teisių, turės pirma gauti gy
dytojo paliudijimą, kad jie 
yra tinkanti apsivesti. Dak
tarai žinovai sako, kad la
biausiai visuomenę apsun
kina nesveikų tėvų vaikai, 
jie esti visokiais išgamoms, 
bepročiais, galvažudžiais ir 
tp.

Žinovai susivaži irime 
pranešė, kad Amerikoje yra 
300.000 bepročių, kuomet 20 
metų atgal buvo tik 100.000. 
Sulyginant, bepročiai la
biau pasidaugino negu žmo
nių skaičius, proporciona- 
liškai skaitant. Tam kal
tas esąs puspročių susituo
kimas.

Bet klausimas, kokiu mi
dų investos teisės galės už
drausti nepageidautiniems 
žmonėms veistis? Jei jiemb 
uždraus veistis krūvoje g1 - 
venant, tai dar tas ni o 
nereiškia, jie ras progą vei
stis kitokiais budais. Gi
musį kūdikį valdžia aenu- 
skandįs kaip šunytį, vis- 
vien, kad jis butų ir aklas 
ir beprotis...

Mexico sukilėliai neduoda 
S. Valst. ramumo.

Mexico sukilėliai neduo
da parubežiniams Suv. Val-

Naujas Amerikos Kardi
nolas.

Popežius žada uždėti nau
jų Amerikos kardinolų, ku
ris gyvens Ryme. Jis už
ims vietų panašių kaip pra- 
otai Ryme atstovaujan+i 

Ispaniją ir Francijų.

Šuo valkata išgelbėjo skęs
tančią moterį.

New Brunswick, N. J., 
rugpiučio 29, benamis New- 
foundlandiškas šuo valkio
damasis po miestų nuklajo- 
jo Raritan upės prie vande
nin ir silsėjosi arti maudy
nių. Berta Thompsoniutė 
tuo tarpu valčia irėsi per 
upę, pametė irklų, stengėsi 
jį dasiekti ir valtis apsivo- 
žė. Šuo, tai pamatęs, šoko 
vandenin ir kuomet mergi
na antrukart iškilo iš van
dens jis, nutvėręs jų už an- 
daroko, išvilko ant kranto. 
Dabar jis jau turi aprūpin
tą prieglaudų.*

Metod.-Episkopalų vysku
pas nurodo kunigų “pagun- 

dų” priežastis.
Rev. (kunigas) >W. B. 

Norton praneša, kad Wino
na Lake, Ind., laike Tarp- 
tautiškos Biblijos Konfe
rencijos, Metodistų Episko- 
palų vyskupas E. H. Hu
ghes, savo kalboje taip nu
rodė “kunigų pagundų” 
priežastis:

“Šis amžius tai yra au
tomobilių ir šilkinių pančia- 
kų amžius, todėl kunigai 
dabar labiaus kaip kada 
nors pirmiaus pasiduoda 
pagundoms ingijimui tų pa
saulio lepumų bei “marnas- 
čių”, nepaisydami kaip juos 
ingis, vistifek, kad ir per sa
vo dvasiškas pajėgas.

“Aš netikiu kad kunigai 
(suprask: protestonų) yra 
apmokami, kaip jiems reik
tų apmokėti, ir tikiuosi, 
kad jie niekada nebus gerai 
apmokami. Jėzus Kristus 
atsisakė perversti akmenis į 
duonų užganėdinimui savo 
alkio, ir mes turime išsiža
dėti vartoti savo dvasiškų 
galę užganėdinimui savo ne- 
dateklių.

“Gundinimai į sensacijas 
ir prie iškilmybių yra kitu 
pavojumi. Bile žmogus su- 
vadįs minią klausyti jo pa
mokslo, jaigu jis pagarsįs, 
kad sakįs pamokslą stovė
damas po žaliu lietsargiu ir 
kad po dievmaldystei vienų 
sykį persivers augštienin- 
kas. Vienok norėdamas 
antrų nedėldienį patraukti 
minių savo pamokslo klau
syti, jau turės vartoti švie
siai žalią lietsargį ir du syk 
persiversti. iNeesmiu gir
dėjęs, kad kunigas, pradė
jęs gaudyti sau parapijonus 
sensacijomis, butų turėjęs 
tolesnę pasekmę.”

Ačiū Dievui, kad mes ne 
protestonai ir kad neturime 
tiek bėdų kaip episkopalų 
kunigai...

Ji manė, kad Tafto pati. 
Suareštuota.

Prezidentas Taftas atsi
lankė 29 rugpiučio į valsti
jos Ohio kapitolių Colum
bus, kuris apvaikščioja sa
vo šimtmetines sukaktuves.

Hon. William Howard Taft, republikonų partijos 
kandidątąs į Suvienytų Valstijų prezidentus.

Vežios siuntinius, kaip 
expres' s.

Washington, rugpiučio 
30. Vyriausias Krasos už- 
veizda Hitchcock pranešė, 
kad nuo sausio 1-mos die
nos Suv. Valstijų krasa pri
ims išvažiojimui visokius 
siuntinius, kokius iki šiol 
turėjo tiesą važioti vieni tik 
expresai. Ikišiol krasa pri
ėmė siuntinius tik vieno 
svaro sunkumo. Naujos 
teisės užtvirtinta 24 d. 
rugpiučio. Krasos šis biz
nis tęsis per daugiaus mi
lijoną mylių per visą Ame
riką. Bus investas.ir C. O. 
D. išvažiojimas. Tas bus 
neapsakomai naudinga 
Amerikos ūkininkams ir 
“mail business’'’ kompani
joms.

Sulyg naujų teisių, daik
tai galės būti krasa siunti
nėjami ne sunkesni kaip 
vienuolikos svarų ir ne il
gesni ir platesni kaip 72 
colių. Persiuntimas atsieis: 
po centą už unciją iki 4 
uncijų; už kiekvienų svarų 
viršaus pirmo svaro, sulyg 
persiuntimo tolio.

Balsuoja, bet nemoka 
skaityti.

Sulyg paskutinio cenzo 
žinių, Amerikoje yra 6.000- 
000 žmonių nemokančių 
skaityti. Šeši milijonai ne
mokančių skaityti! Pamis- 
lykite. Dvyliktas nuošimtis 
žmonių einančių balsuoti 
nemoka perskaityti balsa
vimo ballotų! Ir ar reikia 
todėl stebėtis, kad Ameri
koje taip platinasi geltonoji 
literatūra? Ar reikia ste
bėtis, kad visoki melagingi 
straipsniai ir biauriausios 
karikatūros laikoma tikra 
teisybe? (Taip atsilie
pia savaitraštis Leslie’s). 
Ar tai yra nepaprasta, jai
gu šalyje, kur šitaip įsi
viešpatavęs nepaisymas, vi
sokie oratoriai ir “vado
vai” valdo minįą? .Ai' tai 
stebėtina, jaigu prie 6.000- 
000 bemokslių minįos, di
deliuose miestuose žmoniš
kumo atspindist sumenamas 
į purvus? Ar stebėtina, 
jaigu politikieriai'. tunka 
duoklėmis surenkamomis iš 
visokių paleistuvysčių liz
dų, jaigu bažnyčios negali

jaus, grasiančio ne vien mu
sų šaliai, bet ir patiems ci
vilizacijos pamatams. Te
gul žmonės valdo! Bet pa
žiūrėkim, kokie tie žmo
nės...

WILSONO PIRMASAI 
ATSIŠAUKIMAS NETEI-

- SINGAS.

Woodrow Wilson, demo
kratų kandidatas į prezi
dentus, medžiodamas sau 
prezidento vietų pirmų šūvį 
paleido Gloucesteryj, N. J. 
ir juomi pasirodė, kad jis 
šaudo tik tuščiais žodžiais 
ir vaikiškais sakiniais.

Kartais, žvelgiant į jo nu
rodymus kaip jie esti per
statomi jo užtarėjų, galima 
paimti juos; teisybe. Ištie- 
sų, tas tik taip išrodo. Jai
gu imsime atsargiai svars
tyti, tai pamatysime, kad 
tie demokratų šiuose rinki
muose prižadai yra pilni 
neteisybės.

Kiekvienas su atviru pro
tu žmogus, kuris atsargiai 
ima ir tokius dalykus į ku
riuos jam norisi tikėti, ku
ris kritiškai žiuri į viso
kius pertikrinimus, pama- 
tįs, kad Wilsono Glouceste- 
ryje kalba, taipjau kaip ir 
kongreso demokratų tuo- 
tarpinis pasielgimas, yra 
užtektinais faktais panieki
nimu Wilsono ir jo netiku
sios partijos.

Wilsonas Gloucesteryj e 
nurodė, kad farmeriai inte
resuojasi svetimų šalių 
marketais ir juos privalo in
gyti. Jis taip pasakė: 
“Jaigu išteklingumas šio
je šalyje nėra užgniaužtas, 
tai mes turime išskėsti ru- 
bežius ir užgriebti pasaulio 
marketus. Čia turime iš- 
aiškinimą, kodėl Amerika 
taip labai interesuojasi iš
ardymu to pilymo visur, 
kur tik be pavojaus jį ga
lima ardyti, to pilymo, ku
ris visur užtvenkė mus ša
lies išteklingumą, to didžio
jo pilymo, apsupančio iš 
visų pusių, musų šalį, kurį 
vadiname Apsaugos mui
tu”.

Tai yra gražus išsireiški
mai; vienok ką jie reiškia? 
Gvildendami patirsime, kad 
jais norėta prirodyti, buk 
apsaugos muitas nedalei-

stijų gyventojams’ ramumo. 
Pranešama, kad jų kulkos 
lekia į Suv. Valstijas ir da
ro nemažai blėdies. Rube- 
žiaus sargai, pareikalavo 
daugiaus kariuomenės, ' pa 
ruhežinių gyventojų gyvas-

Ties -Greenville hoteliu su- užsilaikyti, kuomet galiūnai 
areštuota kokia tai bobelka valdo konvencijas, išren- 
40 metų amžiaus, Karolina kančias visokius viešus
Beers. Jos drabužiuose ras- určdninkus, o grafteriai 
ta paslėptus du ilgus pei- plėšia visuomenišką išdą? 
liūs. Ji sakėsi esanti pre-1 Čia yra medega paakinimui 
zidento pati, įsupratimo grasiančio pavė

džia farmeriams liuosai iš 
Amerikos išgabenti savo 
oroduktus į svetimas šalis. 
P et ką jus pasakysite apie 
šį prirodymą, jaigu žinosi
te, kad ištiesų farmeriams 
tame nėra nei mažiausių ap-

Hon. Charles S. Deneen, republikonų partijos 
kandidatas į Illinois valstijos gubernatorius.

sunkinimų, kad nuo išveža
mų ūkiškų produktų nei
mama- jokia akčyžė ir kad 
farmeriai savo produktus 
gali į visų pasaulį, kur tik 
jiems patinka, gabenti ne
mokėdami už tai nei vieną 
centą ? Niekas nesulaiko 
farmerius ingijimui sveti
mų manketą. Wilsonas pa
sijuto ožio rage matyda
mas, kad tuomi nieko nau
jo neprižada agrikultūra 
užsiimantiems, ir kad nieko 
geresnio prižadėti neturi.

Tačiaus toje jo kalboje 
aikštėn išėjo svarbesnis da
lykas; tai tas, kad nugrio
vus tuos “pilymus”, kaip 
jis vadina apsaugos muitų, 
farmeriai neteks ir tų pa
čių marketų, kuriuos šian
dien turi. Milijonai darbi
ninkų, .dirbančių invairiuo- 
se fabrikuose, farmeriams 
padaro didžiausį pagaulėje 
marketų. Uždarykit tuos 
fabrikus, kaip tą padarįs 
panaikinimas muito, o 
Amerikos farmeriai neturės 
kur padėti savo produktus 
ir.. O, gana! Ponas Wil- 
sonai tuomi neprigaus! far
merius, turi pabandyti kokį 
naują “skymą”. Na ir 
kaip dabar jums išrodo Wil
sono teisingumas?

Demokratų kandidato 
veidmainingumas nei kiek 
nebuvo geresnis už demo
kratų atstovų kongrtsfc 
je dienoje pasielgimą. De
mokratai kongrese pervarė, 
pirmiaus prezidento atmes- 
tą,- bilių, sulyg kurio bus 
sumažinta muitai ant inga- 
benamų iš svetur vilnų ir 
geležies. Na, ir tas buvo 
daroma vien žmonių suva- 
džiojimui!

Kad tas buvo vien muili
nimui žmonėms akių, atsi- 
žinome iš New York “Ti
mes”, laikraščio guldančio 
už Wilsoną savo galvą. Lie
pos 16 d. tasai laikraštis 
taip atsiliepė apie kongreso 
demokratus: “Muito su
mažinimo nepasisekimas 
pageidaujamai priimtas. 
Demokratai netektų politiš
kos intekmės, jaigu jų rei
kalavimai taptų teisėmis”. 
Taip buvo pasakyta antgal- 
vyje. Aprašyme “Times” 
taip pasakė: “Iš politiško 
atžvilgio demokratai pilnai 
pakakinti tąja išeiga. 
Nors jie pats išrodė viso
mis jėgomis stengiasi tų 
muitų sumažinimą pervary
ti, tai vienok didžiausia jų 
baime buvo, kad tie kiliai 
gali pereiti ir tapti teise”.

GELBĖKIT
Labai tankiai tenka girdėti tą žodį "gelbėkit”. Tankiai pasi
taiko, kad ateina žmogus be rankos ar kojos, moteris be vyro, 
vyras be moteries ir tt. Visi skundžiasi, kad esą vargingame 
padėjime, bet pažiurėjus giliaus į dalyką, tuojaus pamatai, kur 
yra nelaimes Šaknis. Kaip jau žinome, Chieagoje yra apie 60 
tūkstančių lietuvių; suprantamas tad dalykas, kad iš tokios 
sumos daugybe dirba visokius pavojingus darbus. Atsitikus 
kokiai nelaimei, mus žmones pripratę kreiptis prie karčenmin- 
ko patarimo pasiklausti; na o karčemninkas moka su tokiais 
žmonomis pasielgti. Chieagoje dabar priviso taipgi visokios 
rųšies advokatelių ir visokių privedojų prie provų, kurie, išgir
dę apie kokią nelaimę, tuojaus puolasi kaip Katinas prie peles, 
prie nelaimingo žmogaus ar tai į jo stubą, ar Į ligonbutį ir vi
sokiais budais inkalbinOja žmogui, kad pasirašytų ant kokio 
ten popiergalio. Kada-gi jau sykį žmogus pasirašo, tai ir pa
vedė savo provą kokiems žydeliams-—advokatams, kuriems 
visai nerupi žmogaus nelaime, bet kišenius. Pasigavę žmogų 
į savo nagus, jie daro taip, kaip jie nori, o ne taip, kaip turi 
būti. Paprastai sutaiko žmogų be jo žinios su kompanija už 
keletą ar kelioliką šimtų dolerių: praneša žmogui, kad kompa
nija siūlo du ar tris šimtus dolerių. Žmogus, būdamas nelai
mėje, sutinka ant tokių išlygų ir gavęs kelioliką dolerių, apsi
moka visus kastus daktarų ir t.t., pasižiūri, kad neteko nei pi
nigų, nei sveikatos, palieka nelaimingu ant visados ir privers
tas yra šauktis pagelbos kitų, o tas jo gerasis privedejas prie 
provos ir advokatais uliavoia su vargdienio pinigais. Gyven
damas Chieagoje per kelioliką metų mačiau simtus tokių atsi
tikimų, ir kad padaryti galą tokiems skriaudikams, privede- 
jams prie provų, pasirengiau patarnauti kiekvienam lietuviui 
ar lietuvei nelaimei ištikus. Ištikus kokiai nelaimei, saugoki
tės tų privedė jų prie provų; atsilankykite į musų ofisą, mes 
jums suteiksime draugišką patarimą ir pasakysime, ką jus tu
rite daryti,' vienu žodžiu apsaugosime jus nuo išnaudojimo. 
Jeigu jus turite ar reikalaujate advokato pagelbos, tai pirma 
kol ką darysi ateik, arba rašyk pas mus, o mes patarnausime 
jums visai DYKAI. Mes darysime taip, kad žmogus gautų 
atsakantį atĮyginimą už pražudytą kūno dalį ar sveikatą, kad 
paskui nusipirkęs kokį namą ar biznį, galėtų laimingai užbaig
ti savo gyvenimą. Meldžiame guodotinų skaitytojų pranešti 
apie tai ir kitiems, idant visi žinotų prie ko kreiptis su viršmi- 
netais reikalais. Kurie norite, kad jūsų prova nenueitų nie
kais, kreipkitės in

J. M. Tananevlčio Ofisą
klausdami Juozo Szliko

3249-53 S. Morgan St., Chicago, III.
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JAUNUOMENĖS AUK
LĖJIMAS.

(Žodelis lietuvėms šeiminin
kėms).

Dauguma tėvą ir jaunuo
menės globėją numano, kad 
dabartiniam jaunimo auk
lėjimui ir mokslui kasžin 
ko trūksta. Jaunimas bai-

KATALIKAS

ŽYDAS STATINĖJEstotyse, suvartojama pas- 
kians ' es$^fi4mvaįą varv- 
mui, gatvių apšvietimui, su
kimui įvairią mašiną. Taip 
ir žmogus galr visus mažus 
susierzinimas, patyriamus 
iš šalies,0 ’ siinaudoti tam, 
kad išlavinus ’ ir sukrovus 
savyje kfi^dž?iigiausiai kan
trybės iri;Ue£galėjimo jėgą 
— galiml°bfttą atlikt nau
dingesnius harbus. ir kitus 
savo jogomis sugelbėti.

Čia mokslas apie savęs 
peraglę susiduria su krikš
čionišku prisiturėjimu ir 
dvasiška kova su savo pik
tais palinkimais. Čia kaip 
tik vieta išaiškint vaikui 
pasninką vertę ir savęs pa
čią varginimo naudingumą 
geresniam susivaldymui. 
Pasninkai ir savęs vargini
mas pramanytas ne kuni
gą, bet buvo pildomi dar 
senobės laikuose pas grai
kus, dabar gi mokslo vyrai 
net netikėliai vėl ėmė 
skelbt reikalingumą valdyt 
savo piktus palinkimus. 
Amerikos psichologas ir 
pedagogas James išleido 
net atsišaukimą į jaunuo
menę, ragindamas ją, kad 
kasdien rupintąs tyčioms 
sau ką nemalonaus pada
ryti vien del- to, kad išmo
kus kantrybės, nemalonu
mus ramiai nukentėti, del 
ją nenustbti dirbus savo 
darbą, ir tokiuo budu sa
vo valią kaip reikiant nu
stačius. Jaunuomenė iš to 
atžvilgio yra labai jautri: 
galima ją lengvai patraukti 
prie prakilnią dalyką, prie 
atsižadėjimo savęs kitą la
bui, reikia tik paieškot at
sakančio Takto į kiekvieną 
širdį, atafikt jautresnę vai
ko gįslelę arba palinkimą, 
per kurį galima ant jo in- 
tekmės pasigaut. Vadinas, 
vaikus auklėjant reik atsi
žvelgi į ’jiį 'prigimimą ir ne-- 
sifaikyt >'fiėfibHo; Visiems ša
blono. • 3

ką, viską išmėto, išverčia, f 
“štoku”, j 

nemalonią, ] 
ardo paukščių ' 

lizdus. Vis tat. negeri dar- : 
bai, vaikas neturėtą taip ; 
elgties, bet jis parodo, kad 
vaiko turima daug energi
jos, jo norima veikti, būti
nai veikti. Vaikas' dažnai 
mušasi su draugais. Prie
žastis gali būti didelė ambi
cija; vadinas vaikas nenori 
apsileisti kitais, nori pasi
rodyti t virtas j nori kad jo 
bijotą. O kartais gali but 
ir taip, kad vaikas jaučia 
savyje _daug jėgą, nežino 
kaip jas sunaudot. Pats 
savimi toksai vaiko gyvu
mas — vikrumas nėra blo
gas, jį reikia branginti ir 
atsakančiai lavinti. .Su 
žmogaus jėgomis tas pats 
yra kaip ir su gamtos jė
gomis. Vanduo nenuleistais 
grioviais užlieja laukus, su
griauna . tiltus,, triobėsius, 
bet nukreiptas kaip rei
kiant, suka malūnus ir varo 
fabrikus. Paimkim kad ii’ 
savymeilę. Jokiuo budu 
nereikia jos gniaužti, nes 
ji gali būti labai - naudinga 
lavinant dorą, kaipo judi
nanti jėga. Tik reikia-ją 
gerai nukreipti, įstatyt į 
gerą vagą. Reikia vaikui 
išaiškint, jog ne tuom rei
kia didžiuoties, kad pasise
kė savo priešui atkeršyt, už 
vieną smūgį užduoti įįam 
du, trįs, bet tikrai pasidi
džiuot galima tik tuomet, 
kad pasisekė nepasiduot 
kerštui, apmaudui ir pavy
ko išvengti piktą palinki
mą viršaus.

Svarbiausias daiktas do
ros auklėjime yra, kad vai
ko valia darbuotųs geidžia
moje pakraipoje, kad vai
kas nežiūrėtą į doros reika- 
1 avimus kaipo % kokį jungą 

didžiąją ip?tvirtąją’
Silpnam ant sprando uždė
tą, nuo kurio jis visados 
stengias išsilįuosuptį. Ne, 
jis turi susivaldyti nė vįėn 
del to, kad kiti liepia, bet 
dėlto kad jis pats taip no
ri, kad taip -bus geriausiai.

Jaigu auklėtojas. • mokės 
vaikui išaiškinti, kad susi
valdymas — tai didžiausis 
tvirtumas, tai augščiausi 
laisvė, koki tik gali būti pa
saulyje, — vaikas panorės 
to tvirtumo pasiekti. Tvir
tam berniukui niekas taip 
nemalonu, kaip neatkerši
jus esant kieno nors užgau
tam. Ar jis mulkis! Juk 
kiti jį- vadins bailiu, silp
nuoliu, “boba”. Čia auklė
tojui reik išrodyt, kad taip 
aklai priešinties kiekvie
nam erzinimui — yra labai 
žemas darbas. Ir žemiau
si gyvuliai taip daro, to
dėl žmogui nėra kuom gir- 
ties savo kerštingumu. Net 
varlė, kuriai smagenįs ty
čioms išpjauta ir kuriai du
riama nugaron, ir ta dar pa
kelia koją priešindamasi 
erzinimui. Taigi kerštin
gam veikimui nereikia net 
smegeną. Užtat žmogus 
turi smagenis tam, kad ak
lą, gyvulišką veikimą pa
keistą giliaus apmąstytu 
darbu; verčiaus reik kitą 
neerzint, nedaryt kitiems 
nieko blogo, savo gi jėgas 
taupyt naudingesniems dar
bams. Susivaldymo ir tau- 
pimo savo dvasišką jėgą 
naudingumą galimą paaiš
kinti pavyzdžiais, paimtais 
iš gamtos mokslo, duokim 
apie elektrą. Žaibai ir per
kūnijos, kuriomis veržias 
elektros jėgos iš” debesią, 
sunaikina jas ir nęmąžai 
blogo žmonėms padaro, tuo- 
tarpu ta pat; elektra tau
poma kaip reikiant elektros
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(Pabaiga).
Bulijonas su mėsa.

Pirmiausia, mėsą gerai 
nuplauti karštame vande
nyje, sudėti į puodą, užpil
ti šaltu vandeniu ir, kada 
vanduo gerai užkais, dar 
pavirinti penkioliką minu- 
tą graibant putas. Mėsą 
išgriebti, sriubą persunkti 
ir pridėjus (jei vartojama 
trįs svarai mėsos) pusę ci
bulio, vieną petrušką, dvi 
morki, vieną ketvirtą sva
ro salierią; virinti pradžioj 
«nt karštos ugnies, paskui 
ant silpnos.

: Sultis iš salierio.
Švariai nuplauti nedidelę 

salierio galvą, smulkiai su- 
piaustyti, sudėti į puskvor- 
tę vandens, pridėti arbati
nį šaukštuką druskos ir 

’ virinti" pusę valandos. Pa- 
‘ daryti pieninį bulijoną, 
vartojant puskvortę pieno 
ir ketvirtą dalį arbatinio 
šaukštuko pipirą. Sumai
šyti su pirmiau išvirtu sa- 
lieriu, pavirinti valandžiu
kę ir duoti stalan prie vir
tos mėsos.

Sultis iš silkių.
Paimti silkę, gerai išmir

kyti, išimti kaulus, suka
poti smulkiai " pridedant 
vieną cibulį ir šmotelį'svie
sto. Ištarpinti šaukštą 
sviesto ir, įmaišius šaukštą 
miltu, paspirginti; sumai
šyti su kapota silke dar 
pfc spirginti, thpilti -puodu
ką, .buli jono (padaryto su 
mėsa), šaukštą citrinos 
sunkos,, viską gerai išvirin
ti ir apipilti mėsą.

Sultis iš sviesto.
Pasidaryti balto bulijo

no; ištarpinti šaukštą svie
sto, paspirginti su šaukštu 
miltą, supilti į puoduką 
bulijono, pašildyti ir duoti 
stalan prie daržovių. To- 
kiuo-pat budu, galima var
toti bulijoną, padarytą su 
mėsa.

Tomačią sultis.
Paimti šešias 

šviežias .tomates. 
kiai supjaustyti du cibuliu
ir pridėjus diktą šaukštą 
sviesto paspirginti. Prie 
tomačią pridėti tris šaku
tes petrušką ii’ timinėlio, 
šaukštą druskos ir pusę 
šaukšto pipirą; dar pridėti 
tris' česnakus, du kvepen- 
čiu pipiru, truputį citrinos 
žievės ir du šmočiuku cu
kraus. Palengva šutinti 
dvi valąndi. ’ Perkošti per 
rėtį ir vėl padėti ant ug
nies. Ištarpinus šaukštą 
sviesto,, sumaišyti su tiek- 
pat miltą ir spirginti iki 
ne parausvės; sudėti į sulti 
ir virinti dar sykį.

Turint šaltą vietą sultis 
užlaikymui galima jos iš
virti vienu sykiu kelioms 
dienoms.

Apota Šeštokienė.

gęs mokslus dažnai išeina 1 
casžin koks išgveręs, pasi- 1 
šiaušęs, be tvirto budo, nie- 
<uom neužganėdintas ir, < 
;aip sakyt, pirm laiko pa
senęs, netinkąs prie rimto, 
vaisingo darbo, o vien tik : 
prie riaušių ir skandalą kė- ' 
limo. Priežastis to liūdno ' 
jaunimo iškrypimo bus ne
gerame jaunimo auklėjime, 
kurio arba- visai trūksta 
musą jaunimui, arba jis 1 
auklėjamas neatsižįvelgiant 
į auklėtinių palinkimus, 
prigimimą. Neišplėtotos, 
apmirusios jaunimo jėgos, 
arba iškraipytos, daro jį Ju- 
šu, netinkančiu prie nau
dingo darbo. Paskutinia
me laike kai kurie mokslin
čiai ėmė tirinėti auklėjimo 
reikalus ir j ieškoti naują 
metodą auklėjimui /ištobu- 
lint, pasiremiant visais da
barties mokslo nurodymais. 
Zuricho universiteto profe
sorius, d-ras Foerster’is iš
leido keletą veikalų apie 
jaunimo auklėjimą. Tariam 
neprošalį bus kai kurias 
mintis d-ro Foersterio at
kartojus ir mąsti gerbia
miems skaitytojams, kad 
su jomis apsipažintą ir lie
tuviai tėvai, mokytojai, jau
nimo auklėtojai.

Norint, kad jaunimas pa
siduotą gerai intekmei ir 
savo būdą pradėtu tvarkyti 
ir lavinti, reikia, anot d-ro 
Foersterio, atsižvelgti į 
jaunimo ingimtus gabumus, 
palinkimus, l$ad juos 
priderančiai išplėtojus, su
naudojus. Mokytojas turi 
kiekvieną? dalyką taip iš
dėstytą kad . vaikas j į su
prastą, kad tas idalykasvai-- 
ką užimtą, -kadbutą ■.suriš
tas su vaiko reikalais ir 
nuomonėmis. Tą patį reik 
pasakyt ir apie doros mok
slą. Vieną gražią vąizde- 
lią ir dorišką apysakėlią 
neužtenka, kad vaikas im
tą dorai elgties. Reik jį 
patį įkinkyti į darbą, kad 
vaikas netik klausytą pa
mokinimą apie dorą, bet 
patsai joje lavintąs, nes do
ros mokslas priguli prie 
praktiškąją, kurią vien iš 
klausymo negalima išmok
ti, bet reikia pačiam mėgin
ti dorus darbus atlikti, kaip 
nelyginant rašto ar kokio 
amato pačiam nedirbant iš 
vieno veizėjimo kaip kiti 
tuos darbus atlieka, — ne
išmoksi.

Kiekvienas sveikas vai
kas paprastai šiaušias prieš 
kiekvieną prievartą prie 
tvarkos, nemėgia save susi
valdyti. Vaiką visa filoso
fija paprastai prasideda ir 
baigias šauksmu: kad ašen 
to noriu, o to nenoriu. Do
ro auklėtojo pareiga yra 
vaikui išaiškinti, ko jis ga
li norėti, ko ne; prie įgi
jimo kokią dalyką jis turi 
save priverst, o nuo kokią 
dalyką jis turi susiturėti ir 
del; ko.

Negalima sakyt, kad iš
mokinti vaikus susivaldy
mo, butą lengvas dalykas. 
Vaikas yra sutvėrimas au
gąs, pletojantysįs; savo jė
goms išdirbti reikalauja jis 
daug ertės, laisvės; jo no
rai apsireiškia neatsižvelg
dami į nieką. Reikia mo
kėt vaiko priaugančias jė
gas nukreipt geron pusėn, 
sunaudot, o neužgniaužt ją 
visai, nestelbt vaiko ener
gijos, kad nepavirstą jis į 
liurbį. Pavyzdžiui: vaikas 
daro namie didelę netvar-

Išgelbėtaš vėl nusiskandino.
Pittsburg, Pa,, 30 d. rug-/ 

piučio. -Edward Striley iš- 
gelbėtąs nuo nuskendimo, 
antryt nusisamdę luotą, iš
plaukė ant upės ir apsivožė. 
Šį sykį prigėrė pirmiau ne
gu kas nors galėjo jį iš
traukti.

Martynas (tyloms). Puikiai. (Balsu). Na, 
Juozuk, imsimėsi už darbo.

Marė. Ha, ha, ha! Iš kur jums toks no
ras dirbti atsirado?

Martynas. Gavau užsakymą padaryti pen
kioliką ..Statinią. ;

Marė. Kam?
Martynas. Nori iš ją padaryti plaukiamą 

tiltą. į ..

Marė. Ką?! >
Martynas. Statinės leis į vandenį, ant ją 

dės ilgus balkius, ant balkią lentas — 
na ir tiltas gatavas.

Marė. Statines leis į vandenį?
Martynas. Na, žinoma! O kur tu mislini, 

ar ant debesią tiltą darįs? Šiandien 
; turi but viskas gatava.

Šliomkė (statinėje). Ai, vai!
Martynas (žiūrėdamas į statinę, kurioje 

yra Šliomkė). Prie šitos tai tik dug
ną pridrutinsiu ir bus viskas gatava. 
(Martynas pasiima kūjį ir kala prie 
statinės dugną. Su kiekvienu kūjo 
sudavimu Šliomkė aiktelia).

Martynas. Kas čia dabar do negerovė!, (į 
z Juozą). Ko tu ten aikčioji?

Juozas. Aš ne aikčioju. Tau tik taip iš
rodo. Žinai, girtam kas šalę skambi
na (nusičiausti).

Martynas (ir gi sčiausti). Afu! Kokis 
galas!z

Juozas. Čia kas nors yra, nes man nosį 
- riečia česnaką ir cibulių smarvė.

Martynas. Ištikro! Bet gal iš karinamos 
parsinešėm tą poką. (Kaldamas ku- 
ju). Gaila, kad tokią gerą statinę leis 
į vandenį.

Martynas (gieda ir kuju mušdamas į sta
tinę pritaria).
Kodėl man neatsitinka
Tas, kas man patinka: 
Kad galėčiau į statinę 
Užkalt visą minią 
Nenaudingą s uty ė r imą?

- Tad nebūt skriaudimą:
Diktą akmenį pririš.čiau, 
Vandenin įkiščiau-—r ■
Ir jau butą po viskam!

> Trąm-ta, tram-ta, trąm-tam-tam!
Martynas. Na, tai jau ir pabaigta! Da- 

bar„;duokit mums vakarienes, Mare! 
!;;;Kaip. tik sutėms, — statines į vandeni. 

'H Nabeinam. (Nueina bustan).

SCENA IX.
Šliomkė (vienas sau, statinėje). Oi, vai! 

Givalt! Ko as padahysi, jau as ne-
• gyvas! Jie man užmušo su kujos! Oi 

vai! Ih dali kiš an vandenio! Pas 
mano viso basto uzdaho an bačko! 
Givalt!... Ui, ponu Mahu!... ghazu Ma
hu! 'Isthouk man is tam phakeiktu 
backus! Oi!...Suskaitįs katalikus.

Milwaukee, Wis., rugp. 
30. Arcivyskupas Mesmer 
šiandien pranešė, kad kon
ferencijoje, buvusioje jo 
gyvenime, kurioj dalyvavo 
arcivyskhpas Ireland iš St. 
Paul, arcivyskupas Glen
non iš St. Louis ir jis pats, 
buvo apsvarstinėta padary
ti cenzą Suv. Valstiją ka
taliką, tikslu sužinoti kiek 
yra Amerikoje ateivią ka
taliką, ir koks daugis kata
liką kiekvienoje valstijoje 
sulyginant su gyventoją 
skaičiumi. Virš minėti ar- 
civyskupai, Amerikos arci- 
vyskupį siisivažiavime, li
kosi tam tikslui išrinktais, 

o;' m ..
Vaikas'"nukrito 2000 pėdų 

iškeltas į viršų.
Flint,” lijeh., rugp. 30. 

Leidžiant. .orlaivį, Chester 
Betts, 14 m^ią vaikas, drau
ge su litais^ laikė orlaivį už 
virvės. > Paleidus orlaivį, 
virvęn-’; insipainio jo vaiko 
koją ir orlaivis , jį iškėlė i 
orą. O.rlaiviriinkas tai pa- 
tėmijo iškilus 2000 pėdą ir 
stengėsi nelaimingą j Į gel
bėti, bet negalėjo. Minios 
aky vaizdo je iškeltas vai
kas nukrito 2000 pėdą, per- 
lindo perdėm 4-'rarto stogą 
ir uŽsidnišė. ”;

.. - -■■■. " .rv -■ ■ J.'

SCENA X.
■ ■ Šliomkė ir Ickus.
Ickus (įeina dainuodamas).

Navrhon Chaim a grhozzer Tanzerh 
Hat zech gimach a rhoten španzerh 
Rhoten španzerh hat zech gimacht 
In hat gešlitelt hat zech neberhgebirht 
Nie gance hazene gevein ferhštirlit 
Gecein ferhštirht. Ai vai!

Šliomkė. Icke! Oi, Icke!
Ickus (išsigandęs). Givalt! Velnus! Vus 

ist? Verb zrhait?
Šliomkė. Givalt, Icke! Tai man!
Ickus. Kas man? Kurh? As neką namatu. 
Šliomkė. Jach bin du in dy statinos!
Ickus (patėmijęs). Zalme! A dy švarc 

jurh! Gebai, ko lendi po tam stati
nos!

Šliomkė. ššš! Derli Bodnerh hat mich cu- 
gešlagen — išthouk, ba man phigehsi!

Ickus (išgirdęs ateinančius), ššš! Dcrh 
Bodnerh kimt cu gain!

SCENA XI.
Ickus, Motiejūnas, Martynas ir Juozas.

Martynas. O tu čia, peisočiau, ką veiki?
Ickus. Nu, nckam! As zuhi ant statinos.
Martynas. O ką tu turi prie jos?
Ickus; Nu, as nohi pihkt.
Martynas. Aš jos neparduodu. Ji 

vandenį.
Šliomkė (statinėje). Ai vai! Icke!
Ickus. Nu, kam an vandenius? Man gc- 

- hai uz jam užmokėk!
Martynas. Duok 50 dolerią, tai atiduosiu.

Ickus Vuz? 50 dolehus? Kamtamjokusl 
(Tykiai į Šliomkę) Zalme, fufeik du- 
ląrh vii erh haben.

Šliomkė. Gib im f^nef.
Ickus (Martynui). Nu, klausik, man dos 

uz jam 5 dolelius. K
Martynas. Nei cento pigiau.
Ickus. Ai vai! Ponu maisthu, kap tau 

jokus!
Šliomkė. Gib im cain.
Ickus. Nu, ponus maisthus, dok honka, as 

7 dodu dasims dolehu.
Martynas. Penkiasdešimts.
Ickus. Nu, ko tu noki? Uz 50 as pihksi 

50 statinos!
Marė. Todėl, geriau tamsta iš laiko 

simislyk, nes jaigu rastą...
Šliomkė. Ui! Kam jam.tuhi uzait? 

gu jam neina! Ui vai, Mahu!
vo tap ghazu, o tokiu vyko tuki 
pkastus. Tau vienu sėdėk ik to
kius ghazus kaukus pančiakus peh 
deno mezgus. Ai vai mirk! Tokius 
kankus vėktus pabučot... (bučiuoja 
jai ranką).

Marė (ištraukdama ranką). Šliomkė! Ką 
tu mislini sau?!

Šliomkė (dainuodamas).
Ui, kokius tam ponius ghazus, 
Kokiu jam hankutus mažus; 
Kap man tik pazuhu an jos, 
Man šihdis dega khaujos.

- Nu, ik kokius tam piktumas, jai man 
biskela pasakius savo meilumos eicau 
su sau? Ny, tam Mahtinus nemoka 
phocentus. Ui, ponus Mahus, man 
vistiek, man šihdus gobus, maine mo- 
nes, as nenohu tam phocentus — ny, 
tik bile ponus Mahus man milot...

Marė. Žiūrėk tu jo! Jis čia su savo mei
le kabinėjasi... Geriaus eitum sau, 
nes kaip mano vyras pareis, tai už
muš ant vietos.

Šliomkė. Nu, kam jam užmuš? Jei jam 
užmuš, tai as jam pahodisu; as jam 
inkišu in kozą!

Marė. Geriausiai bus, jei tamsta kuo- 
greičiausiai išeisi, nes man tavęs gai
la, — jei pakliūtum į jo rankas, bu
tą sunku sveikam išsisukti.

Šliomkė. Ai vai, tokius ghazus zodzios! 
kad man tuhetą tokis aniolas, man 
phisektą an hebuchum. Man nesigai
lėtą jom neką: dailiai aphenktum in 
visokiu zveria: skubu, o valgitutai tik 
kugelus ih chamanaukus. . : ' * ■

Marė. Eik šalin! Tu gerai žinai, kad aš 
ženota, o prie ženotos moteries kabi- ( 
nėdamasis tiek pelnysi, kaip prieš vė"" 
ją pūsdamas. > 1

Šliomkė. Ui, tegu tik biskela ghazus Ma
hus paklauso ih veno biskelio an man 
akus pazuho ih kiškelio..* '(bučiuoja 
pirštus) — ui, as atneš ghazos peklos 
in pono Mahos ausela.

Marė. Aš nieko nuo tamstos nereikalau
ju. Geriaus eik laukan, kol turi svei
ką kailį. (Girdėti už scenos balsai). 
Aš sakiau, kad taip bus! Pareina 
mano vyras.

Šliomkė. Ai vai! Kam jam pakeik?
Marė. Geriaus skubink lįsk kur, jei myli 

Sorę su savo benkartais.
Šliomkė. Ai vai! 'Nu, gelbek! Kišk man 

kuh po skyle... (bėgioja).
Marė. Slėpkis! Slėpkis!
Šliomkė. Gehecht! Man begs! (Nori eit 

į kitą kambarį).
Marė. Ten negalima! Ten jis eis gulti. . 
Šiomkė. Ui, tai as lipsi an vihsos...
Marė. Ten bernas miega. į
Šliomkė. Ai vai mih! Kuh mano lįst? 
Marė. Kad pirmai neklausei, tai dabar 

lįsk, kur tik tau patinka.
Šliomkė. Oi! Ah jam labai muša?
Marė. Kaip užsigėręs, tai gal iki smert 

užmušt.
Šliomkė. Oi vai! Kam iki smeht? (Pra

šo). Nu, Mahu, sakyk kuh mano lįst?
Marė. Kas man galvoj!
Šliomkė. Oi! Kam man ne to mazukus 

pelukus, kam gali list in mažo skilale...
Marė. Greičiau, nes jau visai arti! 
Šliomkė. Givalt! Ponus Mahus gelbėk! 
Marė. Lįsk statinėm
Šliomkė. Ui, tam statinus puhvinus.
Marė. Kad toks ponas, tai lauk, kol tau 

ragus uždžės su lazda.
Šliomkė. Ui vai! Jau lendu, jau lendu... 

(lenda statinėn).
Marė. Užsidengk dugnu.
Šliomkė. Oi, man bus chaporcc!
Marė. Nebijok, negrėbs galas.
Šliomkė. Man parapli! Ui vai! Mahus 

dok man pahasolius.
Marė (paduodama lietsargį). Te, ir tylėk. 

(Toliau bus).
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kosi į airių bažnyčią. Kas 
trečia mėnesio nedėlia mus 
atlanko kun. Molekaitis iš 
lenkiškos parapijos Albany, 
N. Y.

Montello, Mass.
Rugpiučio 12 buvo šv. 

Roko parapijos susirinki
mas aptarti statymą naujos 
bažnyčios, nes senoji per- 
maža. Parapija nuolatai 
auga, dabar jau siekia į 
4.000 parapijom}. Susirin- 
kiman nepamiršo pribūti ir 
“ cicilikučią”. 'Kaip veik 
atidaryta susirinkimas, vie
nas, vieton kalbėti apie 
statymą bažnyčios, užklau
sė, ką darysime su kunigu 
ir vargonininku, — ar lai
kysime ant toliaus, ar pra
šalinsime. Rado pritarė
ją: F. Alusiavičius ėmė 
prirodinėti, kad juodu rei
kia prašalinti ir bažnyčią 
uždaryti. . Kilo trukšmas. 
Y. Pigaga užsipuolė ant 
Alusiavičiaus prirodinėji- 
mą sakydamas, kad tokiuo 
budu mes turėsime virsti 
indionais ir tt. Kiti (cici- 
likėliai) norėjo jam neduo
ti kalbėti, bet Pigaga savo 
kalbą varė toliaus. Nega
lėdami trukšmu jam per
traukti kalbą, ką kitą iš
simanė: ėmė šaukti, buk 
kalbėtojas jiems grasinąs 
peiliu. Bematant atsigabe
no policistą ir kalbantį su
areštavo; bet už pusvalan
džio liko palių osuotas.

p Antryt buvo teismas. Ci- 
ciliką pribuvo tik 4, o pa
rapijom} 15. Cicilikai teis
me stengėsi prirodyti, buk 
juos kalbėtojas išvadino 
anarchistais, juodarankiais 
ir indionais. Vienok, ma
tydami, kad tie ją “priro
dymai” nėra labai svar
biais ir, kad užsipuldami 
ant kito gali patįs save in- 
kišti už neteisingas prisie- 
gas, paprašė vieno savo 
bendrą, kad tasai pašapuo- 

‘ tą daugiaus liudininką. 
Tasai, žinoma, ir atsivedė 
iš visur sugraibinėjęs dar 9 
užtarytojus ją apkaltini
mu; prie to pribuvo ir pa
rapijos pirmsėdis. Teisė
jas nieko iš pribuvusią ne- 
teiravosi; tik pirmsėdis, ku
ris, bijodamas ar nupra- 
šytas, paliudijo, kad Piga
ga išvadinęs juodarankiais 
ir anarchistais. Reikia at
siminti, kad liudijimai vi
sados būva po prisiega! Iš 
to viso parapija labai nusi
stebėjo ir sukruto ieškoti 
teisybės. Išrinkta tris nuo 
parapijos žmonės, atstovai, 
ir pasiąsta pas vyskupą. 
Para pi jonai tikisi laimėti.

X.

Hartford, Conn.
Šis miestelis nedidelis, 

bet gražus — ypač vasaros 
metu. Darbai pusėtinai ei
na, vienok naujai pribuvu
siems, ypač nemokantiems 
jokį amatą, darbą sunku 
gauti. Lietuvią čia randasi 
pusėtinas būrelis. Jie nie
ku neatsižymi, neturi nei 
vietinio kunigo, nei bažny
čios. Tikėjimišką pride- 
rysčią atlikimui atvažiuoja 
kunigas iš New Britain, 
Conn.; vieton bažnyčios 
jis laiko pamaldas papras
tuose namuose, esančiuose 
vietoje nupirktoje bažny
čios statymui. Bet ir tas 
kunigas jau neapkenčiamas. 
Lietuviai nori gauti nuola? 
tinį kunigą, kuris pasirū
pintą bažnyčios pastatymu. 
Tat ant galo parsikvietė 
kasžinkokį kunitf} Dyšą, iš 
New Haven, Conn., norintį 
sutverti neprigulmingą pa
rapiją. Šis žmones kalbina 
neiti į tą maldanamį ir pri

sidėti prie jo ' parapijos. 
Vieniems buvo gaila palik
ti nupirktą bažnyčiai žemę 
ir nesinorėjo rinkti išnau- 
jo pinigus kitai žemei pirk
ti, bet kitiems tas buvo ma
ža kliaučia: jie prisidėjo 
prie neprigulmingos para
pijos ir moka po penkias
dešimts centą į mėnesį pa
statymui neprigulmingos 
bažnyčios.

Kaip tai skaudu, kad tiek 
mažai lietuvią ir tie patįs 
savo jėgas ardo. Nein- 
stengdami pasistatyti vieną 
bažnyčią, jie stato dvi. Ne
nori duoti pinigą, bet nori 
turėti bažnyčią; turbut no
ri kad kunigas pastatytą...

Vaikinėlis.

St. Charles, III.
Vardan teisybės malonė

kite patalpinti jusą ger
biamam laikraštyje šiuos 
kelis žodžius.

“Kataliko” 33-me num. 
patilpo iš mus;} miestelio 
korespondencija, po kuria 
pasirašo koks tai V. Ne
matau nieko pikto tame, 
kad ponas V. paduoda ži
nutes iš musą miestelio į 
laikraščius, bet tiktai tame, 
kad tos žinutės yra visiš
kai neteisingos. Daleiski- 
me, ponas V. rašo, kad mu
ši} miestelyje, buvo prakal
bos, kalbėjo K. Šeštokas ir, 
kad “po prakalbą stengėsi 
sutverti ciciliką kuopą, bet 
nepasisekė”. Bet, štai, už 
kelią eilučią, turbut, kad 
nepasirodyti perdideliu me- 
lagiumi, jis sako: “teisy
bė, surado dešimtį vaikiną, 
iš kurią sutvėrė kuopą”. 
Toliaus išsijuosęs tikrina, 
kad kuopa negyvuos, nes 
“čionai lietuviai netamsąs, 
išskiriant kokius tris; tai 
cicilikams nėra vietos tam
sumui platinti”. Negalima 
atsistebėti, kokia keista 
charakteristika yra įsikūni
jus pas musą žmones. Jie 
nieko daugiau, turbut, ne
žino, kaip tik kolioties: “ci- 
cilikas”, “tautietis”, “ka
talikas’ ir tt. Ir minėtas V. 
neatsižvelgia, kad tie žmo
nės, kuriuos jis vadina “ci- 
cilikais”, sulošta teatrus, 
surengia prakalbas, — žo
džiu sakant, nesnaudžia, 
bet veikia; jis iškolioja juos 
ir gana. Mat, šiandien jau 
toki “mada”; kuris veikia, 
tai tas visados negeras, ver
tas pakolioti. Ponui V. tie, 
kurie visados stovi ant 
kampo pas p. N. smuklę 
yra geri; jis tu nekolioja; 
mat, tie nieko neveikia...

Brolau, p. V., mes susi
jungę į socijalistą kuopelę, 
tave nepersekiojame; mes 
tamsybės neplatiname, bet 
atpenč, mes kaip pirmiau s 
rengėm teatrus bei persta
tymus, taip ir dabar rengsi
me žiemos sezonui atėjus. 
Nespėliok, kad musą kuo
pelė pairs, nes ant spėlio
jimą rimti žmonės savo ar
gumentus neremia.

Neteisybę p. V. sakai, 
kad K. Š. užrašinėjo laik
raščius po dolerį, visai ne. 
Mylėk brolau, teisybę, o ne 
melą, — busi šimtą kartą 
geresniu ir padoresniu žmo
gum.

L. S. S. 177 kp. vardu,
J. Jovaišas.

Hoosick Falls, N. Y.
Šiame miestelyje gyvena 

apie 50 šeimyną lietuvią; 
pavienią daug daugiau. Sa
vos bažnyčios neturi, lan-

Rugpiučio 14 d. 1911 m., 
susitvėrė dr-ja vardu šv. 
Jurgio Kareiviai. Dabar ji 
turi suvirs 80 narią ir čar- 
terį. Ji iki šiol parengė 
tris balius. Tame vargas, 
kad neturėjome lietuvią 
muzikantą. Pereitą rudenį 
susitvėrė kuopelė iš 7 na- 
narią, iš kurią 5 iki šiol 
laikosi ir be perstojo moki
nasi, — todėl tikimėsi tu
rėti ir savo muzikantus.

Šokią pas mus netrūksta: 
smuklėse kas subatvakaris 
iš durnią viskas eina, taip 
kad net už varsną galima 
girdėti klyksmą ir bildesį. 
Įėjęs karčiamon pamatai 
kampe sėdintį Raulą su ar
monika arba skripyčia ir 
griežiantį nuo ausies už 
“skunerį byro”, o viduryje 
pamatai sukantiesi baisiau
si sukurį nutukusią bobu- 
čią ir girią vyrelią, kad 
net šlykštu ir bjauru žiū
rėti.

Nors kun. Molekaitis to
kius karčiaminius šokius 
daug kartą išbarė, bet kar
čiaminius šokėjus tas mažai 
rūpina, nes vargu kuris ją 
belanko bažnyčią.

Plikis.

Lawrence, Mass.
J ei laikraščiuose taip re

tai galima matyti iš šio 
miestelio pranešimus, tai 
tas reiškia, kad čia labai 
ramąs žmonės gyvena. Tie
sa, galima pasigirti, kad ir 
čia yra dvejatas ar trejatas 
pirmeivią, bet juos papras
tai vadinama “tamsybės 
pirmeiviai”. Taigi tie 
“pirmeiviai” ir yra vienin
teliu neramiuoju elementu. 
Štai, jie 18 rugpiučio pa
rengė prakalbas, pagarsino 
kokius ten “garsius” kal
bėtojus ir traukė į salę Ant 
gatvių sutiktus lietuvius 
pasiklausyti; net ir kunigą 
intraukė. Sulyg apgarsini
mą žmonės tikėjosi ko ge
ro, todėl prisirinko pilna 
svetainė. Prasidėjo pra
kalbos. Tuoj aus vienas ant 
pagrindu pasirodė su rau
donu kaklaraiščiu ir tokia 
pat riosia ir perstatė vi
siems senai žinomus Bosto
no lietuvišką raštpalaikią 
leidėjus — “Šmuilas” (kaip 
“Dagis” juos satyriškai 
vadina). Tie neapkantos 
taniai visą savo kalbą su
vartojo niekinimui ne ją iš
leidžiamą laikraščią, girda
mi savuosius, kaip žydai sa
vo česnakus, kiekvienoje 
progoje. Išniekino viso pa
saulio valdžią (be abejonės 
irgi tik todėl, kad toji val
džia ne ją rankose), neuž
miršo ir Suvienytą Valsti
ją, kuriose savo “bande
lius” pasekmingai varo 
Tas jau visai “šmuiliškai”. 
Niekino (kaip jau galite iš 
augšto žinoti) Rymo Kata
liką tikėjimą ir kunigus, 
šaukė, kad niekam nereikia 
tikėti ir ant galo taip susi
painiojo, kad norėdamas 
pailginti kalbą, neteko žo- 
džią. Turbut pasibijojo už
kenkti savo “bandeliui” 
liepdamas niekam netikėti, 
taigi ir susipainiojo paju
tęs “guzą” už savo žydiš
kos apikaklės. Tuojaus 
pasipylė iš visą svetainės 
kampą klausimai, kaip va: 
Kas Suvienytą Valstiją 
valdžią renka? Kodėl ci
cilikai neieško pilietybės 
teisią? Kodėl jie apie dar
bininkus daugiausiai' kal
ba, nors patįs juos išnau-

na
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doja? Kodėl cicįjikai ne
baigia augštesnią , mokslą? 
Kodėl ciciliką vadai atsi
traukę arba pavaryti iš 
pradinią mokyklą?. Kodėl 
jie neva prie mokslo ragi
na, o yra didžiąusiais prie
šais Saulės dr-jo^ kursą 
mokintojams ir profesiona
lams? Kodėl jie priešingi 
lietuvią tautai ir lietuviš
kiems laikraščiams, ne ją 
pusę laikantiems? Kodėl 
giria savo laikraščius- 
šlamstus, kurie “penkis 
milijonus mylią” , toli nuo 
geros lietuvią literatūros?

Bet tie klausimai liko ne
išrištais; turbut kalbėto
jams neišrodė galinčiais at
nešti gešeftą.

Žmonės išsiskirstė spjau
dydami.

Tikrai tai buvo “garsąs” 
kalbėtojai, na — ir “pir
meiviai”, taip kaip garsin
ta. *

Ciciliką užtarėjas.

VISIEMS LIETUVIAMS 
NAUDINGA.

Susivienijimas Lietuvią 
Amerikoje,

* f
Nuo 1 d. liepos menesio 

1912 metą įvedė skyrių pa
šalpos ligoje. Tas skyrius 
yra svarbus netik dabar 
gyvuojančioms S. L. A. 
kuopoms, bet ir , pašaipi- 
nėms draugijoms, kurioms 
daug geriaus ir naudingiaus 
yra prisidėjus prie Susi
vienijimo, vesti pirmyn sa
vo narią šelpimo darbą pa
gal vienodą tvarką ir iš vie
no centro.

1) Naujai -tveriančiosios 
pašalpos draugijos ;nereika- 
lauja gaišinti ;laiko. išjieš- 
kant sau tiesą nuo valdžios: 
jos gauna čarterį iš Susi
vienijimo dovanai, tik rei
kia priduoti Susivienijimui 
tam tikrą aplikaciją, ir 
tuomi jos sučėdys nuo 30 
iki 50 dolerių.

2) Draugijos nereikalau
ja išmesti 20 iki 30 dol. už 
spausdinimą konstituciją 
kas kelinti metai, mokes
čių knygelių, įvairią blan
ki}, nes iš S. L. A. viską 
gauna dovanai.

3) Mažose vietose, kur 
negalima sutverti pašalpi- 
nes draugijas nesant užtek
tino lietux ’ skaitliaus, ten 
lengvai ūma suorgani
zuoti S. L. A. kuopą ir įves
ti ligoje pašalpos skyrią 
nes 10 asmeną, neskiriant 
moterią, gali sutverti tokią 
pašalpos draugijėlę, o tai 
nėra galima padaryti nepri- 
sidedant prie S. L. A.

4) Lietuviai, blaškomi 
gyvenimo aplinkybią iš vie
tos į vietą; nenūstoja būti 
nariais ir • gauna pašalpą 
kiekviename laike, nes, per
sikeldami į kitą vietą, ne
reikalauja išnaujo ^ieškoti 
kokios pašalpinės draugi
jos ir prisirašyti, įr dar 
laukti 6 mėnesius kol pasi
liks jos pilnu .nariu, kad 
gauti pašalpą.

5) Draugiją nariams, taip 
kaip ir S. L. A. nariams, 
naudinga prigulėti prie S. 
L. A. visapusiškai pažvel
gus. Kiekvienas galina sa
vaitinį laikraštį, ir S. L. A. 
išleistas knygas1 už pusę 
kainos, posmertinės nema
žiau kaip $150.00 ir ligoje 
pašalpos po $6.00 savaitėje, 
o mokėti reikia nekiek dau
giau, jai dar nemažiau, kaip 
į paprastą pašalpos drau
giją

Mokestis į pašalpos sky
rią 30 centą mėnesyje. Už 
6 mėnodn tampa pilnais

Tūkstančiai žmonių sava valia paliudijo, kad Severos vaistai jiems pagelbėjo!

Dievuliau Strėnas!
Kiek tai žmonių kenčia skausmą strėnose ar šone? Ar daug žmo
nių žino, kas jiems gali pagelbeti tokiuose atsitikimuose? Kaip nu
malšinus skausmą? Greičiausiai ir tikriausiai palengvėja patepus

SEVEROS GOTHARDISZKU ALIEJUMI 
[SEVERA’S GOTHARD OIL]

Jis numalšina skausmą. Turėk jį visuomet po ranka. Ingijo jis sau 
pavydėjimo vertą vardą. Yra patariamas vien del jo ypatybių.

Kaina 50 centų.

Didesnė Dalis Ligy
kuriomis susergame, paeina nuo užkietėjimo ir kepenų 
neveikimo, kuriuos atitaisius ir nuo jų paeiną ligos 
pranyks.

S .os Pigulkos nuo Kepenų SEVERA’S LIVER PILLS
savo pasekmėmis vertos patikėjimo. Josios grąžina 
žarnoms ir kepenims prigimtą jų veiklumą.

Kaina 25 centai.

Pardavinėjama visur, visose aptiekose. Jai tau duotų kitokius 
2 vaistus ažuot Severos, neimk jų. Rašyk mums.

Gydytojo patarimui adresuok

W. F. Severą Co. tiM.’rosJT
ura

pašalpos skyriaus nariais.
Visi S. L. A. nariai turi 

tiesą prisirašyti prie ligo
je pašalpos skyriaus be ap- 
rubežiavimo amžiaus, mo
kėdami laipsniškai įstojimo 
mokestis iki 45 metą am
žiaus, žemiaus parodytu bu
du:

Nuo 18 iki 30 metą am
žiaus $1.50; .nuo 30 iki 35 
metą $3.00; nuo 35 iki 40 
metą $4.00; nuo 40 iki 45 
metą $5.00; nuo 45 metą 
amžiaus ir augščiaus $6.00.

Tie kurie dar nepriguli 
prie S. L. A. gali įsirašyti 
į abudu skyrius mokėdami 
įsirašymo šiaip:

Nuo 18 iki 30 amž.,laipsn. 
1-mas $2.50, 2-ras $3.50, 
3-čias $4.50, 4-tas $5.50.

Nuo 30 iki 35 amž., laipsn. 
1-mas $3.00, 2-ras $4.00, 
3-čias $5.00, 4-tas $6.00.

Nuo 35 iki 40 amž., laip. 
1-mas $4.00, 2-ras $5.00, 
3-čias $6.00, 4-tas $7.00.

Nuo 40 iki 45 amž., laips. 
1-mas $5.00. 2-ras $6.00.

Nuo 45 iki 50 amž., laips. 
1-mas $6.00, 2-ras $7.00.

Norinti prigulėti prie pa
šalpos skyriaus būtinai tu
ri prigulėti bent prie vieno 
apsaugos skyriaus, visi mo
kesčiai į abudu skyrių tu
ri but mokami vienu kar
tu pilnai už visą mėnesį ar 
daugiau.

Reikalaudami daugiau 
informaciją kreipkitės pas 
kuopą viršininkus arba pas 
centro sekretorią, paduoda
mi savo pilną adresą.

S. L. A. centro sekret.,
A. B. Strimaitis.

RED. ATSAKYMAI.
New Haven, Conn, neku- 

riems parapi jonams. — 
Skelbti laikraštyj aprašy
mas apie lietuvią parapijos

Severos Mostis nuo Kataro
[SEVERA’S CATARRH BALM]

yra tikrai vaistu iš visų išrastųjų vidiniam 
nosinių slogų gydymui. Jis veikia tiesiog į 
gleivinę plėvę, išklojančią nosies vidų ir 

kitus alsavimus takus.

Szvelnina uždegimą, sukietėjusias plėves 
pastaso į normalį padėjimą. KAINA2Sc

susirinkimą nutarimus ir 
indėti atskalūną pavardes, 
tai butą kriminalis prasi
žengimas. Prisiąstos pores- 
pondencijos todėl nesunau
dosime.

K. M., Chicago. Tamsta 
teisini valkatas, bet po raš
tu nepadedi savo pavardės. 
Tamstos pavardė reikalinga 
redakcijai žinoti, kitaip raš
to negalime spauzdinti.

A. K. Rutkauskas. — 
“Atsiliepimo” laikraštin 
del žinomą mums priežas- 
čią nedėsime.

Ryme amerikoniškos ko
legijos redaktorius, mgsr. 
Kennedy, sakoma busiąs 
paskirtas amerikoniškuoju 
kardinolu, tečiau nuolatos 
gyvęsiąs Ryme.

z *
Novobazaro Sandžako 

apylinkėse turkai raiteliai 
išskerdę 50 čemogorą; dau
gybė moterią paimta nelais
vėn. Be to sudeginta daug 
aplinkinią sodžią.

*
Respublikoj Nicaragua 

vis dar nėra ramybės. Su
vienytos Amerikos Valsti
jos vis daugiau į tenai siun
čia jurininką ir, regis, pas
tariesiems prisieis tą šalį 
galutinai nuraminti, žino
ma, kulipkomis.

*
Portugalijoje vienoj vie

toj įsiutusi republikoną mi
nia nužudė kunigą, kuris 
nenorėjęs taikinties sulyg 
anos noro laidojant vieną 
numirėlį. Dailąs santykiai.

♦
Koreos sostinėje Soeule 

pasibaigusi 123 koreoną by

la, kurie buvo kaltinami už 
suokalbį priešai Koreos gu
bernatorių japoną Terauchi. 
Visi nubausta ilgesniam ir 
trumpesniam laikui kalėji
mam

*
Amerikos ir užsienio 

dienraščiai praneša sensaci- 
jines žinias, kad popežius 
keliomis dienomis pagaliau 
visai susilpnėjęs ir negalįs 
net vaikščioti. Mišias lai
kąs sėdėdamas. Sunku pa
tirti, ar tas yra teisybė, ar 
gal tik tyčia tokios keistos 
žinios skelbiama.

*
Meksike vis dar neinvy- 

kus ramybė. Andai revo- 
liucionistai užpuolę ir api
plėšę amerikėno farmerio 
Stevenso farmą ir jį patį 
galutinai nužudę. Tokie 
atsitikimai neturėtą but pa
kenčiami Suvienytomis Am. 
Valstijomis, tečiau, kaip 
matosi, Washingtono vy
riausybė visa tai pralei
džianti ramiai pro ausis ir 
laukianti kokios tai • nepa
prastos progos, kad į vidu
rinius Meksikoną reikalus 
įsimaišius.

Mokykloje.-
— Zose, apie ką tu pir

miausia mąstai išryto atsi
kėlus ? -

— Apie kavą — atsako 
Zosė.

Gražus atsakymas.
Vienas advokatas sykį 

paklausė garsaus anglą raš
tininko Swifto: '

— Jei kunigas susibars 
su velniu, katras iš ją iš
loš?

— Velnias — atsakė raš
tininkas — kadangi visi ad
vokatai palaikys velnio pu
sę.
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Laikraštininkų Suvažia
vimas.

Lietuvių Spaudos Drau
gijos Amerikoje valdyba 
sušaukia trečią metinį Lie
tuvių Laikraštininkų suv’a- 
žiavimą, kuris atsibus Chi
cago, Ill. rugsėjo 26, 27' ir 
28 dienomis, š. m. Suva- 
žiaviman specialiais laiš
kais pakviesta sekanti laik
raščiai: “Katalikas”, “Lie
tuva”, “Draugas”, “Vie
nybė Lietuvninkų”,- “Tėvy- 
nė’-\ “Darbininkų Viltis”, 
“Laisvoji Mintis”, “Lais
vo j i Žmonija”, “Dagis”, 
“Tarka”, “Lietuvių Žur
nalas”, “Žvaigždė”, “Va
karų Varpas”, “Šviesa”, 
“Dilgėlės”, “Keleivis” ir 
“Laisvė”. Pasitikima, kad 
daugumas tų laikraščių vis
gi šian trečian suvažiavi- 
man atsiųs savo atstovus, 
bet kaip tai butų malonu, 
jei šitie visi paminėti laik
raščiai lig vienam pasirū
pintų pasiųsti atstovus. O 
juk tas padaryti labai leng
va, jei tik musų laikraščių 
leidėjai ir vedėjai turėtų 
omeny j lietuvių laikrašti jos 
ateitį. Nesvarbu mums, 
kas praėjo, bet svarbu, kas 
toliau bus, kaip toliau vi
sokių pakraipų laikraš
čiams visuomenėje klosis, 
kaip visuomenė į juos atsi
neš, jei nuolatos gyvuos 
tarp laikraštininkų tasai 
nelemtas antagonizmas ir 
šaltas atsinešimas.

Musų taip vadinami 
“kairieji” laikraščiai į tą 
suvažiavimą žiūrisi kaipir 
į kokį tautininkų “žaislą”, 
prie kurio jie bijosi prakiš
ti savo rankų, nes, apsau
gok Dieve, jiems nuo to dar 
gali pritrukti energijos 
“kairiaisiais” lig mirčiai iš
tesėti. Panašiai išmintin
gos ir apsitrynusios tautos 
nepasielgia. Prisiėjus re - 
kalni priešingos kita kitai 
partijos pasiduoda rankas 
ir dirba bendrą darbą. Pa
vyzdžiui imsime kadir pas
kutinį Europoje atsitikimą. 
Turkai mahometanai nese
nai viename Turkijos mies
telyj išskerdė daug bulgarų 
krikščionių. Bulgarija di
plomatiniu keliu ėmė tąsy- 
ties su Turkija. Ir, rasi, 
iš to nebūtų buvę nieko ge
ro.' Bet šitai Bulgarijos vi
sų politinių partijų vadovai 
paduoda sau rankas, išlei
džia į liaudį atsiliepimą ir 
kviečia demonstrativiniu 

-keliu reikalauti savo val
džios, idant pastaroji ap
skelbtų turkams karą. Tų 
įvairių pažvalgų partijų va
dovai naminiuos’ reikaluos’ 
ant kiekvieno žingsnio tie
siog pjaudavosi, bet kuo
met prisiėjo ginti tautą — 
sueina vienybėn ir savo 
šventas priedermes atlieka.

Šis pavyzdis pritaikomas 
į lietuvių laikraštiją Ameri
koje. Nors lietuvių laik
raštija Amerikoje neturi iš
laukinių priešų ir su anais 
nemano grumties, tečiau 
naminis priešas kassykis

vis labiau auga ir kuomet
jis išaugs į milžinus — bus 
abai prasta ir trošku, laik
raštija tuomet neįstengs 
ano numaldyti.

Tasai naminis priešas — 
;ai lietuvių visuomenės de
moralizacija, kurią nuola
tos visokie tautos išmatos 
platina per nekurtus laik
raščius. Jei mes iš tų laik
raščių neprašalįsimjb viso
kių srutų, jei jų gerai iš
trinkus neatnaujįsime, vi-
suomenę pavedėsime kur į 
raistus ir paliksime bevil- 
tyj. Gi beviltis yra didžiau
sias kultūros priešas, kuris, 
slenkant žmonių kartoms, 
tegali praryti musų tautą.

Tatai su tuomi siaubūnu, 
su demoralizacija per ne
kurtuos laikraščius varoma 
reikia laikraštininkams ko
voti. Reikia tarp visuome
nės panaikinti šaltas link 
tautos ir tėvynės atsineši- 
mas, reikia visus laikraš
čius pakreipti į doros bė
gius — štai kam reikalin
gas laikraštininkų suvažia
vimas.

Todelgi, mes manome, 
kad jei kuriems laikrašti
ninkams rupi išeivijos la
bas ir gerbūvis, jei kuriems 
rupi mus tautos likimas, tu
rės laikraštininkų suvažia
vime imti dalyvumą, prie
šingai gi prasižengs kaip 
vienai, taip ir kitai. Nuo
monių skirtumas neišteisįs. 
Kur apeina tautos ir visuo
menės labas, tenai negali 
but nuomonių skirtumo.

♦ * *
Lenkams nekaip einasi.
Paskutiniais laikais len

kai Austrijoje nustojo vo
kiškosios’ valdžios malonės, 
kuriaja ligšiol džiaugdavo
si. Mat, senasis ciesorius 
Pranas Juozas kaskart ma
žiau maišosi į valstybės rei
kalus, kuriais vis daugiau 
ima rupinties sosto inpėdi- 
nis Ferdinandas. Šisai dau
giau linkstąs ukrainų pusėn 
ir žadąs jiems ne mažai pa
lengvinimų, visupirmu-gi 
žada ukrainams universite
tą, kurio lenkai nenori.

Inpėdinis Ferdinandas 
yra geruoju su ukrainų ar- 
civyskupu Šeptickiu ir su 
Saksonijos karaliumi, kun. 
Maksu, kurie rūpinasi su
vienyt Rytų bažnyčią su 
Vakarų. Ferdinandas ma
nąs tame reikale padėti, jei 
kuomet pasisektų visus Uk
rainos (mažrusius) suvie
nyt vienon vieton, kurių 
skaitoma 36 milijonai. Aus
trija dabar stropiai gin
kluojasi; nori būti pasiruo
šusi karau, jaigu kiltų su
irutė Balkanuose.

Lenkai gi kaskart dau
giau įgija priešų Austrijo
je tarp “broliškų” tautų: 
čekų, slovėnų ir kitų, kurių 
pakraščius stengias po sa
vimi paglemžti. Nesenai 
slovėnų laikraščiai pakėlė 
didelį trukšmą delei lenkų 
agitacijos Vengrijoje, če
kai gi ant lenkų senai šnai
ruoja už lenkų tautines mo
kyklas Ciešino krašte.

Be to lenkai Vokietijoje 
kaskart labiaus atsitolina 
nuo centro partijos parla
mente, nes jinai mažai pa
laikanti lenkų tautinius rei
kalus mišrioje Silezijoje. 
TuOmi savo pasielgimu len
kai pastatė labai sunkian 
padėjiman savo kunigus, 
kurie Silezijoje persekioja
mi kaip Vilniaus vyskupi
joje lietuviai kunigai.

Lenkininkams visuose jų 
“oičiznos” pakraščiuose vis 
prasčiau sekasi. Ne jiems

D v - J . J
Badenveilerio (kurorte bu
vo suruoštą, Vąndos Didžiu
ly tės paversiu paroda. Tai 
7 metų meygaitė, lietuvaitė,, 
čia pat giiųusi ir nepapras
tai anksti parodžiusi savo 
nemenką (įjūlininkčs gabu
mą. Štai rašo apie ją 
vokiečių laikraštis “Kur- 
zeitung fur Badenweiler’’: 
Vanda D. — 7 metų mer
gaitė jau keli metai, kaip 
serga. Tik prieš 4 savaites 
ji pirmu kart gavo alieji
nių dažų ir teptuką, ir su 
nepaprasta jėga pasirodė 
jos talentas. Ji tepa ne tik 
tai, ką mato prieš save, bet 
ir tveria iš savo fantazijos 
bei atminties mažus paveik
slėlius, taip aiškiai išreiš
kiančius to kūdikio dailės 
jausmą, kad užmiršti, jog 
prieš save matai vaiko dar
bus”. Paroda buvo gana 
turtinga — išstatyta dau
giau šimto paveikslų. Iš 
jų 41 tepti aliejiniais da
žais, o kiti — pastelis, gra
fika ir akvarelis. Nekal
bant apie svarbumą paro
dos dailės žvilgsniu, ji, kaip 
rašo tas pat vokiečių laik
raštis, turinti ir medžiagi
niai sušelpti sergančią dai
lininkę, jos sveikatos su
stiprinimui ir tolesniam 
dailėje lavinimuisi. Viešė
ję Badenveilere rusų daili
ninkai rudenį mano tokią 
pat parodą surengti Peter
burge ir Maskvoje.” 

h
♦ 

♦ . *

Visi prieš “Keleivį”.
Ir čikaginė “Laisvoji 

Žmonija” pradėjo pliekti 
“Keleivį”, kurio leidėjai 
nors išleidinėja socialistiš- 
ką laikraštį, nors kitiems 
gudriai socializmo ideas 
įkalba' ir Uieįlia' socializmą 
visur platinti, bet patįs so
cializmo nepraktikuoja, nes, 
girdi, socializmo dar nesa
ma ir juos (“Keleivio” lei
dėjus) patsai draugijinis 
surėdymas stumiąs kapita
lizmai!. Taigi prastai su 
“Keleivio” socializmu, jei 
praktikoje socializmas pa
liekama pašalyj ir žengia
ma sau ramiai kapitalistų 
vieškeliu. Dabar ir pai- 
kiausias žmogus negali ti
kėti “Keleivio” žodžiais.

* 
* ♦

Lietuvių nemorialas.
Iš “Vilties” sužinome, 

kad Vilniaus vyskupijos 
lietuviai yra pasiuntę Ry
man nemorialą, kuriame 
plačiai išdėtos daromos len
kininkų Vilniaus vyskupi
jos lietuviams nuoskaudos. 
Memoriale faktais išrodyta 
Vilniaus kunigų vyresnybės 
lenkinimo politika. Len
kams tasai memorialas la
bai nepatinkąs ir jie sten
giasi susiauriftti jo reikšmę. 
Lenkų laikraščiai už tą me
morialą daugiausiai kalti
na “viltįninkus” kunigus. 
Lenkininkai piktinasi, kad 
lietuviai kunigai skundžia
si lenkininkais kunigais, bet 
pastariesiems; nėra papikti
nimo, kuomet jie persekio
ja lietuvių kunigus ir liau- 
di- , 

g ♦
* * 

;(
“Laisvės” nuodingumas.
“Laisvė” 69 numeriu 

bjauriai tyčiojasi iš rengia
mojo Vienoje Eucharistijos 
kongreso, kuris kasinėtai 
įvairiose svieto dalyse at
laikoma šv. Sakramento 
garbinimui. “Laisvė” gi iš 
to kongreso netik pasijuo
kia, bet dar žemiau jį sta
to už kokį ten papaikėlių 
laisvamanių seimą. Lig
šiol nei vienas lietuviškas

praryti mažesnes už save 
tautas. Rasi juos greičiau 
prarys didesnės tautos.

* * *
žodžio “laisvė” Rusijoje.
Rusijos vyriausioji spau

dos valdyba pasiunčius gu
bernatoriams ir miestų vir
šininkams sekantį cirkulia
rą: .

“Kadangi ne sykį kįla 
nesusipratimai, kaip žiūrėti 
į laikraščiuose spauzdina- 
mas durnos darbų apyskai
tas, ypač kuomet tose apy
skaitose yra vietos, už ku
rias grasia pabauda, vy
riausioji spaudos valdyba 
paliepia gubernatoriams ir 
miestų viršininkams daboti, 
kad laikraščiai spauzdintų 
pilnas durnos darbų apys
kaitas. Bet jei kuris laik
raštis sutrumpintų, ar kiek 
pamainytų tas apyskaitas, 
tai už tokių ištraukų spauz- 
dinimą tie laikraščiai turi 
but baudžiami sulyg tam 
tikrų įstatymų...”

Kvailesnio paliepimo juk 
nebereikia, todėl teisingai 
“L. Ž.” tame dalyke pate- 
mija:

“Tokiuo budu išeina, kad 
laikraščiai turi spauzdinti 
arba ištisas durnos darbų 
stenogramas, arba nieko 
nespauzdinti, arba spauz
dinti vien dešiniųjų (juo
dašimčių) atstovų kalbas ir 
darbus, nes tik jų darbuose 
ir kalbose dabartiniais 
laikais vyriausybė neras 
nieko, už ką reikėtų bau
sti”.

Tas galima tik Rusijo
je...

* 
* ♦

Kraujo praliejimas baž
nyčioje.

Rodunės parapijoje, Vil
niaus gub., lietuvių yra pu
sė, norinčiųjų gi lietuvių 
kalba pamaldų — 2.856 pa- 
rapi jonai. Lietuviai tuo 
tarpu bažnyčioje nieko savo 
prigimta kalba neturi. Bū
dami visi nuskriausti, lietu
viai būreliu nors po mišpa
rų truputėlį pagiedodavo. 
Lenkininkams ir to pasiro
dė jau “perdaug”. Lenki
ninkų nelabumas lig to pri
ėjo, kad liepos 16 dieną, per 
Škaplieriaus atlaidus, net 
kraują praliejo.

Prieš mišparus buvo no
rėta lietuviams pasakyti pa
mokslas. Lenkai pakėlė 
trukšmą ir nedavė kunigui 
sakyti, o kelis lietuvius net 
apstumdė, kurie ramiai sau 
stovėjo. Po mišparų lietu
viai ėmė prie krotelių gie
doti: “Dėkui, dėkui Jė
zau maloningas”. Išgirdę 
lenkai, įnyko lietuvius muš
ti, kaip kokie žvėrys pešti, 
draskyti ir minioti lietu
vius bažnyčioje. Pasiliejo 
lietuvių kraujas, o lenkų 
įnirtimui nebuvo galo. 
Smarkiai sumušta kelioli
ka lietuvių: vyrų, moterių 
ir merginų. Kai kurios pa
muštos nebegalėjo nei eiti, 
vežte parvežtos. Iš mušei
kų buvę įžymiausi: Banio
nis, Zopasninkas, Rusteika 
ir kt.

Ir vėl prasidės byla, o 
lenkininkai ir • vėl sakys, 
kad jie nekaltai baudžia
mi.

Tai tik tų lenkų ir nedo
rumas !

** *
Lietuvaitė dailininkė

“Siev. Zap. Golose” skai
tome tokią žinelę apie 1 e- 
tuvaitę dailininkę:

“Liepos 14 d. Maskvos 
dailininko Pavlinovo ir 
dakt. Frenkelio rupesniu 

laikraštis, nedrįso taip pa
niekinančiai atsiliepti apie 
Eucharistiją, kaip kad 
“Laisvė”. Lietuviams pri
derėtų gerai įsidėmėti tuos 
“Laisvės” dvasinius nuo
dus.

*
♦ ♦

“Vakarų Varpas” rūsti
nąs!.

Jau išėjo antrasis nume
ris taip vadinamo “Vakarų 
Varpo” iš So. Omaha. Rei
kia žinoti, kad musų laik
raštija pirmutinį numerį 
sutiko, taip kaip sutinkama 
Jurgio Barono “laikraš
čiai”, kurie nėra verti kri
tikos. “Vakarų Varpas” už 
tai užsirūstino ir žadąs gau
ti sau redaktorių, supran
tantį nors lietuvių kalbą, 
kad daugiau nekentėjus pa
šaipų. Jei taip, tai palin- 
kėtumėm kuogeriausio pa
sisekimo, Vietos visiems 
pakanka ir pakaks, negali
ma čia būti pavydo, tik ne
reikia darkyti perdaug lie
tuvių kalbos.

♦
♦ ♦

Ir “Rankpelnis” patrauk
tas teisman.

Šv. Kazimiero draugijos 
kuopa Blantyre, Škotijoje, 
patraukianti teisman socia
listų laikraštuką “Rank
pelnį’, kuris tą kuopą ap
šmeižęs, atspauzdamas 
neteisingą korespondenciją, 
buk tos kuopos nariai viena
me pasilinksminimo vakare 
pasigėrę, susipešę, patekę 
teisman ir turėję užsimokė
ti pabaudas. “Rankpelnis” 
nuo savęs priduriąs, kad jis 
rašęs teisybę.

** *
Nubaustas redaktorius.
Kauno vice-gubernato- 

rius Kozlovas nubaudė 
“Draugijos” redaktorių, 
kun. Dambrauską 500 rub
lių pabaudos už išspauzdini- 
mą “Draugijos” priede 
“Ateityje” dainelės “Mes 
penki broleliai”. Šita dai
nelė užrašyta Pašilės pa
rapijoje, aprašo senos ga
dynės kareiviavimo vargus. 
Nors toje dainelėje prieš 
rusų valdžią nieko nėra, bet 
tokie juodašimčiai kaip 
Kozlovas nori, kad laikraš
čiai garbintų tik batiušką 
carą.

♦ 
♦ ♦

Prūsų lietuvių suvažiavi
mas.

Rugpiučio 11 d. Tilžėje 
atsibuvo suvažiavimas lie
tuviškų draugi j ų atstovų. 
Delegatus atsiuntė 15 drau
gijų. Posėdį atvėrė p. Gu
daitis iš Tilžės.

Sąjungos lietuviškų drau
gijų tuo -tarpu dar nesu
tverta, nes ne visoms drau
gijoms paaiškėjo sąjungos 
tikslas. Išrinkta tik val
dyba, kuri tvarkys reikalus 
sekančio suvažiavimo.

Sąjunga, kaip matyt, bus 
ne politiška, bet tiktai tau
tiškai kultūriška.

“Birutė” džiaugiasi, kad 
daugelis delegatų labai kar
štai dalyvavo svarstymuo
se. Gauta kelios telegramos 
nuo Amerikos lietūvių 
draugijų. Tarp kitko tele
gramą pasiuntė ir “Katali
kas”.

Susirinkimą užbaigė 
‘ ‘Jaunimo ” redaktorius p. 
Vidunas.

Pereitoj savaitėj visoj 
Anglijoj smarkus lietus pa
gimdęs didelius potvinius. 
Daug nuostolių pridirbta 
laukuose ir sodybose

TREČIAS LAIKRAŠTININKŲ SUVAŽIAVIMAS

Trečiasis Amerikos Lietuvių Laikraštininkų ir po
draug Lietuvių Spaudos Draugijos Suvažiavimas atsi
bus mieste Chicago, Ill. rugsėjo 26, 27 ir 28 dienomis. 
1912 m. Smulkesnės žinios apie suvažiavimą bus ap
skelbta vėliau.

J. M. TANANEVIČIA,
’ - L. S. D. A. pirmininkas.

T V. K. RAČKAUSKAS,
Sekretorius.

ŽODIS APIE LIETUVIŲ 
KATAL. DR JŲ KON

GRESĄ.

Newarkieciai yra. suma
nę sušaukti Liet. Kat. Dr- 
jų kongresą į Newarką, N. 
J. rugsėjo 16—17 d. š. m. 
ir jie ruošiasi prie-to gana 
atsakančiai. Tik nežinia, 
ar daug draugijų prisius 
savo atšovus minėtan kon
gresam

Tiesa, jiems pasižadėjo 
pribūti pagelbon lietuvi!) 
parapijų klebonai, nes buk 
paskutiniame jų suvažiavi
me m. Pittsburg, Pa buvę 
apšnekėję tą dalyką ir pa
sižadėję jį remti kiek ir 
kuomi busią tik galima.

Taigi kongreso sumany
tojai rado svarbiausią pa- 
gelbą iš kunigų pusės taip, 
kad jie kaipo klebonai, ži
nodami visas katalikiškas 
draugijas savo parapijose 
esančias, suteiktų sumany
tojams visų tų draugijų ad
resus, idant butų galima 
anoms išsiuntinėti tam tik
rus kongresan pakvietimus, 
kokių atspauzdinta keli 
šimtai.

Bet deja! Iš tų visų pa
sižadėjusių vostik mažoji 
dalis klebonų prisiuntė sa
vo parapijų draugijų adre
sus.

Kas tai butų? Ar tai 
laiko .neturėjo, ar gal išsva
jojo ten kokį sau pavojų?

Kaip ten nebūtų buvę, 
bet reikėjo savo pažadėtą 
pagelba suteikti, kadangi ta
me atvėjyj nereikia bijoties 
jokių pavojų, nes mes kata
likai, ypač lietuviai, turėtu
mėm džiaugties tokiuo ncw- 
arkiečių naudingu sumany
mu, juo labiau, kad mes 
ligšiol nesame priderančiai 
susivieniję, o juk mums 
vienybė yra būtinai reika
linga.

Nors jau mažai laiko li
ko lig kongresui' vienok 
draugijomis, norinčioms ana
me imti dalyvumą, dar gali
ma suspėti pasiųsti savo at
stovus. Jei kurios draugi
jos nesuspėtų pasiųsti at
stovų, tai gali nors laiškais 
pasiųsti savo įnešimus ir 
pabriežti, ką jos mano apie 
tą kongresą.

Nekurie mano, kad tuo
mi kongresu norima sulieti 
vienon krūvon visų draugi
jų išdus (kasas) ir tada bu
sią įvairių suktybių, busią 
sunku gauti netik ligos pa- 
šelpą, bet ir pomirtinės.

Kiek aš numanau, toksai 
galvojimas yra tuščias ir be 
pamato. Visai nei nemano
ma išdų suvienijimas, bet 
visusvarbiausiąją vietą už
ims, kiek man teko patirti, 
tas, kad padarius artymus 
ryšius visoms lietuvių ka
talikų pašclpinėms draugi
joms Amerikoje.

Čia nemanoma, kad in- 
vykinti tą sanryšį tarp 
draugijų tiktai kiekvienoje 
valstijoje skyrium, bet nori
ma tas atsiekti abelnai vi
sose Suvienytose Amerikos 
Valstijose, o gal ir Kana
doje.

Užtaigi ir nėra reikalo 
sakyt: tegu anos vienos vei
kia. Ne, broliai lietuviai, 

jei anos ima veikti, veikim 
ir mes, jei tik matome, kad 
tasai veikimas nėra tuščias 
užmanymas, jei pamato
me ateityj iš to naudingu
mą.

Daugumas musų nuolatos 
ieškome pelningesnių už
darbių, neretai keliaujame 
iš vienų miestų į kitus ir 
kai kur esame priversti ap
sibūti ilgesniam laikui. Tos 
gi draugijos, prie kurių mes 
kituose miestuose priklau
sėm, tankiai mums palieka 
be jokios vertės, nes su bi
le kokiais ten reikalais su- 
sirašinėjant greitai nubos
ta ir neapsikentę iš anų pa
sitraukiame šalin.

Kitur-gi žmogus pasijun
ti visai svetimas, į draugi
jas nevisuomet nori priim
ti nesant pažįstamų, o pa
galiau gal esi jau ir perso
nas. Tokiuo budu pasilieki 
.be nieko. Vienur negalė
damas savo draugijos laiš
kais pertikrinti ir būti pa
kakintas, nes viską esi me
tęs šalin, o naujoj vietoj ta
vęs draugijų tarpan nepri
ima ir daryk ką nori.

Kiek tai tuokart iš to 
musų broliams pasidaro 
skriaudos! Mokėjęs kelis 
ar gal kelioliką metų į drau
gijas ir aplinkybių privers
tas turėjai į kitur išsidan- 
gyti, pasilieki be globos, bo 
pašelpos, ir vis todėl, kad 
musų draugijos neturi tarp 
savęs jokių ryšių, neturi 
vienybės.

Negana to, kad mes ap
turime nuostolius, bet pasi
liekame visai svetimi ir ne
ištikimi.

Draugijoms susivienijus 
to nebūtų. Iškeliauji į 
kur kitur, tavoji draugija 
išduoda tau paliudijimą ir 
su tuo paliudijimu kur tik 
apsistosi, galėsi prisiduoti 
prie bile' vienos vietinės 
draugijos, koki tau patin
ka, ir galėsi lankyti anos 
susirinkimus ir anai ištiki
mai tarnauti; į savąją gi 
paliktą draugiją visuomet 
ramiai galėsi užsimokėti 
prigulinčias mokestis.

Gi pasitaikius nelaimei, 
ligai ar mirčiai, tave toji 
draugija, prie kurios tu esi 
kaipo svočias, aprupįs, taip 
kaip tavimi turėtų rupin
ties tavoji draugija.

Tąsyk nereikės nieko 
daugiau, kaip tik pareika
lauti tau priderančios pa
šalpos iš savo draugijos; o 
toji, kur esi apsistojęs, pa- 
liudis, kad tu tikrai esi tiek 
ir tiek laiko sirgęs ir gauni 
pašalpą. Gi tau mirus, ne
palieki svetimas, nes tave 
draugija palaidos kaip ir 
savąjį brolį.

Toliau, susivienijus drau
gijoms, nebus jos išnaudo
jamos, taip kaip dabar yra. 
Daugumas narių iškeliauja 
su taip vadinamais “pas- 
portais”, apsimeta liga ir, 
gavę daktarų paliudijimus, 
ima sau veltui pašclpą po
draug neapleizdami savo 
darbo.

Nekalbant apie naudą iš 
draugijų susivienijimo kas 
lytisi iškeliaujantiems na
riams patogumų bei draugi-

(Seka ant 7-to pusi.),
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Br. Vargšas.
GARBE.

I

Kiek jis nužeminimų iš
kentėjo, kiek ašarų, ir kru
vino prakaito išliejo... Kiek 
kartų jis buvo stumdomas, 
išjuokiamas, peikiamas, 
kritikuojamas... Vienok 
neatsižvelgdamas, nepaisy
damas to, kas ardė jo gyve
nimų ir naikino sveikatų, 
jis dirbo diena iš dienos, 
naktis iš nakties, dirbom 
kad išvydus jo numylėtų 
dievaitę Garbę.

Taip... Žmogus sutvertas 
dirbti, — dirbti žmonijos 
labui, lieti prakaitų, ašaras, 
kentėti ir... pamatyti Gar
bę.

Garbė kitų rankose jam 
buvo šviesesne už saulę, 
gražesne už visų pasaulį... 
Jis nori jų turėti; jis pra
kaituoja, kankinasi, neda- 
miega...

Jo jaunos, žibančios akįs 
apsibliausė, gražus veidas 
indubo, pagelto, krūtinė in- 
linko, plaukai nubalo... O 
Jos jis dar vis neregi...

Eina jis į platųjį pasauk 
per erškiečius, per kalnus, 
girias,purvus,Uoluotus tarp- 
kalnius, skleisdamas gerų 
žodį, skelbdamas kiltas 
mintis, vadindamas į talkų... 
Rašo, mušto... Bet Garbės 
vis nesimato, nesigirdi..

Argi taip neteisinga toji 
žmonių minia?... Argi taip 
išdidi toji šventoji Garbė, 
kad ji jam nepasirodo? 
Jam, kuris taip sunkiai dir
ba?..

Apsivilęs raudoja... Aša
ras nubraukęs, vėl eina jieš- 
koti, vėl kankinasi, vargsta, 
vėl dirba... Bet Garbės ne
simato.

Galutinai nuvargęs su
kniubo šalę uolos ir, savo 
sudžiuvusiomis, gįslotomis 
rankomis graibinėdamas ži
lus plaukus, netikėtai toli 
tamsoje išvydo spindulį.

Spindulįs darėsi kaskar- 
tas aiškesniu. Ir štai ži
bančiuose rūbuose, su auk
sine karūna ant galvos, pa
sirodė Garbė. Dabar jis jų 
pažino. Jis jų sapnė matė, 
būdamas jaunu.

Garbė nebuvo viena: apie 
jų stovėjo minios žmonių, 
nulenkusių prieš jį galvas.

“Tu ieškojai manęs? Aš 
Garbė”.

Bet jis tylėjo ir nesiju
dindamas žiurėjo.

“Aš atėjau pas tave. Aš 
atnešiau tau pagarbos vai
nikų”.

Tai tariusi Ji, uždėjo jam 
ant baltos galvos žibantį 
vainikų.

Jo veidas nušvito, o lu
pos judėjo, lyg kalbėdamos 
neišreiškiamus jausmus. 
Urnai, minia nusilenkė ir 
griausmingu balsu sušuko:

“Tau garbė!”
Jis prasišypsojo.
“Nesidžiaugk”, tarė die

vaitė. “Šis vainikas ne do
vana, bet tavo savastis. Tu 
gyvendamas jį nusipynei. 
Šie perlai tai tavo kančios, 
o deimantai — tavo aša
ros”

Dabai* prieš- jį atsivėrė 
praeitis. Jis matė nesuskai
tomus savo darbus, savo 
triūsūs, savo vargus, nelai
mes, skausmus... Taip, tai 
tie skausmai, tie rūpesčiai

Garbės nebuvo. Ji nestovė
jo prieš jį nulenkusi galvų; 
ji nekalbėjo daugiaus jam...

Minia akimirkoj išsi
skirstė. Jis likosi vienas, 
liekas jo ilgiaus nepaisė, 
niekas juomi nesirūpino. 
Minia turi savus rūpesčius, 
savus reikalus...

Jis liko vienas, apleistas. 
Vainikas jam rodėsi nepa
keliama sunkenybė ir jo 
galva nusviro žemyn ant iš
džiuvusios krutinės.

AR JUS KŪDIKIS GRĮŠ 
MOKYKLON, AR EIS 

DIRBTI?

jam nupynė garbės vaini-

Kasinėtai daugybė vaikų, 
neturinčių dar 16 metų, pa
meta mokyklų, kad eiti dar
ban. Nemažai tėvų ir šių 
vasarų užduoda sau klausi
mų — ar leisti vaikų mo
kyklon ar į darbų. Tuojaus 
prasidės mokslo sezonas, to
dėl dabar laikas apie tai 
tikrai pagalvoti.

Šių vasarų tirinėjau vai
kų padėjimų stok j ardų 
apielinkėse. Tirinėjimai 
parodė, kad iš 100 vaikų, 
pametusių mokyklų tarpe 
14—16 metų, dirbo ne dau
giau kaip 15; kiti gi ieš
kojo darbo. Patyriau, kac 
darbdaviai nenori samdyti 
vaikus neturinčius pradinės 
mokyklos užbaigimo paliu
dijimų, nes bijosi atsako
mybės; tiesos draudžia vai
kams, neturintiems 16 me
tų, o mergaitėms 18-os, 
dirbti daugiaus kaip 8 vai. 
dienoje. Todėl vaikai ne
baigę pradinę mokyklų val
kiojasi jieškodami darbo ir 
tampa pastumdėliais, kar
tais — per visų busiantį gy
venimų.

Tėvai turi atminti, kac 
kasinėtai vis daugiaus rei
kalaujamas mokslas, išsila
vinimas. Kiek metų atgal 
baigusieji pradinę mokyklų 
būdavo “mokytais”, — da
bar gi jau ir baigę kolegi
jų tokiais nėra skaitomi: 
nuo jų reikalaujama kokios 
specialės profesijos. Be 
profesijos šiandien gyveni
mas kuone apverktinas.

Svarbiausia priežastis, 
sulaikanti vaikus nuo mo
kyklos, yra: vargas, didelė 
šeimyna, maža mokestis. 
Sukios tai kliutįs, tečiaus 
jos gerus norus niekada ne
gali inveikti. Tėvas, my
lintis savo vaikus, ras iš
eigų: pasiskolins, kreipsis Į 
pagelbines įstaigas, k. t. 
setlementus, ir tt., nes jis 
žino, kad tas vėlesniame gy
venime jam ir jo mylimiems 
kūdikiams šimteriopai atsi
mokės.

Jus pasibiaurėdami kal
bate apie “skebus”, už
imančius jūsų darbus, dir
bančius už pigesnę mokestį, 
bet nei kiek nesibiaurite. 
kada jūsų vaikas tampa nei 
kiek ne geresniu už skebą 
— nes jis užima jūsų darbų, 
dirbdamas daug pigiam 
kaip jus. Tėvai gi, privcr 
tę savo vaikų dirbti be lai 
ko, tampa bjauresni už ske 
bus, nes jie atima savo kū
dikiui progų būti tikru vy
ru ar moterim, atimdami j< 
sveikatų netikusiais dirbtu
vių orais ir sunaikindami 
jo svarbiausių laika — jau-

ŽODIS APIE LIETUVIŲ 
KAT. DR JŲ KONGRESĄ.

(Tųsa nuo 6-to pusi.).

daug daugiau rasime nau
jų išnaudojimų, mes dar 
dos tame ęusivienijime kai
po lietuviams ir kaipo ka
talikams.

Čia to neminėsiu, kadan
gi apie tai išgirs patįs drau
gijų atstovai, kuriems teks 
apsilankyti rengiaman kon
gresam

Taigi, gerbiamosios drau
gijos, nepraleiskite pro au
sis to sumanymo, ty. kon
greso, nes jau buvo laikas 
senai tas invykinti ir bū
tinai turės invykti ar anks
čiau, ar vėliau. Verčiau 
tegu invyksta tas greičiau, 
nebus tiek nesmagumų.

Nors jau daug draugijų 
atsiliepė, bet dar daugumas 
anų vis senoviniu budu mie
ga, ypač tos, kurios Ne
wark© apylinkėse gyvuoja, 
kaip tai: Elizabethe, Peter
sone, Jersey City, New 
Yorke, Brooklyne ir kitur. 
Iš artimesniųjų vientik 
Bayonnes draugijos pasiža
dėjo kongreses imti dalyvu- 
mų, o kitos nei neatsiliepė.

Turime, broliai, darbuo
tiem, turime invykinti tų 
gražų ir naudingų sumany
mų.

Draugijų Draugas.

tai: “Mana vaikai nebus 
raštininkais”, ^Aš apsėjau 
be mokslo ii* Vaikai apseis”, 
yra pasenę ih visai netikan-
i. Tavo vaikaitis be moks- 
o bus du syk sunkiaus 
kaip tau buvo! šiandien 
kitokie laikai, šiandien ne
mokytas miestuose beveik 
neturi kų veikti. Viskas ei
na pirmyn, mielas tėve! Tu 
važinėjai vežimais ir galė- 
ai dirbti be jokio mokslo, 

o šiandien tavo vaikai va
žinėja trukiais ir viskų turi 
dirbti mašinomis, todėl ir 
mokslo daugiau kaip tu rei
kalauja. Jei jie neeis drau
ge su mokslu, su kuriuo vi
sas svietas eina, tai jie bus 
sumindžioti ir vieton 
džiaugtiesi gyvenimu turės 
vargti ir keikti tėvus.

Baigiu šį raštelį melzda- 
mas jūsų leisti savo vaikus 
baigti mokslų. Jus turėtu
mėt tų padaryti vardan šios 
šalies labo, vardan savo tau
tos, vardan jūsų kūdikio ir 
pačių savęs. Tik lankyda
mi mokyklas jie turės pro
gų užaugti kūniškai ir pro
tiškai.

A. Petraitis.
University of Chicago 

Settlement.

ELGETŲ KAIMAI.

NAUJI RASTAI

Visuotinoji Historija 
(satyroje). Teffi, Dymo- 
v’o ir Avierčenko’s prisi
skaitęs parašė (T(oks)... 
Š(ioks)... K(itoks)... Broo
klyn, N. Y. “Vienybės 
Lietuvninkų” spauda ir lė
šos, 1912 Pp. 184.

Tikri Juokai, lietuvių 
pasilinksminimui. Parašė 
Jonas Viskas. Kaina 50c. 
Chicago, Ill. Lėšomis ir 
spauda “Lietuvos”. Pp. 
206.

V. G Korolenko. Makaro 
Sapnas. Apysaka. Auto
rizuotas vertimas. Chica
go, Ill. ' “Lietuvos” spau
da ir lėšomis. 1912. Pp. 
46.

kų... vainikų, kuris negali 
atlyginti nei už dalį praėju
sių nelaimių... Vienok jam 
buvo smagu ir jis sau pra
tarė:

“Bet aš matau Garbę”.
Jis pakėlė galvų. Aplin

kui buvo tyka ir tamsu...

nystę, kurioje žmogus datų

liai, ištvirkėliai, bus visai 
draugijai našta.

Tėvai, jaigu jie nėra per
daug tamsybėje nugrimzdę, 
savo vaikus sapnuose mato 
dideliais žmonėmis — Su
vienytų Valstijų preziden
tu ir tt. Tie sapnai ir troš
kimai geri, pamatuoti, nes 
mat veik kiekvienas kūdi
kis savyje turi “genijaus 
sėkla”, — reikia vien duo- 
ti progų tai sėklai užaugtų 
išnokti. Jei jus vaikas ar 
mergaitė tapo pastumdė
liais, tai turite pirmiausiai 
atminti, kad tai per jus pa
čių kaltę, del jūsų nepaisy
mo vaikų busiančio gyveni
mo, del jus noro iš savo vai
kų turėti pelnų. Galima 
teisinti, kad vis tai “surė
dymas” kaltas, bet tokiu 
teisinimu dar niekas surė
dymų nepataisė ir nepatai- 
sįs, nes koki žmonės, tokis 
ir surėdymas. Kokius žmo
nes iš savo vaikų padarysi
te, tokį turėsite ir “surė
dymų”.

Didžiausias ir tikriausias 
turtas, kokį galite vaikams 
palikti, tai mokslas. Jis 
bus reikalingas jūsų vai
kams per visų gyvenimų 
Jis jus vaikams atidarįs ke
lių į gerovę, jis juos supa- 
žindįs su jų pačių gale, su 
jų kimu ir gamtiškomis 
tiesomis, kurias jiems reiki 
pildyti, jis iš jų padarįs ge 
rus ukėsus. Todėl ati
traukti vaikų nuo moksli 
turėtų būti kriminalis pra 
sižengimas.

Kiekvienas amžts turi sa
vo reikalus. Dabartinis am 
žis reikalauja pilno arb 
bent ganėtino apsišvietime 
kad taip atsikračius nu. 
praėjusių amžių prietarų i 
vergijos. Užaugę pries 
pandoje negali suprasti ši< 
amžiaus reikalavimų ir ji 
nepaiso, vienok privalo nors

Penzo gubernėje, Sarano 
paviete (Rusijų) randasi 
turtingas metaturgių kai
mas, Archangelsko  j e Goli- 
cino, kurios gyventojai yra 
žinomi iš tos pusės, kad jie 
visi be išėmimo užsiimdinė- 
ja elgetavimais. “Golos 
Moskvy” rašo, kad to kai
mo ūkininkai elgetos esą 
visi turtingi; nekurie jų 
bankuose turį padidėję po 
kelis desėtkus tūkstančių 
rublių ir visus tuos turtus 
susikrovę elgetavimais. 
Tris sykius į metus: rude
nį pasibaigus pjutei, žie
ma gruodžio pabaigoje, ir 
pavasarį kaip sutirpsta 
sniegas, Golicino gyvento
jai iškeliauja elgetautų. 
Paskirtų dienų visi kaimo 
įgyventoj ai vyriškiai išva
žiuoja vežimais su būdomis, 
kuriose prikrauta pilnai 
maišų, o apačioj paslėpta 
visokios rųšies “elgetoms 
įrankiai”. Arti savo gim
tinio kaimo tie kytruoliai 
nuduoda pirklius, bet pa
važiavus jiems toliau, į ne
pažįstamus žmones, tie 
“pirkliai” persikeičia į el
getas. Pasirengia miny- 
kais (vienuoliais), pasida
ro sužeistais arba atsitar
navusiais kareiviais-palie- 

. geliais; tarp jų sutinkama 
luišų, kurčių, neregių, ant 
veidų, rankų, arba kojų su- 
siklastuoja įvairiausio pa
vydai© žaizdas, kurių ne
galima išprasti, ar jos yra 
tikros, ar tik nuduotos.

Elgetavimas atsibuna tuo 
budu, kad kiekvienas ūki
ninkas tam tikslui su savi- 
ni vežiojasi kelis “darbi
ninkus ”, ty: vdikiščius 10 
—15 metų, kurie savo ūki
ninkui ir renka Visokios rų
šies išmaldas. ‘ Nekurie 
ūkininkai mėnesio laiku iš 
to elgetavimo apturi dau
giau poros šimtų rublių 
pelno. r k

Penzos gubernėj panašių

Nuosavybė ir Darbas. 
Sulietuvino A. J. Karalius. 
1912 m. Spauda “Lietu
vių Žurnalo”, Chicago, Ill. 
Kaina 50c. Pp. 18.

Kalbamokslis lietuviškos 
kalbos. Parašė Adomas 
Stuobris. Ryga, 1906. Pp. 
74.

S. Tijūnaitis. Tarptau
tinė kalba Esperanto. Va
dovėlis lietuviams. (Pilna 
gramatika su pavyzdžiais ir 
lavinimais!, su jų lietuviš
ku esperantišku vertimu) 
Tiktai 30. lekcijų. Reda
gavo ir prakalbų pridėjo 
kun. A. Dambrauskas, Kau
no esperantistų draugijos 
vice-pirmininkas. Laukai
čio ir B-vės spaustuvė. 
Seinai, 1912 m. Pp. 207.

Morokko mieste Marake- 
še maurai yra paėmę nelais
vėn kelis Franci jos oficic- 
rius, kuriuos nusprendę nu
žudyti, jei jų Franci jos vy
riausybė neišpirksianti. Iš 
Morokko sostinės Fezu pa
siųsta pasiuntiniai paliuo- 
suoti nelaisvius, tečiau tasai 
pasiuntiniams esųs visai ne
nusisekęs. Francija dabai 
priversta oficierius išpirkti.

daugiaus atsiekia kaip pei 
visų savo likusį gyvenimą 
Kų vaikas jaunystėje at
sieks, jaigu jis priverstas 
pavirsti akla mašina kokia
me nors nuobodžiame dar
be? Kas iš jų bus užau
gus? Bus elgetos, girtuok-

tiek paisyti, kad išauklė
jus savo vaikus sulyg šio 
amžiaus reikalavimų, kad 
jie nepasiliktų kitų užpa
kalyje.

Senovės laikai jau pra
ėjo, todėl ir senoviški išsi
tarimai, kokius nemažai lie
tuvių myli vartoti, kaip an-

kaimų suskaitoma daugybė
ir visiems “elgetoms” ne 
prastai sekasi.

Kronštadte caro įsakymu 
apskelbta karo stovis. Val
džia bijosi jūreivių ir te- 
naitinės armijos ingulos 
maištų. *- .

o paskui, žinoma, duoti vė
jo maurams. Mat, tenaiti- 
niai maurai reikalauja da
bartinio Francijai parsida- 
vusio sultano pasitraukti ir 
ano vieton nori pakišti ki
tų, už kų dabar taip žiau
riai ir kovojama.

*
Morokke Francija kauna

si su Morokko sosto preten
dentu, Ei Hiba, kuris nori 
apsišaukti sultanu ir at
keršyti ten įlindusiems be
reikalingai europėnams. 
Tečiau Francija sužinojus, 
kad tų pretendentų remian
ti Ispanija ir štai prasideda 
nauja kova. Negalima nei 
sugalvoti, kų Europos vals
tybės mano taip nedorai ci- 
vilizuodamos Afrikos gy
ventojus.

*
Londone tomis dienos at

sibuvę “Salvation Army” 
viršininko Bootho laidotu
vės, kuriose dalyvavę 34- 
000 žmonių. Tik vienų or
kestrų butą 40.

*
Kanadoj sufragistės su

maniusios pradėti kovų už.

Kad toliaus palaikius 
Amerikoje gerbūvį ir kad 
apsaugojus Suvienytų Val
stijų Konstitucijų, balsuo
kite 5 d. lapkričio 1912 me
tuose už William Howard 
Taft ant prezidento, o už 
James Schoolcraft Sherman 
ant vice-prezidento.

lygias teises politikoje pa
našiai kaip veikiama Angli
joje, kadangi Kanados pre- 
mieras Borden atsisakęs 
moterims suteikti teises.

*
Vokietijos kaizeris jau 

pasveikęs iš taip “sunkios” 
ligos ir rengiasis keliauti į 
Šveicarijų, į tenaitinės ar
mijos manebrus.

*
Mongolija yra atsiskyru

si nuo Chinų valstybės ir 
apsišaukusi nepriklausoma. 
Taigi Chinų respublika su
manius Mongolijon pasiųsti 
anni jų ir priversti anų 
klausyti respublikos parė
dymų. Tokiam Chinų su
manymui tečiau pasiprieši
nusi Anglija ir todėl var
giai chinai norės pastarajai 
prieštarauti.

Putinas.

ANIOLAS DIEVO.
(Iš Kornel’o Ujejski’o).

Tylus vakarėlis; ramu taip... nėr vėjo...
Štai gandras plezdendams į lizdų nuskriejo.

Jau spindi lašeliai rasos;
Ten traukia namo iš laukų darbininkai,
Ten griežlė rugiuose — nakties giesmininkai

Jau pabaigų skelbia dienos.
Ten piemenįs bandų raliuodami gena 

Iš temstančio, tylančio šilo;
Ten kįla rukai, ten upelis čiurkšlena...

Staiga varpo balsas prabilo:
Aniolas Dievo...

Tai kįla, nutįla, tai gaudžia ir'šaukia,
Padangėmis skraido ir pažemiu plaukia,

Vyniojas tarp kalnų, krantų...
O paukščių balsai ir šnioškimas upelio,
Rasa ir rukai ir tie medžiai prie kelio.

Štai meldžiasi, gieda kartu.
Ir džiugina sielų pasaulio gražumas, 

Net auga gyvybė krūtinėj.
Bet žmogaus tyresnis maldų prakilnumas

Tad melskim maldoj vakarinėj:
Aniolas Dievo... “At.”.

TY©kietijos kaizeris Vilius su savo šeimyna.
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GYVULIŲ PROTASįi
iu vi-

Kuomi ginasi tMppopo-

Su jų pagelba hip-

(Tąsa).
nio, kitas — tupinčio, trečias ■— iš apačios. Jai, sa
kysime, žvirbliavanagis negali pagauti tupinčio paukš
čio, tai to priežastis anaiptol nėra jo kūno sudėjime, 
kadangi kiti gyvėdžiai paukščiai gaudo savo grobinį 
prie tokių aplinkybių su dideliu lengvumu.

Šitas skirtumas priešų sugebumuose gerai yra ži
nomas jų nelaimingoms aukoms, kurios ir stengiasi su 
tuo savo apsigynimų sutaikyti.

Kadangi žvirbliavanagis puikiai lekioja, tai, žino
ma, ant žemės jis jaučia save nesmagiai ir negali ša1}© 
grobinio apginti nuo kito , vanago, rusų kalba vadina
mo šuliatnik, kas ne kartų vertė stebėtis. Šitas pasku
tinysis lekioja prasčiaus, bet užtai ant žemės jaučia save 
geriau.

Visi šitie skirtumai išaiškinami labai lengvai tau
pos dėsniu, kuris yra gamtos šeimininkystėje ir kuris 
sako; tu savo dalion gauni tiek, kiek tavo gyvasties 
palaikymui reikia. Jei tu turi ragus, tai tau aštrus 
dantys nereikalingi; jei turi jautrių uoslę, tai tau nėra 
reikalo turėti geros akys; jei tu moki gerai laipioti, 
plaukti, kasti, ir tt., tai yra bereikalo gerai bėgioti; 
jei moki gerai bėgti, tai nėra reikalo gerai oru lekioti. 
Taigi ve dėlto smirdėlius nemoka nei bėgti, nei lai
pioti, nes smarvinės gilės jį užtektinai apsaugoja; 
dėlto milžiniškasis žaltys nėra nuodingu: jis turi gana 
tvirtus raumenis.

Geriausiu priparodymu gali būti žmogus, kuris, 
iš prigimimo negali skaitytis nei geru laipiku, nei plau
kiku, nei bėgiku ii’ tt., bet kuris moka atlyginti sau 
už visa tų savo smegenų veiklumu ir išsilavinimu.

Taip pat beždžionių proto išsiplėtojimas dėlto yra 
toks žemas, kad jų gyvasties užlaikymui joms užtenka 
jų vieko ir vikrumo. Nėra, taip sakant, jokios kliū
ties tam, kad beždžionė turėtų tokias pačias smegenis, 
kaip ir žmogus. Bet kad tas nėra taip, tai ne prastas 
atsitikimas. Jokis atletas niekuomet neturės to vie
ko, kurį turi gorila ir atpenč, pažymesnis smegenų iš
siplėtojimas pas žmogui panašias beždžiones gali įvyk
ti tik su jų vieko nuoskauda.

sako, kad jo užmuštos gorilos pilvas savo tt 
sai panašus į karvės pilvų. — ' 
tarnas? Savo baisiais dantimis. H
popotamas berlyniškame zoologijos darže nužufie jį pri
žiūrintį sargų. Taip pat Wissmann pasakoja, kad sy
kį inpykintas hippopotamas vijosi tris angĮus^ kuriuos 
jis suplėšė savo didžiuliais dantimis. O a bet,— ne
žiūrint į tokius galingus dantis — hippopotamas mai
tinasi tik augmenimis. Kadangi jis nepriklduso prie 
skaitliaus grobuonių gyvulių ir negyvena, taip kaip 
beždžionės, medžiuose, kur ragai galėtų jam kliudyti, 
— tai ragai tikrai jam butų ne pro šalį. Vienok, 
tokių ragų pas jį nėra, ko ir reikia laukti pasiremiant 
augščiau nurodytu gamtos taupos dėsniu. x

Laukiniai vienanagiai, kaip va, žebros, kertasi dan
timis; taip pat jos dantimis griebia jauniklius kuprius, 
nors jos yra žolėdžiais gyvuliais. Jų dantys turi būti 
geri, nes pas jas nėra ragų.

Antra vertus, yra atra jočiai, kurie nežiūrint į sa
vo silpnus dantis, gerai moka žolę ėsti, k. v. žirafos. 
O lūšis net, sulig Brėmo žodžių, negali žolės ėsti. Iš 
visa tat aišku, kad aštrus ar silpni dantys neturi nie
ko bendro su klausimu apie tai, ar tam tikras gyvulys 
yra žolėdis, ar ne.

Taip pat klaidingu yra tvirtinimas, buk su ragais 
nėsų gyvėdžių gyvulių. Piuklažuvė štai savo kardu už
puola net ant banginio, taip pat vienragis banginis puo
lasi ant grobinio su savo ragu. Abi šitos žuvys turi 
silpnus dantis. Kardazuvė (Xiphias) — nereikia jos 
maišyti su jurų karve (orča) — turi raginį žiomenį, 
su kurio pagelba padaro baisius nuostolius tarp smul
kiosios žuvies. Kuomet kardažuvė turi silpnus dantis, 
jurų karvė, neturėdama nei kardo, nei rago, turi bai
sius dantis, kiekvienas gali 
zoologijos muzėjuje.

Geru priparodymu gali 
Ji paviršutiniškai panaši į 
Kodėl? Aš sakau, kad tas yra dėlto, jog ji turi dide
les prasikišusias iltis, kuriomis ji griebia savo priešus; 
todėl jai ragai nėra reikalingi. Mano priešininkai, ne
sutikdami su mano teorija, negali duoti nei kiek svar
besnės priežasties, kuri paaiškintų puolantį p akis ant- 
galvinio apginklo nebuvimų pas briedį primenančias 

1 veisles.

įsitikrinti berlyniškame

būti muskusinė stirna, 
briedį, bet neturi ragų.

SKYRIUS XXXVI.
Raguotieji gyvuliai ir gyvuliai su aštriais dantimis.

Labiausiai mane nustebino, kad tiek daug prieši
ninkų sutiko senas tvirtinimas, kuris sako: “nei vie
nas gyvulys su aštriais dantimis neturi ragų, ir at
penč, nei vienas raguotas gyvulys neturi aštrių dan
tų”. Oskar Horn ir Rote abu nesutinka su tuo tvirti
nimu, nors jis randama jau pas Aristotelį.

Oskar Horn nesutinka dėlto, kad pravartumas ra
gų suteikiamas esųs labai nesųlygingas, kadangi dauge
lis briedžių dažnai įstringa savo ragais ir nuo to ap- 
gailestiniausiu budu pražūva. Tas, ištikrų, tiesa, ir 
šito padėjimo tikrumas yra toks reiškus kiekvienam 
nors ir paviršutiniškam tyrinėtojui, kad apie tai nėra 
nei kalbos. Paprastai šitas padėjimas yra supranta
mas šitaip: visokis pravartumas yra sujungtas su trūk
tinus. Tų mes randame visur. Kiekvienas turi rū
pintis būti kuonarsiausiu kareiviu, — poetas gi skun
džiasi, kad Patroklis guli negyvas, o Tersitas gryžta 
be žaizdos. Kiekvienas norėtų būti dideliu ir drutu, 
tuo tarpu mažam dažnai pasiseka ištrukti iš nelaisvės 
ten, kur dideliam tas yra negalimu. Gražus plaukai 
ir ilga barzda tikrai yra didele padaba. Bet ar ne 
šviesios garbanos išdavė Encio? Taip pat man teko 

[ kartų skaityti, kad keli šimtai metų atgal gyveno žmo- 
1 gus, kuris pragarsėjo savo barzdos gražumu. Bet tas 

padarė jam mirtį: jis sykį užmynė ant savo barzdos ir 
sprandų nusisuko. “Gražumas sunaikino mano do
rumų”, teisingai sako, vaikžudys pas Schillerį eida- 

į mas ant ešafoto, o bet kiekviena mergaitė nieko taip 
nenori, kaip būti gražia.

Taigi, jei briedžio ragai yra gyvulio pražūties 
priežasčia, tai tas visai neįstabu. Gi tarp žmonių 

i dažnai atsitinka, kad vyrui išėjus į laukus, pati link
sminasi su kitais; atsiminkime apie Agamemnonų ir 
Egistų ir tt.

Ir tai vis tas viena, ar grožulys bus ragų ar dantų 
išvaizdoje. Smarkiausiems vilkams rujojimos laiku 
drūtai sukibus neretai silpnieji pasinaudoja gera proga.

Bet nežiūrint į visų tat, ragai ir aštrus dantys, 
1 ir viekas ir grožybė visuomet pasiliks pageidaujamo-
■ mis dovanomis. Reikia tik atsiminti, kad kiekvienas 
I pravartumas turi sav3 ir negeistinų pusę. Jei aštuo- 
į' niametis gyvulys negali taip smagiai bėgti giria, kaip se- 
L nas ar jaunas gyvulys, tai visgi šita papuoštis jam nei 
J maž nesunki. Todėl augščiau nurodytas užmetimas 
I neišlaiko kritikos.
I Jei 'atsakyman Hornui tvirtinama, buk su aštriais 
I dantimis negalima būti žolėdžiu, tai tuomi parodoma
■ mano privestų augščiau žodžių teisingumas, kad ge-
■ riausieji vokiečių medžiotojai gerai yra apsipažinę tik 
■su savo tėvyškės gyvuliais, bet anaiptol ne su kitų 
mpasaulio dalių, nes kitaip visai to negalima butų pa
sakyti. Beždžionės kuone išimtinai žolėdžiai gyvu- 
■iai, vienok mandrilės turi geresnius dantis negu jų 
Slidžiausias priešas vilpišis. Gorila turi milžiniškus 
imantis su pobudingomis gyvčdžiams žvėrims iltimis. 
Minuok .ii maitinasi tik augaliniais maistais. Pašen

SKYRIUS XXXVII.
Pempė kaipo prasergėtoja. .--į.

Pasistengsiu čia parodyti, kad žmogui nėra ko taip 
labai didžiuotis tuomi, jog jam sekasi naudotis kitų 
gyvulių patarnavimais. Pasirodo, kad ir gyvuliai turi 
savo sargus ir prasergėtojus tarp kitų gyvulių. Ir dar 
kas, jie turi tų pravertumų, kad šitie patarnavimai 
jiems yra dykai ir iš liuoso noro. . -ti?’

Bet kaipgi gyvulys gali būti sargu visai kitos veis
lės gyvuliams? Ir ar neatneša kartais blogų pasekmių 
paprotys pasitikėti kitais?

Į šitų galima pasakyti, kad keturkojai žemės gy
ventojai niekuomet negali pavojaus taip patirti, kaip 
skraidų po orų paukščiai, ar gyvenų medžiuose gyvu
liai, k. v. beždžionės ir kiti. Del tos priežasties brie
džiui bus labai smagu, jei, sakysime, žagata (jay) pra
neš jam kokiais balsais apie žmogaus prisiartinimų.

Prietogi paukščiai, kaip jau yra priparodyta, yra 
gyvuliais, pas kuriuos svarbiausiu pajautimu yra re
gėjimas; pas briedį gi svarbiausiu pajautimu yra uoslė.

Dabar yra aišku — rašiau aš savo knygoje “Po- 
lifem-gorila” — kodėl strusiai ir žebros arba kiti lau
kiniai vienanagiai gyvuliai taip mielai ganosi drauge. 
Tas yra ne dėlto, kad jie turėtų užuojautų vienas ki
tam, kaip paprastai yra priimta manyti, — tik dėlto, 
kad jie, kaip tas šlubis su akliu, vieni kitus papildo.

Strusis puikiai mato, bet visai neužuodžia; zebra 
prastai mato, bet už tai puikiai suuodžia; tokiu budu 
mes randame čia, tų patį, kų ir pas. medžiotojų su šu
nim. Jei prie jų artinasi vilpišis, arba liūtas, tai kar
tais jį-pamato strusis su savo akimis, kartais jį zebra 
užuodžia.

Kuone tų pačių priežastį priskaito tam Wissmann. 
Savo knygoje apie medžioklės inspudžius Afrikoje jis 
rašo:

“Pasakojama, kad didžiulio paukščio atsargumas 
ir del jo akių gerumo jo greitas pamatymas pavojaus 
yra priežasčia įvairių veislių gyvulių susitelkimo Af
rikos tyrlauky. Labai dažnai tenka matyti vienoj krū
voj dvi, tris ir net keturias įvaii-ias gyvuli;; veisles 
taikiai lydavojant krūvoj; bet pavojui išfcikuųjie tuo- 
jaus išsiskirsto ir kiekvienas gyvulys j ieško Išsigelbė
jimo tuoju keliu kurį leidžia jiems ji; kūno sudėjimas 
ir protiška išlanksta. 1 i,

“Tai strusis — paukštis, zebra — vięnanagis gy
vulys, gnutarpinis laipsnis tarp antilope^ ir: buliaus, 
kaama — pati greičiausia ir pakantriausia iš antilo- 
pų. Aš dažnai klausiau savęs, ar ne gamta šituos gy
vulius išmokino susieiti taip, kad pasidavė visi išlau
kiniai pajautimai reikalingi gyvuliui nuo priešų apsi
ginti? Strusis su nepaprastai geromis akimis, zebra 
su savo klausa, o kiti du su savo pastebėtinai jautria 
uosle. Nėra abejonės, kad medžiotojui prie tokios gy
vulių draugijos sunku bus prisigriebti’ ir kad tiem 
dviem šitos sųjungos dalyvininkams, kurie priklauso 
prie atrajočių ir apie kurių pastebėtinų ir dažnai tokį 
kenksmingų veikimo būdų aš kalbėjau kituose skyriuo
se, kitų dviejų išmintingų ir atsargių gyvulių draugy- 
ba yra ypatingai svarbia atrama jų kovoje už būvį,”

Afrikoje gyvena , dar kitas žinomas, taip sakant, 
sargas, trochilas, apie kurį randame aprašymus dar pas 
senovės raštininkus. Krokodiliui begulint ant žemės

išsižiojusiam, — pasakoja Pliniūs, — atlieka paukš
čiukas trochilas ir išvalo jam nasrus. Tas padaro 
krokodiliui didelį smagumų ir jis paukšteliui nieko ne
daro; dar jis plačiau išsižioja, kad paukštelio nesu- 
spaudus, jam panorėjus išlėkti. Tas paukščiukas ma
žas, nedidesnis už strazdų, jis prisilaiko arti vandens 
ir prasergsti krokodilių^ apie faraoninės pelės prisiarti
nimų, lėkdamas pro šalį ir savo balsu, ar snapo džiu- 
benimais jį pažadindamas.

Kad šitos žinios pilnai teisingos, tai patvirtina ir 
Brėmas, kuris sako:

“Arabai trochilų visai teisingai vadina “krok’o- 
diliaus sargu”, nors jis pasitarnauja netik krokodi
liui, bet ir visiems kitiems gyvuliams, kurie nori jo 
prasergėjimais pasinaudoti. Kiekvienas laivas, kiek
vienas besiartinus žmogus, kiekvienas didelis pieužin- 
dis atkreipia jo domų ir jis garsiu balsu skubina ap
skelbti tų visiems aplinkiniams. Jis labai gudras ir 
pajamblus ir turi pastebėtinų atmintį. Tarytum jis 
visai pavojų nepaiso, nes jis gerai supranta jų svar
bumo laipsnį; jis, tiesa, gyvena geruoju su krokodi- 
liumi, bet nedelto, kad šitas rajus šliaužys parodo jam 
kokius jautrius jausmus, tik dėlto, kad jis moka pri
sitaikyti prie pavojingų kaimynų savo atsargumu ir 
apsukrumu. Kadangi jis vis ten prisilaiko ant tų pa
čių smiltini;; atabradų, kur prieš saulę kaitinasi kro- 
kodilius, tai ir išmoko gyventi be jokio pavojaus šalę 
šito grobinio gyvulio. Jis be baimės bėgioja šian ir 
ten po didžiulio šliaužio nugarų, kaip po veįų ant že
mės, ramiai lesinėja vabzdžius ir dieles, kurios susi
renka krokodilių siurbti, išdrysdamas net dantis va
lyti savo milžinui prieteliui, vadinas, tiesiog iš tarpo 
dantų lesa maisto likučius ir ryja .gyvūnus, kurie pri
sisegė prie kro*kodiliaus lupų ir smegenų; tų viskų aš 
mačiau kelis kartus. — Krokodiliaus sargo nuopelnai 
priklauso nuo to, kad jis yra nepaprastai atsargus ir 
gerai supranta pavojaus laipsnį. Riksmas, kurį jis 
pakelia, pamatęs visokį nepažystamų, matomai, pavo
jingų gyvų ar negyvų daiktų, prikelia krokodilių ir 
verčia jį išsigelbėjimų jieškoti saugesnėje jam vietoje.” 
(t. VI, psl. 85).

Puikiomis prasergėtojomis yra taipgi beždžionės, 
kurios savo cypimu parodo tigrų medžiotojams kryps
nį, kuriuo vejamas gyvulys bėga. Bet paprastai ge
resnieji sargai atsiranda tarp paukščių.

,. Šlakuotai šarkai taipgi priskaitoma tokia rolė• ir 
j±ebe pamato, kadangi ji savo krykštinn; prasergsti 
visus kitus paukščius apie pavojaus prisiartinimų. Taip 
pat prasergsti apie grobuonių žvėrių prisiartinimą 
kregždės. Nesenai viename medžioklininkų laikrašty 
vienas vokiečių girininkas rašė, kad net tokį flegma
tikui gyvuliai kaip briedžiai, su atsidėjimu, klausos 
paukščių balsų.

Bet nei ^vienas paukštis savo akylumu negali pri
lygti pempei. Mat ji, priešingai kitiems paukščiams, 
atvirai prasergsti kitus gyvulius ypatingai apie me
džiotojo prisiartinimų. Ir čia aš leisiu Brėmui pa
kalbėti, pas kurį apie tai randame pasakyta (t. II, 
psl. 65).

“Juo daugiaus pempei prisižiūrima, juo labiau 
įsitikrinama apie jos protų. Jos atsargumas, į piktu
mų varus medžiotojus, tikrai daro jai garbę. Ji žino 
puikiai, kokiam** žmogui galima tikėti, kokio reikia 
■'.engti. Su piemenimis ir kaimiečiais ji iki tam tik
ram laipsniui draugauja; medžiotojo ji vengia su to
kiu bailumu, kad tikrai parsieina įsitikinti, jog ji yra 
apsipažinusi su šautuvo veiklumu. Visiems keturkojams 
grobuoniams dienų pempė išlieja kuodidžiausių heap- 
kantų, kartais parodydama neišpasakomų narsų ir net 
beprotingų drųsų. Ji su piktumu metasi ant vižlo, 
dažnai pralėkdama pro pačių galvų taip arti, kad tas 
inpykęs bando jų nutverti. Taip pat pempės užpuola 
lapę, bet ne visuomet būva pergalėtojomis ir nuveja 
jų; lapė neretai drųsiausių nutveria ir suėda po drau
gių akių, kurios, išsigandusios išlaksto į visas puses ir 
ištolo riksmais apverkia savo nelaimingų draugę. Pem
pės drųsiai puolasi ant kažkurių gyvėdžių paukščių: 
mėvų, čaplių ir garnių, jei žino, kad jie už jas lekioja 
prasčiau; bet jos kiek galėdamos saugojas; tų plunks
nuotų gyvėdžių, kurie pereina jas lėkime. Labai gra
žu žiūrėti kaip pempės užpuola vištvanagį, peslį, smals
čių, prie kiaušinių varnų, arba arelį, sakytum, kad jos 
tikros sulig pergalės, kuomet grobuonis jaučia baimę. 
Joms užpuolus, viena pempe padrųsina kitų ir jų drų- 
sumas auga drauge su skaičium užpuolančiųjų, atle
kiančių trukšmų išgirdus. Plunksnuotųjį grobuonį jos 
taip apdirba, kad jis išsižada medžioklės, kad tik at
sikračius nuo rėksnių. Ilgakojai paukščiai paprastai 
atidžiai pempės klauso ir tuomi daugelio pavojų iš
vengia. Dėlto graikai pempę vadina “gerųjų motina”.

Kita šito paukščio ypatybė yra jo keista eisena 
ir jo kraipus lėkusi?0, atskiriantis pempę nuo visų kitų 
į aukščių.

DALIS PENKTA.
Lytiškojo gaivalo intekmė.

SKYRIUS XXXVIII.
Suakryžų dėsnio veikmė.

Kad gyvulys su savo šeimininku, kuris jį apžiūri 
ir šeria, elgiasi kitaip kaip su svetimu, tai supranta* 
mas dalykas. Bet kodėl tas pats gyvulys elgiasi įvai
riai su šeimynos nariais, kurie visai su juo draugiš
kai pasielgia, tai iš pirmos pažiūros atrodo, visai ne
suprantamu. '

’(Toliaus bus*'
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CAMBRIDGE, MASS.
P. B-rtkeviče, 877 Cambridge

BUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine

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

WORCHESTER, MASS.
M. Paltanaviče, 15 Millbury

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

BROOKLYN, N. Y.
Sabast. Valantinas, 370 Humbold 

V. Lutkauckas, 120 Grand
SCRANTON, PA.

Petrikis, 1514 Ross Av.
Digrys, 1213 Philo St.

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

Av. 
St. 

Av. 
Av. 
Av. 
st.-

P.

B.

8.

J.
J.

J.

St.

St 
st

St

8t.

21'18 St. Clair Av.

PLYMOUTH, PA.
Poteliunas, 345 E. Biver

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

WATERBURY, CONN.
Ch. Kazemekas, 785 Bank

WORCESTER, MASS.
Vieraitis, 107 8. Harding
Paltanaviče, 15 Millbury

ROCHESTER, N. Y.
Kasparas, 19 Stoke

Jos. Rickis,

ROCKFORD, ILL.
Chas. Miklas, 1408 So. Main

KENOSHA, WI8.
M. K. Petrauckas, , 519 Hanson

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makarevlcze, 255 Wallace

J.

St

St

st

St

22.

St. 
St

453

St

st

st. 
st

et.
781 Cliford Av.

st

st

st

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

WILivria-BAKKH, FA. 
Kaz. Kučinskas, 
A. Beškeviče, 
W. Adominas, 
J. Kučinskas,

... J. Naujokaitis, 45 Planch St. 
Commercial Bd. East, 
LONDON ENGLAND.

John Skinder, R. F. D. N. 1 Box 35 A. 
CLINTON, IND.

st

141 Park Av* 
501 New Grant St 

34 Logan St 
238 Slocum Av,

J.

M. K. Vilkeviiįia, 
Jos Kuhs, 

Keliaujantis Agentas.
MELROSE PARK, ILL.

Zimančius, Box 432

KELIAUJANTIS agž>nT*S NAUJO- 
J." ANGLIJOJE IB APIELINKEJB, 

SO. BOSTON, MASS.
Paul P. Mikaliauckas, 243 ,W. 4tl St,

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS.
LAWEENUB, MASS.

F. Svirta, 31 Union
Ramanoski, 99^4 Oak

LOWELL. MASS.
Stakeliunas, 69 Charles

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

ELIZABr.T FORT, N. J.
Boczkus, 211 — 1st

BROCKTON, MASS.
B. P. MiszkinSs Co., 25 Arthu
John J. Roman, 185 Ames

BROOKLYN, N. Y.
A. Plachoeky, 87 Grand
Juozapas Ambraziejus, 120 Grand

D.

st 
st

st.

St. 
St

st

st 
st

St
St.

SO. BOSTON, MASS.
17, Gendrolis, 224 Arherue

OHICAGOJE, ILL.
JI. J. Tansneviče 670 W. 18 _ 
JA AZ; Kaltis. 1607 N. Ashland Av< 
Joe. Braknie, 3019 ParneB ati

■Am. B.U V.uSrj

st

Leveskio
DieninB Ir Vakarine Mokykla. 

v;;. Mokinama: ..
I. Pradinis (Prfrėn£i«ma«ii) Kanas.
J. Prakybos Kursas pagal Amer. pHan,.
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos pliant 

Idai manančių grįžti Llatavoa).
.'_________ z----- rKalbos. . .......Si
Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška 

(pagal norą ir Lenkiška).
Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai 

arba per laiškų liuom antrašui
• G. J. LEVESKIS, -

Vedėjas Mokyklos
3106 So. Halsted St, Chicago, I1L

8



r’
< KATALIKAS

DR. J. L. ABT
PUMkmingiausiai gydo visokias vyrio

kas, moteriškas ir vaikų ligas.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po 
Sietų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare. Ne

žilomis nuo 8 iki 10 ryte.
DR. T-3EPH Ii. ABT.

1832 8o. Į 'Jett Bt.. Chicago, IR 
Teljšone Canal 37

VS

d. H. OLSON
AKU ir karštu va

ndeniu šildymo 
p ietaisų :vedimas 
ii pataisymas.

4012
$ State Street

1 c). Oakland 144į

|6fiSteg®r’io Ideįa Pi|anw
| PdTdavinejiMui’Y
i Pamatine permaina gera Pijanu Pardavinėjimo.

mi IND
xx '/i ' r

.... III! Bill IWlWIMTOEMNtMdM

I ,4Aiškinti,skaitytojams apie Gary, Ind., užimtų perdaug 
iko, pasakokime tik tiek, kad Gary, Ind. yra greičiausiai

***********************************
* *************************

Telefonas Yards 1532
DR. J. KŪLIS

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
3255 So. Halsted St., Chicago, Illinois. 

PRIĖMIMO VALANDOS: 
Nuo 9 rytojki 12; 6 iki 9 vakare.

Nedel. nuo 9 iki 12 po piet: nuo 6 iki 8vdh.

* * *į * **

Russian - American Line
Plaukiojanti reguliariškai tarpe Mas
koliuos ir Amerikos be sustojimo jo
kiam tarpiniam porte.

Nauji dubeltavais sparnais laivai.
CZAR, KUBSK, RUSSIA Į Rottez- 

damą eina 8 dienas, į Libavą 11 dienų 
$33.00 III kliasa $35.00 
$48.00 II kliasa $50.00 
$65.00 I kliasa $75.00

Birma Rugsėjo 7, 1912 m.
Russia Rugsėjo 21 1912
Kursk October 5, 1912 m..

Del smulkesnuių žinių kreipkitės 
prie musų agentų arba prie pačių 
perstatytojų.

A. E. JOHNSON & CO,
27 Broadway, New York, N. Y.

INDIANA.
Puikiausia vieta užeigos del lietuvių, ir 
kurie atvažiuoja iš kitų miestų suteikiu 
teisingiausias rodąs ir patarimus kono- 
geriausiai norintiems pirkti propertes, 
kaip tai: lotus arba namus, prašom pir
ma pasirodavit su manim, neš esmu se
niausias gyventojas iš lietuvių ir locni- 
ninkas sovo namo

FRANCŠSZKUS JONAITIS
Užlaikau saitų skanų alų, kvepencius 
Havanos cigarus, seną skanų degtinę,net 
ir iš seno krajaus. Turiu puikią svetai
nę del balių, del visokių' mitingų ir susi
ejimų.

FRANK JONAITIS
1109 Madison St., Gary, Ind.

Telefonas 1813

Szitas naujas pienas — “Steger’io Idėja”—bus priimtas lakstančiu pi- 
janų pirkėjų. Jeigu sykį jums išaiškinsime apie tai,jus busite labai 
užinteresuoti.

Per “Steger’io Idėja jus gausite geriausia proga ir didžiausį užganėdini- 
mą ant jūsų pinigų. ‘ ‘ -

KAIP INGYTI ATSAKANTI PIJANA?
Yra labai daug mažos vertės instrumentų, pertat labai lengva kiekvie

nam, apart eksperto, padaryti klaidą. Todėl nėra priežasties, kad 
jus negalite gauii geriausią pijaną, už’ kainą kurią jus norite mokėti.

Per “Steger’io Idėją” jus galėsite pamatyti skirtumą pijanų ir persitik
rinti su atsargumu kuris iš tų. kuriuos jus žiūrėjote, atneš jums už
ganėdinančius rezultatus gerume ir dailume, muzikaiiško pasilinks
minimo, o podraug ir ilgą tarnavimą.
Ištirkite “Steger’io Idėją Pardavinėjimui Pijantį” 

jeigu jus esate užinteresuoti pirkime Pijano.
Spręsk pats sau, nepirk pijaną be apsvarstymo, ką ta nepaprasta ‘‘Ste- 

gėrio Idėja” jums reiškia*ir ką jums gali padaryti.
Mes pa varto jame tą pieną vien del to, kad petJlffą laika teikti geriausią 

užganėdinimą musų‘pirkėjui, ir suprantamas dalykas geriausią už- 
ganedinimą mums patiems.

Steger & Sons Pijanai ir Naturališki Pats-Grajinanti Pijanai yra atsi
žymėję savo puikiu tonu geru subudavojimu ir dailiu darbu.

Mes jaučiamės, kad nei joks pardavėjas negali kalbėti tiek daug apie 
musų pijanns, kad užganėdintas pirkėjas. Nei joks kenkimas nebūtų 
galėjęs davest mus į tokią šaką biznio ir nebūtų padaręs Steger & 
Sons fabrikus didžiausius ant pasaulio. ~~-

IŠPILDYK ŽEMIAUS PADĖTĄ KUPONĄ.
Yra tai svarbu kad jus žinotumėte visas smulkmenas apie viršminėtą 

pardavinėjimo propoziciją. Pristatys jums atsakantį instrumentą, o 
tas suteiks jums amžiną muzikališką pasilinksminimą ir užganėdini
mą.

Nėra nieko paslaptingo. Taį yra aiškus paprastas pienas. Leiskite 
mums apie tai jums išaiškinti, ypatiškai ar per laiškus. Išpleškite 
knponą ir prisiųskite mums.

vietos 
r laiko, pasaktyštrie tik tiek, kad Gary, Ind. yra greičiausiai augan
tis miestas ant pasaulės, pagal savo senumą, turi daugiausiai fabri
kų, ir j trvęniP#' laiką taps garsiausiu plieno miestu. Žemes vertė 
čia kas dieną kjUlaugštyn, tai daugumas agentų pasinaudodami iš to 
kilimo, pardavinėja lotus priemiesčiuose. Gary, už augštas kainas in- 
kalbinėdami pirkėjams, buk tose vietose bus kada dideli namai, biz
niai ir bus brangios vietos. Meldžiame godotinų skaitytojų atkreipti 
atidą į tai, kad-pastaruoju laiku mes apsiėmėme pardavinėti žemę 
pačiam viduryje Gary miesto ir padarėme sutartį su L. A. Bryan, 
kuris vąldo pusę Gary. Jeigu norite pirkti žemę Gary, tai atsilan
kykite į musų banką, mes jums parodysime geriausias vietas Gary. 
Mes turime Gary kelis šimtus lotų ir namų ant Broadway ir ne toliau 
kaip 3 ar 4 blokus nuo Broadway j abi šąli, o Broadway yra svarbiau
sia gatvė Gary. Kadangi Gary dabar priviso visokios rųšies agen
tėlių ir kompanijėlių žemės pirkimo ir pardavimo ir jie nepaiso ant 
žmogaus gero, tai mes pasirengę esame kiekvienam lietuviui patar
nauti. Jeigu pirkaite per musų banką, tai užčėdysite pinigų ir gau
site geresnes vietas. Atsiminkite tuos žodžius, nes tai tikra tiesa. 
Galite pirkti ir ant visai lengvų išmokesčių. Jeigu nori pirkti žemę 
Gary, tai kol ką darysi, pirmiausia atsilankyk j musų banką, o mes 
jums viską parodysim kaip ant delno ir suteiksime visokias informa
cijas ir tt. Meldžiame godotinų skaitytojų pasakyti apie tai ir ki
tiems, kad visi žinotų. s

J. M. Tananevicze 
3249-53 S. Morgan St* Chicago 

JOSEPH SZLIKAS, Agentas.

pui-Satino paukščiai ir gėlės padaro 
kias pagalves.

P. LORILLARD CO.

i I

5c. už 10
PARDUODAMI PAS VISUS PARDAVĖJUS. - 

PABANDYK BAKSELĮ IR PERSITIKRINK PATS.

Iš

A

>

TURKIŠKO
SUMAIŠYMO

TINKA
VISIEMS 

RŪKYTOJAMS

YPATINGI 
CIGARETAI

ENTIRELY NEWZ

= CORK.TIP
ĮDOMUS 
SATINO

NUOSTEBUMAI

Telefonas Canal 3263

Daktaras S. Wissig
Iš SENO KR A J AUS.

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų ir mo
terų, kad ir’ užsisenėjusias. Jei kiti juo neišgydė nueikit pas jj o jis 
jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėt.

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

dėliomis nuo T(F iki 12 ryto. •
1759 West 18 Str.. Corner Wood Str.

EB
PAUKŠČIAI 

IR 
KVTETKOS 
KIEKVIENAM 
BAKSELYJ

Mao
f ^Cigarette*,

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

Jonas Budrikaš
Savininkas

3252-54 So. Morgan St. . Chicago. Ill
Telephone Yards 6685

Užlaiko krautuvę vyriškų aprėdalų, skrybėlių, čeverykų ir 
batų, dėl moterų, vyrų ir vaikų, taipg ir vyriškų siutų. Taba" 
ką ir cigaretus išsiunčiame visose dalyse Amerikos.
Duodame tikietus prie pirkinių. Po išpirkimui už 

S15 tavoro, mes duosime už 50c tavoro dykai.

Išsiunčiame drabužius ir j kitus miestus.

URRA

VISI

PAS

Juozapą Ridiką
3253 Illinois Ct. kerte 33 g.

Szaltas Alus, gardi Ariel
ka, kvepenti Havanos Ci
garai. Turiu didelę salę 
dėl mitingų, veselijų ir tt.

TELEPHONE YARDS 2716 ~

Klauskit 
Ch open 10c 
cigarų, nes 
padirbti iš 
geriausio 

—• tabako.
JOS. BARTKOWIAK

ndirbėjįji
<934 So. Paullaa «t„ Chicago, UI 

Phona Yards au.

ers opijų

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik
rodėlis gvarantuo- 
tas ant 20 metų, 
paauksuotas du- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš
marginti, gerai 
laikų laikanti, la
biausiai naudoja

mi keliauninkų, kurie turi daboti lai
ką. Speeijališkas pasiulijimas. Mes 
nusiųsime šitų laikrodėlį kiekvienam 
C. U. t), už $5.75 ir expreso kaštus 
del peržiūrėjimo, 
mokėk nei cento, 
ketum $35. 14k.
gelis dovanai prie 

EXCELSIOR 
904 Athsnaeum Bldg.,

Jei nepatiks, ne- 
Už jj kitur mo- 

paauksuotas lenciu- 
laikrodėlio. •
WA'XCH CO., 

Chicago, IU.

John Cochinsky
> LAWYER

Lietuvys Advokatas
69 W.Washington St., Room 1610 

CHICAGO
Atlieku vilokius letališkus reikalus at

sakančiai, ypatingai susižeidlmo u ,k‘įuį- 
Užsiimu vedimu visokių civiliškų Ir kri- 
minališku bylų. Taipgi peržiūru abstrak
tus ir padirbu visokias popleras ir doku
mentus pardavimo Ir pirkimo namų, lotų, 
biznių Ir tt. Lietuviai, kurte tunte kokj 
legalilką reikalų, atsmaukite pas tautleU. 
q Ofiso vaL: auo 9 ryto iki 5 po pietų. * 

Gyvenimas: _
2316 W. 23rd PL, Chicago, III. 
r Gyvenimo vai.: touo 7 iki 9 vakaro*

Dept. 108

Dėlko turi nešiot seną ropę

Valstija.

CHICAGO, ILL.3248 S. Mcrgan SI.

DARYKITE DABAR!

Gatve..
Miestas

> - f ESTABLISHED 1879 ...
Piano'Manufacturing Company 

STEGER BUILDING
N. W. Corner Wabash Ave. and Jackson Blvd.

STEGER ®. SONS PIANO MFG. CO.
STEGER BUILDING, CHICAGO

Ponai
Prisiuskito man iszaiszkinima apie Stcgerio Idėja Pijanu Pardavinėjimui

Vardas...................................................................................... . ..............

Steger & Sons Pijanai yra žinomi visur kaipo švelnaus tono 
ir atsakančio subudavojimo.

Labai linksma knyga

flUMORftS- IR SATYRA

KUR BEGI FILIPAI?
Ugi pas VITKAUSKĄ į lietuviška 

karčemą. Ką-gi ^en jauti brolyti? 
Tai tu to dar nežinojei ką visi jau 
senai žino. Kad jis yra geras vyras 
ir pagelbsti žmogų visose rodose.
Jei turi provą korte, jis duos rodą, kad niekad nepraloši, jei nesukalbi an
gliškai, jis bįs tau gerąs vertėjas* O alus, tai skanus, nes yra- iš Kauno 
pargabentas, stiklai milžiniški, na jeigu netiki tai einam išsitraukti po

■ skunerį ir persitikrinsim. ' •• ■i -. ->

K. VITKAUSKAS
333 E- 14th Street - CHICAGO HEIGHTS, ILL. Tel. 636R.

kad grali pirkti naują Gold Filled paauksuotą 
ant 20 metų gvarantuotą Elgin Laikrodėlį už

$15.00
Lenciūgėlių, laketų, žiedų, špilkų, kolonikų 

šukų ir tt. Yra daug gatunkų iš ko pasiskirti.
ta*" Sliubinių žiedų litaras indedu už dykų. -fcį

Musų dopozitoriai gauna 3 proc. metams, kuris yra mokamas pirma 
dieną Sausio ir Liepos. Pinigai padėti prieš 10 d, mEnesio. traukia 
proc‘ nuo pirmos d, Pradėkit pasidėti šiądien kad ir su 1 dolier.u.

INDUSTRIAL SAVINGS BANK
2007 Blue Island Ave.

22 metai biznije. Atidarytą Subatos vakarais
Visos kalbos kalbamos. nuo 6 iki 8 valandai.

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

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

Telephone. Yards 4527.

Vienatine Lietuviška Aptiekaant Bridgeport©

F. A. POSZKAUS
3121 S. Morgan bt., kertė 31mo PI.

CHICAGO, ILL., Tel. Yards 695
Užlaiko visokias geriausias gyduoles krajavas ir užrubežines, kvepalus ir gy
dančius muilus. Taippat savo labaratorijoj išdirbame geriauses gyduoles nuo 
nuospaudų (corns), nuo kosulio, proškas nuo galvos ir pilvo skaudėjimo, nuo 
kojų šutimo Trojanką ir daug kitokių. Lietuviai visokiame reikale kreip- 
kitOs į lietuvišką aptieką, atsilankykite ar per raštą patarnausime sanžiniškai 
ir maloniai.

Vyrai Išgydomi į 5 Dienas
VARICOCELĘ, HYDROCELĘ (Be peilio ir skausmo) 

ę*
Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles. Strikturos, Užkrečiamų 

Kraujo Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles ar ypatingų vyrų ligų.
Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles somas pinigų, 

ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims, kurie 
buvo gydomi per tuziną ar daugiau daktarų be jokios pasekmes, kad aš vartoju vienintelį 
būdą, kuriuomi tikrai ir ant visada išgydau.

, Ateik į mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose. 
Tamsta gausi genaus; patarimą ir pasinaudosi iš mano 15 metinio patyrimo kaipo speci- 
jalisto vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.

Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų ir Inkstų nesveikumus
(Nemokėk už neišgydymą—Neišgydo, nemokėk)

Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą.
Rodą Dovanai.

VYRU LIGOS
Pražudytas Vyriškumas, 
Ligos Kepenų ir Inkstų. 
Norvižka negale, Silpnu
mas, Pražudyta pajiega, 
Nuovargį,Kraujo užnuodiji- 
mų. Slapumo bėgimų.

Plaučiai

Kalbu Lietuviškai,

Užnuodi j i m ą 
ir visos odos ligos, kaip Spuo
gus, Piktąją Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas. Nai
kinančius Nubegimus, Įsise
nėjusias Ligas.

Ligos Moterų
Vidurių Ligos, Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos išgydomos visiškai. 
Žarnos. įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos
ištyrimas DOVANAI.

VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas jiežko. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta tik 
pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano atsa
kančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kančių.

Dr. ZINS, 183^SCHICAG0
Valandos: 8 ryto Iki 8 vak. Nedalioms, 8 ryto iki 4 po pietų.

kurioje aprašoma senovės ir šios gadynės juokai, juo
kingi prietikiai,-meiliški atsitikimai, linksmos patarlės 
ir tt.

Toj knygoj atrasi daugiau juokų nei dešimtyje 
humoristiškų laikraščių per 10 metų; daugiau užganė- 
dinimo, nei išgėrus bosą alaus; daugiau gerų patarimų 
ir pasargų, nei visose virtuvių knygosb ir tt

Jei nori turėti linksmą būdą, tai nelauk nei die
nos, nei valandos nei minutos, bet tuojaus atsiųsk 
“Kataliko” redakcijon tik 50 centų idant tau toji 
knyga butų išsiųsta ir tai greitai.

Kaip tik gausi tą knygą, gali su ana išsitiesti kui 
medžių pavėsyj, o iš skaitymo turėsi daugiau linksmy
bės nei iš poros šimtų centų, daugiau atsivėdinimo, nei 
iš pilnų statinių “aiskrimo”, daugiau pajaudinimo, nei 
iš draugijos 25 merginų!

Gal1 netiki? Gali apie tai persitikrinti dykai. Jei 
nebutum šita knyga užganėdintas, gali ją sugrąžinti ir 
už tuos 50 centų išsirinkti kitokių knygų.

Kas'/ uri kišeniuje 50 centų, tegul
1 \ heliųsta, bet tuojau perka
faUMORĄ IR SATYRĄ.

Pitfigus šiųzdarnaa adresuok taip: •

JONAS M. TANANEVICZE
8244 So. Morgan Street Chicago, III.

Kas atsiųs OJI.00, gaus taj juokingų knyg;ąlr 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”.

visados turėtų 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, III.

Kalėdų dovana, kuri turi vertę per visą metą 

> Aprupinkit savo namą su 

Elektros Šviesa
THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. sutei

kia šviesą, tūkstančiams namų ir tūkstančių arklių 
pajiegos fabrikams perdėm visų pietvakarinę dalį 
Chicagos.

Jus galit turėti jūsų namų, arba šapų pritaisy
tų su šviesa arba pajiega arba abiem, pagal jūsų 
pačių supratimų už mažų mokestį pridėtų prie mi- 
terio bilos.

Pasiųsti Postalcardę, ateiti arba telefonuoti pas: 
THE COSMOPOLITAN Electric Co. pakaks. 
Adresas:

General Contract Agent
General Offices, (Peoples Gas Bldg) 

122 So. Michigan Blvd.
( Randolph 3341 

Phones: į Autom. 64612
Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektrikų del 

šviesos ir pajiegos.

Apsaugčjam nuo Ugnies
Pranešame visiems lietuviams ant Bridgeport© ir apielinkėj 

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

J. TANANEVICZE
Chicago, III.p 3244 S. Morgan St

9
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STEREOSKOPAI ssz

71.

72.

73.
74.

75.

76.

77.

m a-
Ei

Užganėdintas pirkėjas, 
tai geras apgarsinimas.

Pasiremdami ant to principo, 
mes darome Real Estate biznį 
jau per kelioliką metų.

Kiekvienas biznis reikalauja 
tinkamo prižiūrėjimo ir vedimo, 
to paties reikalauja ir Real Estate 
biznis, o kad tą atlikti tinkamai, 
reikia padėti dikčiai darbo, ener
gijos ir supratimo.

MES esam pardavę šimtus 
properčių, kaip tai: - Namų, Lotų 
bei Farmų ir kiekvienas, kuris 
tik pirko ką nors per musų ban
ką, yra pilnai užganėdintas, o jei
gu žmogų užganėdini, tai jis re
komenduoja ir kitiems.

MES turime daug properčių 
ant Bridgeport’o (centras • lietu
vių Chicago;) ir kitose lietuvių 
apgyventose vietose.

MES greičiausiai apeiname ir 
gauname ant pardavimo “Bar- 
gain’us” (pigumus), tai tokiu bu- 
du galime parodyti jums tokias 
propertes, kokių jus norite.

MES nieko neslepiam nuo pirkėjo, bet pasako
me apie propertę taip, koki ji yra: jeigu yra gera, 
tai sakome, kad gera; o jeigu prasta, tai sakome, 
kad prasta, tokiu budu pirkėjas gauna rodą tokią, 
kokią mes sau duotume.

JEIGU NORI PIRKTI kokią nors propertę 
PIGIAI, tai atsilankyk į musų banką, o mes jums 
parodysime tokių properčių, kokių tik jus norite,

REIKALAUJANT, PASKOLINAME PINIGŲ 
ANT PRIEINAMŲ IŠLYGŲ.

JEIGU NORI, KAD JŪSŲ UŽMANYMAS 
IŠSIPILDYTŲ, TAI ATSILANKYKITE Į

Kad atituštinti vietą maldakny
gėms, kurią norime ištisą eilę įdėti 
į savo knygų krautuvę, priversti esa
me išparduoti už pusę kainos visas čia 
paminėtus STEREASKOPUS arba Te- 
LESKOPUS.

Stereoskopai yra dirbti garsiausių ar
tistų; Stereoskopai yra tai puikiau
sia dovana merginai arba vaikinui. 
Toki stereoskopa mergina gavusi, vi
sada laikys atminti kaipo didžiausią 
dovaną ir kada tik per jas pažiūrės, 
visada atmins jos prisiuntėją.

Stereoskopas arba Teleskopas yra 
tai prietaisa aiba žiūronas su padidi
nančiais stiklais, per kuriuos kad . žiū
rai ant abrozėlio, abrozėlis pavirsta į 
naturališką paveikslą, kuriame matai 
čielas grupas žmonių, trlobų, visą mies- 
stą, plačius laukus, miškus, daržus ir 
taipt toliau, taip kaip kad pats toje 
vietoje būtumei ir viską savo akimi 
matytumei. Teleskopas paverčia į 
naturališką esybę: padidina jį askirs- 
to žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau 
ne paveikslu, bet tikru atsitikimu.

Mes turime dabar ant pardavimo 
gražiausius stereoskopiškus paveikslus, 
kaip matote žemiau surašytus.

SERIJA I.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų pa

veikslėlių iš Kristaus gyvenimo. 
Kaina $1.00 už bakselį su 22 pa
veikslėliais.

štai ką juose gali pamatyti:
Kristaus užgimimas Betlejaus Stai- 

uėlėje.
Trįs Karaliai atlanko gimusį Kris
tų ir dovanas jam kloja.

Kristus, dar kudilpu būdamas, mo
kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

Kristus 
lejaus. 
ną.

Kristus
Judošius

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

kryžių

veidą

jo ne- 

nukry-

Jono M. Tananeviczio Banką
3249-53 S. Morgan Street, CHICAGO, ILL.

DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS

“ŠAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnlnkas ir petnyčla.
------------------  PRENUMERATA KAŠTUOJA: --------------------

AMERIKOJ fn,eta.ms ?2-|?,, ^pusei matų $1.25
PTTROPOT fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-LLUVlVJ Į 1o1 ,r gkoti1oi iS prusuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Co.
1520-522 W. South III,, • Mahsnoy City, Fe.
h_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

ant svodbos, Kanoj Gali- 
Permaino vandenį į vy-

ant kalno kalba priešais, 
savo pabučiavimu išduoda

Kristų žydams.
Simonas pagelbsti Kristui 
nešti.
šventa V eroniKa apsiuosto 
Kristui.

Jėzus ramina moteris, kad 
verktų.

10. Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.

11. Kareiviai ir šv. Peras prie kalno 
Golgotos.

12. Kristus paveda savo motiną Jonui.
13. Skaito Kristui myrio dekretą ant 

kalno Golgotos.
14. žydai ruošiasi kalti Kristų prie 

kryžiaus.
16. Kristaus kūną ima nuo kryžiaus.
17. Kristus keliasi iš grabo.
18. Kristus žengia į dangų.
19. Regykla šiandieninio Betlejaus.
20. Kaip šiandien išrodo Stainelė, ku

rioje Kristus gimė.
21. Bažnyčia apreiškimo šv. P. Ma

rijos.
22. Bažnyčia budavota ant grabo šv. 

P. Marijos.
23. Kaip šiandien išrodo Kristaus gra

bas.
24. Kaip šiandien išrodo Kalvariją, 

kur Kristus mirė.
25. Ulytėlė po vardu Jėzaus “štai

.žmogus’’. - •
SERIJA II.

Susideda iš 100 Stereoskopiškų paveik- 
lėlių bakselyje. Kaina $1.50 už 

v. bakselį.
šitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa

veikslėlių ką pirmutinėse serijose. Ir 
štai ką juose galite pamatyti:
26. Besiartinanti audra ant ežero Erie.
27. New Yorke tavorų krovimas j di

delį oceaninį laivą.
28. New York. Pilies.daržas (Casttie 

Garden).
29. Boston.

Atlantic 
maryj. 
Niagara, 
tys nuo ožinės salos. (Horse Shoe 
Falls from Goat Island).
Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.

33. Kaskados ir pokylinė svetainė. L. 
P. Parodos 1904 m.

34. Moki indijonas namieje.
35. Moki in'dijonų gyvenimas.
36. Sioux indijonų vadas, He-No- 

Fraid.
37. Vartininkai (The Sentinels) 3.043 

pėdų augščia, Yosemite, Cal.
38. Motina girių, 68 pėdas apėmio. 

Yosemite Klonyj, Cal.
. Magdelenos Kolegija, Oxford, An

glijoj-
. Airija. Killarney, pilis Boss.
. Inėjimas į Muckross Klioštorių, 

Airijoj.
. šiaurinis miestas, Gibraltar.
, Berlynas. Bondlėr lovis ir Ka

tedra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramži
nės pilies.

. Vokietija. Laivas apleidžiaatis Ko 
blencą, ant Rheino upės.

. Švedija. Stockholmas nuo vandens 
pusės.

. Stockholmas. Karališkas palocius.
, Švedija. Ant kelio j Odde.

Švedija. Lejono pilis, Geteborge.
Šveicarija. Mount Blance žiūrint 

nuo Chamonix.
Thun, Šveicarijoj.
žuvinis kiemas, Alhambra, Grana 
da, Išpanijoj.

, Katedra Notre Dame, faskada. Pa
ryžiuj, Francijoj.

, Tullerinų daržas, Paryžiuje, Fran
cijoj.

, Palociai tantų ant upės Selnaos 
Paryžiaus Paroda, 1900 m.

, Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 
Francijoj.

. Des Shamps Elysees, Paryžiuje, 
Francijoj.

, Didžiosios operas palocius, Pary
žiuje, Francijoj.

59. Tvirtynč Šv. Jono ir Katedra, Mar
seilles, Francijoj.
Laivų užplauki ir ežeras, Ville- 
france, Francijoj.
Carnicbe kelias ir ežerėlis Ville- 
farache, Francijoj.
Pajūrinis kraštas Casino, Monte 
Carlo.
Vatikano daržas ir Bv, Petro ka
tedra, Ryme, Italijoj.
Bymas žiūrint nuo bokšto Bv, Pet
ro katedros.
Didžioji galerija Colona oaloeiuje, 
Byme, Italijoj,

30.

31.

32.

89.

40.
41.

42.
43.

♦4.

45.

46.

47.
48.
49.
50.

51.
52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

60.

«L

62.

63.

64.

«.

Pilies.daržas (Casttie

Ežeras viešame darže.
City, New Jersey. Pa-

Patkavinis vandenskri-

66. Severo, Byme,
Italijoj. i?o "i r _ r

67. Koloseumas, Byme,. Italijoj.
68. Nesenai atkastas,.palocius, Pompe- 

jo, Italijoj.
69. Senatas ir Kanalas, Milane, Itali

joj. <
70. Kelias šv. Juozapo, Venecijoj, Ita-

Šėrimas karvelių ant pleciaus San 
Marco, Venecijoj.
Kėlias šv. “Andriejaus, Venecijoj, 
Italijoj. y.'
Mahometonų :bažnyčia Omare.
Oceaninis pakraštis, parodantis ke
lio užuolanką, Algiere.
Gėrymo fontanas ir gatvė Sename 
Kaire, Egipte.
Besimeldžianti dervišai kieme 
hometonų bažnyčios Gamoa 
Ain.
Mahometonų bažnyčia Sultano Ha
san, žiūrint, nuo Ciadelio sienų. 
Kaire, Egipte.
Pyramidos 
rint nuo 
Egipte. 
Arabija, 
upės take.

80. Inėjimas į 
dijoj.

81. Turgaus diena Singapore, Indijoj.
82. Tautiškasis greitasis trūkis, Sin

gapore, Indijoj.
83. Policijos stacija Hong Konge, Chi- 

nijoj-
84. žibinčius Hong Konge, Chinijoj.
85. Chiniečių vienbuoriniai laivai 

įplaukoj Hong Konge, Chinijoj.
Gražusis kelias Shanghai, Chini
joj-
Žvilgis ant viešos turgavietės, 

Shanghai, Chinijoj.
Tautiškas priešpiečių namas ant 
salos Java.
Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 
laukai.
Yokohama, Japonijoj. Prūdas egip- 
tiškų lotus kvietkų pilname žy
dėjime. .. .
Junitų žinyčia Honmoku. Yokoha
ma, Japonijoje
Yokohama, Japonijoj, šiaučius dir
bantis lytines kurpes.
Yokohama, Japonijoj. Kriauklinių 
žuvių pardavinėtojaus stotis.
Paroda ugnagesinių atletų, Yokoha
ma, Japonijoj.
Yokoham?, Japonijoj. Kvietkų 
daržas.

96. Yokohama, Japonijoj. Altorius, ne
šamas jaunų gerbėjų Matsuri pro
cesijoj.
Japonijoj vaikai, nešanti pokylinį 
Matsuri altorių, Yokohamoj.
Matsuri pokylis, muzikas pastolas 
ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj.
Yokohama, Japonijoj. Daržovių 

pardavinėtojas, rodantis savo 
turtą.

100. Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj, Yokohama.

101. Japoniškas žvejys prieplaukoj, 
Yokohama.

102. Japoniečių būdas eiti pailsiu.
103. Trepai į Kigomizų žinyčią, Kyoto, 

Japonijoj. » i
104. Kyoto, Japonijoj. Kigomizų ži

nyčia. j, (
105. Auksinis pavilionas ant ežero 

Kinkakuji, arti Kyoto, Japonijoj.
106. Senoviška žinyčia Fujiyama, Mt. 

Fuji, Japonijoj.
107. Teatro gatvė, ilgio vieną milią, 

Osaka, Japonijoj.
108. Nara, Japonijoj. Tūkstantis ži

binčių prie Kasuga-No-Myia ži- 
nyčios. /S

109. Nikko, Japonijoj. Senovės akme
ninis šuo, šergentis Nikko žiny
čią nuo Piktojo, ...

110. Hawaiski mokyklos kūdikiai.
111. Paimu- daržįisį ant kranto Mono- 

loa upės, ” Hawai.
112. Daktilinių , Honolu

lu, Hawai.
113 Hawaiska moteris, gaudanti Pee- 

heai, mažiukę;-’kriaukinę žiuvaitę.
114. Chiniėčiai fėhkanti ryžius, Ha

wai.
115. Gyvenimas Pretorijoj, Pietinėj 

Afrikoj.
116. Tnplauka ir plaukianti laivų tai

symo dirbtuvė Valparaiso, Chile.
117. Jamaicos Broorkline gatvė, Port 

Antonio.
San Francisco gatvė, Mexico City. 
Didysis pliacius, Mexico City. 
“Jojimas šėnimis”.
Mano apginėjas.
Kalėdų rytas.
“Tėve musų, kuris esi danguo

se”.
124. Pagalvėlių katė.
125. šėrimas kačiukų.

Teleskopas ir 100 virš paminėtų 
paveikslėlių kaštuoja .................. $3.00

100 tų pačių paveikslėlių bakse
lyje be eleskopo ......................... $2.00

25 paveikslėliai iš Jėzaus gy
venimo ............................. AA

Pats vienas teleskopas 
lėlių kaštuoja $1.00.

SERIJA in.
Susidedanti iš 12 maišyto 

veikslėlių pundelyje, 
už pundelį.

šitoje serijoje, kiekviename punde
lyje, beveik vis kitoki paveikslėliai, 
tai yra maišyti iš visokių gatunkų. 
Juose yra: gražiausių miestų, bažny
čių ir kitų bagetų triobesių paveiks
lai, taipgi ir komiški paveikslėliai, ši 
serija yra gera tiems, kurie nori pi
nigus užčėdyti, nes Ji. kaštuoja tiktai 
25c., o joje galima tiek daug pama
tyti kaip ir serijoj* L

SEBUA IV.
12 taippat maišyto gatunko paveiks

lėlių pundelyje. Kaina 50c., už 
pundelį.

Bitoje serijoje Važiausi paveikslė
liai. Labai aiškus, yra dirbti ga
biausių artistų, brangaus darbo. Į 
juos žiūrint matai viską taip aiškiai 
kaip kad prieš akis nebūtų jokio pa
veikslėlio, bet tikrai gyva regykla.

78.

79.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

97.

98.

99.

118.
119.
120.
121.
122.
123.

ir Arabų Vilija^ žiu- 
Ghizeh kelio, Kaire,

Daržas

palocių,

išdžiūvusiame

Singapore, In-

..... $1.00 
be paveiks-

gatunko pa- 
Kaina 25c.

kainos yra tik už paveikslėlius, be 
Teleskopo. Pats* Teleskopas kaštuoja 
75c. Vieno Telefoną užtenka ant vi
sų ir visokių psVeikftėlių turėti, tai 
vienas Teleskopą* užtenka jiems 
siems. » “ »

Vienas Teleskojąs užtenka visokiems 
paveikslams. dą ' turi teleskopą, 
tai gali imti pav luij kokius tik no
ri ir visi tiks į p4tj teleskopą.

Siųsdami pinigtt ant teleskopų ar 
ant kitokių reikalg visada adresuokite i

JONAS M. TANANEVIČE 
3249-53 S^ Morgan 8L 

Chicago^iU.
---------------- ,1 . ---------------

vi-

uetuvys notaras.
Išdirba visokius • Bejentališkus do

kumentus, paveizdan: Doviernastis; 
Testamentus; Bill «f Sales; Kontrak
tus; Notas; Affidavits ir visokius ki
tus raštus, koki tik Rejento arba “No
tary Public” skyriuje daromi. Su
teikia patarimus reikaluose dalią Lie
tuvoje ir kituose dalykuose.

Kreipkitės i
TANANEVTCZ SAVINGS BANK. 

8349-53 So, Morgan St; Chicago, XU.

*
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HARMONY BETRUBINE KALBAMA MASZINA. MODELIS 12
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Dykai! $25 Harmony Betrubine Kalbama Mašina Dykai.

Su Harmony Kalbama Mašina jus galite turėti Grand Opera Komišką Operą ar Dramą savo namuose ir tokiu 
pat budu, kaip yra dainuojama ir lošiama teatruose po didelius miestus. Jus galite reproduktuoti visas populia- 
riškns Dramas ir baladas, taipgi Beno ir Orkestros Muziką ir linksmintis keliaujančių dainininkų lošimais ir juo
kingais pasakojimais, jeigu jųsjurite Harmony Kalbamą Mašiną. Jus galite turėti visą šokįmui muziką, kokios 
tik norite be samdymo ir iškaščių Orkestros ar Beno, nes su pagelba Harmony Kalbamos Mašinos jus galite grajy- 
ti bile kokį šokį, kokis tik yra kompozituotas, kaip tai visus Valcus, Two Step, Polka Kadrilius ir tt.
Harmony Mašina turi visus geriausius, vėliausius pagerinimus. Paimkim tik vieną naują pagerinimą, Tojio 
Alkūnę. Harmony mašinai yra pritaikinta patentuota sutvarkojua Tono Alkūnė, kur visai nauja ir originališka 
tik pas mus. Tono Alkūnė tinka Harmony Mašinai išduoti tą aiškų malonų toną, kuris padaro Harmony Mašiną 
mylimiausia.

Skrynute Harmony Mašinos turi 11^x11}^ colių apačioj, ir yra 7 colių augščio, padaryta iš ąžuolo, vaškinis 
nudirbimas.

Mašinerija Harmony Mašinos turi daug visai naujų pagerinimų, kurių kito išdirbimo mašinos visai neturi, gali 
but užsukama laike grajyjimo

Harmony Mašina yra dirbama per amatninkus augščiausio laipsnio praktikoj, kurie dirba Kalbamas Mašinas 
per visą savo gyvenimą.

Didžiausia atyda atkreipiama į dirbimą ir parinkimą tavoro vartojamo Harmony Mašinose yra absolutiškas 
tobulumas, kurį mes stengiamės pasiekti ir gauti, ir mes užtikriname, kad “Harmony” yra geresnė mekanizme, 
švelnesne tone, švelniau einanti ir yra atsakantesnė už kitokias mašinas.

Kada jau Harmony Mašina yra gauta ir vartojama per musų kostumierį, tai yra laipsnis užganėdinimo mums 
nemieruojamas vien doleriais ir centais, bet per tikrą pasilinksminimą, kurį mašina priduoda vartotojui.

KAIP GAUTI VIENA ISZ TU MASZINU DYKAI
Instrumentas tokio aukšto laipsnio, negali būti nupirktas niekur už mažiau kaip $25.00, o vienok yra duoda

mas Dykai musų kostumierlams—absolutiškai dykai.
Musų pienas, kuris duoda jums progą gauti Harmony Kalbamą Mašiną Dykai yra toks: —duoti jums ku

poną su kiekvienu pardavimu, kaipo tai, uz. 5c pirkinį, mes duosim_ jums už 5c. kuponą, už 10c. pirkinį gausite už 
10c kuponą ir tt. Jus laikykit juos,—kada jus turite kuponų už $35.00 atneškite juos mums ir ištnainykit 
ant Harmony Kalbamos Mašinos absolutiskai dykai. Jus nemokėsit nei vieno cento už tą Harmony Bo- 
triubinę Kalbamą Mašiną. Mes duodame jas už dyką vien, kad apsigarsinti savo biznį ir padidinti prekybą.

Dalinimas tų Kalbamų Mašinų nepakels prekių ant tavoro, nei jokioj šakoj biznio, mano krautuvėj. Vi
sas tavoras, kurį perkate pas mane, aš stengsiuosi duot jums geriausi, kaip kur nors kitur.

Aš užkviečiu visus specijališkai atlankyti mano krautuvę ir išgirsti kaikurias puikias dainas grajiuamas ant 
- viršminėto instrumento ir apžiūrėti tas namų linksminančias Dainuojančias ir Kalbamas Mašinas.

Adolfas L. Zacharewicz
------------užlaiko-------------

Skrybėlės, Czeverykus, Vyriškus apredalus — Taipgi Siuvėjas, Išvalo ir Taiso.
2336 S. Oakley Ave., kampas 23 Pl., CHICAGO, ILL.

New Ycrl

Waltz, Two Step ir kitokių.
Pirma lietuviszka Mokykla Amerikoj, 
Prof. Julius kaip iszmokina, tai niekas 
taip negali iszmokint niekur kitur.

PROF. JULIUS SILSKO 
2119 S. Halsted St Chicago, Ill.

Phone Canal 3762

Dr. F. F. Wisniewski 
Ofisas 1268 Milwaukee Av. 

CHICAGO, ILL.
SFECIJALISTAS LIGŲ: VYRŲ, 

MOTERŲ, VAIKŲ IB PRIL GIM
DYMO.

Gydau privatiškas ligas vyrų ir mo
terų, taipgi skausmą skilvio, inkstų, 
plauučių, f'dies, reumatizmo, užnuodi- 
jimą kraujo Ir ligas akių, ausų, nosįes 
ir gerklės, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 9 
valandai vakaro.

\NEWYORK

W. Pulman 4178, arba 659 W. P.
Lietuviška Registruota 

AKUŠERĖ 
ELEON. S. SUTKUVIENĖ 

339 Kensington Ave. 
Kensington, Ill.

LOXOL
DR. RICHTER S

Pain Expeller
Dr, Richter's galingos externa 

liškos gyduoles privalėtu 
rastis kiekvienoje 

šeimynoje
AIN-EXPELLE
Reaus. PatOIf.

49% ALCOHOL
F.AiHICHTER&Co.

2l5Pearl St n

* * 
% * | 
* 
% * *

************^-^************
I MOKYKLA ŠOKIU,
* ■
*
***
*
**
************4-5-************

************************** 
3 Telephone Canal 2X18

l DR. A. LEONARDAS JUŠKA “

i
 Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.

1749 8o. Halsted St., Chicago, Illinois.
PRIĖMIMO VALANDOS: 

Nuo g ryto iki ii: po piet nuo3 iki 5 ir 
vakare nuo 7 iki 9.

* * ** ** *- ***************************

Tel. Lawndale 3670

W. POLCYN
MASON CONTRACTOR

Darbą atlieka visose daly
se miesto. Taipgi pastatė 
J. M. Tananevičio Bankos 
namą. Darbą atlieka koge- 
riausiai.

2613 W. 20th St., 
Chicago, Illinois.

JAIGU ESI SUŽEISTAS, 
o negavai atlyginimo už savo su
žeidimą, pasiklausk pas mane. Per 
mane daugelis žmonių gavo tūkstan
čius dolerių, gausi ir tu. Del atsa
kymo indėkit markę.

Rašykit lino adresu:
JOHN SAUKAITIS,

Gen. Claims adjuster,
8 Charles 8trn Maspeth, N. Y.

.(34-37)

l«nbago Ji101

Išnaikina skaudėjimą nuo Reu> 
matizmo, Kraujo Sukrekejimo, 
Sttenų Degimą, Strendieglis ii 
Neuralgijos.

Skubiai palengvina žaizdas, štyvir 
mą ir muskulas. Šlubumą ir pažeidimą, 

[išgydo nuo šalčio ir kripo ir skaudėji
mą kaklo. Trukdo nuo krajo sukepima 
ir nuo uždegimą plaučių. Išgydo galvoj 
skaudėjimą it dautų gėlimą. Gepamirš- 
kite gauti teisingas gyduoles ubpečėtit; 
su pečėtim pokeliuose.

25c ir 50c. už butelį.

F. Al). Richter & Co.
American House 

74-80 Washington St.

The American Life 
Insurance Company of Illinois. 
Po priežiūra Valstijos rando 

$100.000.00 
sudėta Illinois Valstybes kasoje.

Visokį apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami. 
COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG. 

72 West Adams St., kampas Clark gat. 
NETURI NIEKUR FILIJU.

Mlfcn i SlelnM
ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave.
6235 So. Halsted St.

CHICAGO,

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normal 2617
ILLINOIS

10



ADMLLSTRACIJA LIET. TEATBAL, 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Petr. Andrejauckas, Pirm., 

918 — 33rd St.
Stan. Stonevicze, Vice-prez., 

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

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

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

3118 W. 20th St. 
REŽISIERIUS TEATRŲ, 
Martinas Z. Kadzievskis, 

3244 S. Mrgan St.
ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV.

STANISLOVO V. IR K.
Juoz. Klimas, Pirmsčdis, 

452" Marshfield Ave.
Mot. Randis Pagelbininkas, 

4521 S. Marshfield Ave. 
kaulius P. Baltutis, Prot. Raštin., 

3249 S Morgan St.
Jurgis Brazauckas, Pin. Rašt., 

4530 S. Wood St. 
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

PASARGA: “Už korc-pondencijas, 
apgarsinimus “Kataliko“ Redakcija 
nenf=?,ko“.

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

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

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

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

141 Park Ave. ,
P. Aceviče, Raštin. Prot., ‘ 

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

‘ 159 Reese St. £
•' J. Grimaila, Maršalka, ’’.į 

31 Techery St.
KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 

MINDAUGIC.
J. V. Zachareviče, Prez., 

91" — ;-3rd St.
Martinas Kadzievskis, Sekr., 

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

3244 So. Morgan St.
Kun. M. Kraučunas, Kapclonas, 

32nd Pl. and Auburn Avr.

Draugysčių Reikalai.
TETYKITE 

MSt LIETU VIAI!
TAUPYKIT PINIGUS!

“Keistute“ Paskolijirao ir Budavo- 
jimo Dr-ste (Spulka) No L

Nauja 45 serija prasidėjo ketverge 
rugpiučio 8-tą dieną 1912 m. Susirn- 
kimai atsibuna kas Ketvergas 8-tą 
vai. vakare Juozo Ridiko svetainėje 
S251 Iliuois Court, kampas 33čies 
gatves.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą ak
cijų. Akcijos užsibaigia už 6’/i metų 
ir kiekviena akcija atneša $100.00

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti prie šios Drau
gijos (Spulkos), nes tai yra geriau
sia būdas del suččdijimo pinigų.

Si Dr-ja (Spulka) yra seniausia 
iš visų lietuviškų Spulkų Chicagoje.

Virš minėta Dra gija (Spulka) yra 
jo priežiūra valstijos Illinois ir yra 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų išly
gų del pirkimo arba statymo namų, 
ant pirmo mergišiaus (Mortgage) su 
peržiūrėjimu visų popierų.

Su guodone,
Ben. Butkus, Prezidentas, 

843 W. 33rd St.
J. P. Ewrldas, Sekre orius, 

3236 S. Morgan St.
Phones:—Yards 2716—Wabash 2200.

Juoz. Ridikas, Kasierius, 
3251-3253 Illinois Court.

Pradžia lygiai 7:30 vai. vakare, sve
tainė atidara nuo 5 vai..

PASARGA: šitas veikalas yra pa
imtas iš graikiško gyvenimo, pilna: 
didžiausio žingeidumo,, pamokinančių 
filozofiškų išsivystimų, žodžiu sakant, 
yra gražiausias veikalas kurį turės 
progą pamatyti lietuviška visuomene, 
ant lietuviškos scenos ir lietuviškoj 
kalboj. Dar reikia priminti, jog va
karas yra rengiamas per artistus my
lėtojus “Lietuvių Jaunimo Ratelio”, 
tai lošimas bus atsakantis ir užganė
dinantis vsuomenę. Tikimės jog tas 
pirmas vakaras ant atidarymo dra
matiško sezono bus atlankytas męilei 
per visus lietuvius ir letgvaites, o 
užtikriname, jog nesigailėsite. Po 
perstatymui šokiai. Su pagarba,

LIETUVIŲ JAUNIMO RATELIS.

Parsiduoda Bučernė labai geroj 
vietoj, lietuvftį ‘Spgyventoj. Parsi
duoda iš prfeža'jĮtieš, kad savinin
kas nusipirko i fąr)ną, ant kurios pats 
turi apsigyventi trumpam laike. At
sišaukite pas*Fr^hk Dap, 190 i Ca- 
aalport Ave., Tel. Canal 1671.

' (3.4-Ū36)
--------------- —-------------------------

Parsiduoda pigiai geroj, lietinių 
apgyventoj vietoj : saliunas. Parda
vimo priežastis — savininkas važiuo
ja ant f arnių? , ^įsišaukite šii o ad
resu: D. Dowar,-; -1822 Canalport Av., 
Chicago, Ill. (34 -36)

KDMINISTRACIJA LB-STĖ.3 ŠV.
JUOZAPO ■ AIM. SM.

Juazapas .''alandauckas, Prez., 
4513 Hern.itage Avė.

Ant. Petrokas, Vicc-Prozidentac, _
1819 W. 45-th St.

Juozapas Palėkus, Prot. Rašt.
4559 So. Hermitage Av.

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

Stan. Anučiauskis, Išdininkas, 
4617 S. Hermitage Ave.

ADMINISTRACIJA L. L. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, WILKES-BARRE, PA. 
Adomas Cikanauskas, Pirrusėdis, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kasierius, 

. R. F. D. No. 1 Box 171.
‘KATALIKO ’ ’ KLIUBO 

ADMINISTRACIJA. 
EDWARDSVILLE, PA.
Mot. Stragis, Pirmsčdis, 

. 446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

“Lietuva“ Paskolijimo ir Namų 
Statymo Draugija (Spulka).

35 serija prasidėjo utarninke Rug
piučio 6 dieną 1912 m. Susirinki
mai atsibuna kas Utarninkas 8tą vai. 
vakare Dom. žemaičio svetainėje, So. 
Union St.; kampas IStos gatvės.

Akcijoj kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po ke
letą akcijų ,ir mokant po kelius cen
tus arba ' dolerius j sa\ aitį, galima 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožna akcija užsibaigia už 614 metų 
ir atneša $100.00.

Todėl kviečiamo Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti.

Virš minėta Dra' gija (Spulka) yra 
po priežiūra valstijos Hlinois ir yra 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo Na
rių ant p’rmo mergišiaus (Martgage) 
su peržiūrėjimu visų jspierų.

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

710 W. 18 St.
J. P. Ewaldas, Sekretorius, 

3236 S. Morgan St.
Phones:—Yards 2716—Wabash 2200. 

Mykolas J. Tananevicze, Kasi«sr. 
670 W. 18 St.

DIDELIS IŠKILMINGAS AP VAIKŠ
ČIOJIMAS IR BALIUS!

Parengtas Dr-stes> Vienybės, pami
nėjimui penkių metij sukaktuvių, atsi
bus nedėlioj, 15 d. Rugsėjo (Sept.)7 
1912 m. Vienoj iš didžiausių ir gra
žiausių naujai įrengtoj svetanėj taip 
vadinamoj Pilsen Auditorium, 1655-7-9 
Blue Island Av., prie pat 18-tos gatv. 
Svetainė atsidarys 2-rą vai. po pietų. 
Programas prasidės 3-čią vai. po pietų. 
Įžanga iki 5-tai vai. su Dr-stės žen-~ 
klu dykai, nv.o 5-tos vai. tikietas 25e. 
porai. Bus prakalbos, dainos ir de- 
klemacijos. Po prakalbų bus pui
kus Balius.

Širdingai kviečiame visus lietuvius 
ir lietuvaites, atsilankyti ant viršmi- 
nėtos iškilmės kuonoskaitlingiausiai, 
nes visiems yra ž^oma, kad Dr-stė 
Vienybe nuo sena' yra pasirengus 
kuopuikiausiai svečius priimti, taip
gi gerbiami tautiečiai, buvot kada ant 
baliaus ar pikninko Vienybės, bet 
ten mažai ką supratot, kas tai yra 
Vienybė, taigi atsilankykit ant šitos 
mus viršminėtos iškilmės, tada visi 
suprasit kas tai yra Vienybė, bus 
garsus kalbėtojai, kurių balsai skam
bės toj milžiniškoj svetainėj, jie iš
reikš visą Vienybės stovį nuo 1-mos 
dienos užsidčjimo iki šiai dienai,ta
da visi suprasit. (36—37)

PAIEŠKOJIMAI.
VARGONININKAS

Tikką iš Lietuvos atvažiavęs, noriu 
gauti tarnystę. Galiu vesti chorą 
arba bažnytinį beną. Esu 36 metų, 
kalbu lietuv. ir lenkiškai. Adresas: 
A. žeknis, 26 Boston st., So. Boston, 
Mass.

Parsiauoda bizniavas namas, prie 
šono tuščias liotas. Raudos namas 
atneša 50 dol. į mėnesį. Vie-a gra
ži, prieš lenkų bažnyčią, apgyventa 
lietučių ir lenkų, tinka visokia a biz
niui. Miestas smarkiai auga, daug 
fabrikų statoma. Parsiduoda, nes sa
vininkas važiuoja į farinas. P. Lon- 
gava, 4932 Magonn Ave., East Chi
cago, Ind. (34—36)

Siuomi pranešame giminėms ir pa
žįstamiems, kad su šiuo svietu per
siskyrė a. a. Pranciškus Danaitis, 
rugpiučio 25 d. 1912 m., palikdamas 
dideliame nubudime savo moterį An
taniną Danaitienę. Velionis buvo iš
tikimu 'bariu “Lietuvos Ūkininko’’ 
dr-jos. Nuo tos dr-jos jis gavo šir
dingą pagelbą ligoje ir per laidotu
ves. Palaidotas su bažnytinėmis ap
eigomis 28 d., rugpiučio, aut šv. Ka
zimiero kapinių. Velionis buvo 42 
metų amžiaus; paėjo iš Kauno gub., 
Telšių pav. ir parapijos. Norinti apie 
velionį platesnių žinių, kreipli^tėsi 
prie “L. U.“ dr-jos raštininko ad
resu:

J. Raugevičia,
2334 S. Hoyne Avė., 

Chicago, BĮ.

pinigus liuosu laiku — pardavinėjant 
spaudos knygas.

“KATALIKO” IŠLEISTOS KNYGOS 
ARBA KNYGOS SAVOS SPAUDOS. >

Gera proga del lietuvio-darbininko užsidirbti sau 
musu locnos

Kiekvienas žmogus, kuris prisius 
iškalno $10.00, aplaikys iš musu knygyno $20.00 ver
tės knygų. Taigi naudokitės iš geros progos. Čiona“ 
žemiaus surašyti jų vardai:

1.

2.

Reikalingos 3 pardavėjos prie dra
bužių. Geras užmokestis ir darbas 
ant visados. Atsišaukite pas: Klein 
Bros, 2018 S. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS.
Saliuną parduodu negirdėtai pigiai, 

nes turiu greitai išvažiuoti. Kas no
rite geros vietos, urnai atsišaukite 
adresu:

3302 S. Morgan St.,
Chicago, BI.

Uranium Steamship
Company

Reguliariška Pasažicrinė Linija tarp
NEW YORK ir ROTTERDAM

Gerinusi T.aivai — Ruimingi kambariai

3.

ADMINISTRACIJA DP-STĖS fiV. 
; MATEU ŠO APAŠTALO.

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

■ Antanas Mazelaurkis, Pagebininkas,
3244 S. Morgan St.

Nikodimas O vertingas, Rašt. Prot-
3245 S. Morgan St.

•Antanas Kasparavičir. Rašt. Fin, 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazaeskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

BV. MYKOLO DK-STBS WILKES- 
BARRE. PA. ADMINISTRACIJA.

Silvestras x-iiecxas, Prezidentas, 
462 E. South St.

Antanas šeškevišius, Vice prezidentas, 
501 New Grant St.

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

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

Liaukus, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 S. Grant 8v.

Juozas šnipas, Kasierius,
i . 388 New Gro/e St

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE. PA. 
J. Laukus, rrezidente.a, 

425 S. Grant • t.
7. Staneika, Vice-prezid., 

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

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

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

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

New Grove St

Stato scenoje pirmu kart Chicagoje, 
labai juokingą veikalą vardu: “GY
VIEJI NABAŠNINKAI“, trijų reik
šmių, Lisensko-Koničiaus juokai, nedė
lioję, 15 d. Rugsėjo (Sept.), 1912 m., 
Hull House teatre prie Polk ir So. 
Halsted gatvių. Durys atsidarys 
7:30, lošimas prasidės 8:00 vai. re
zervuotos vietos po 50 ir 35c., ant 
balkano 25c.

Dramos Draugijoj, priguli gabiau
si lietuviai artistai daugeliui pažys
tami lošėjai: Vaitiekūnas, Briedis, 
Sankunas, Moskienč, Dunduliene, Da- 
mijonaitienė, Prušinskas, šlikienė ir 
kiti scenos mylėtojai. Režisoriais: 
KI. Jurgelionis ir B. Vaitiekūnas; su- 
fliorium A. Lalis. — Kurie tik norite 
pamatyti juokingą scenišką veikalą, 
gražiai artistiškai lošiantį tai pasi
skubinkite nusipirkti iš laiko tikietą: 
J. M. .Tananevičio arba A. Olševskio 
Batikose, vėliaus gali nelikti vietos.

36—37) KOMITETAS.

Paieškau Jono Diemont.-ivičiaus. 
Paeina' iš Kauno gub., šaulių ?av., 
Vegerių miestelio. Prieš dvejus me
tus girdėjau, buk išvažiavęs į gi
rias. Jaigu kas žnote apie jį arba 
jis pats, meldžiu duoti žinią:

Frans Savickas,
3254 So. Morgan St., Chicago, Ill.

(34—36)

REIKALAUJAME.
Atsakančio kepėjo (baker.). Dar

bas visados. Atsišaukdami, arba pla
tesnių informacijų reikalaudami, kreip- 
kitūsi šiuo antrašu:

P. Petrulis ir VI. Petronis, 
502 Joseph Ave.,

Rochester, N. Y.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
BIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS..

Benediktas Butkus, Pirmsčdis, 
843 — 33rd St.

Jonas Bagdonas, Vice-prezi., 
3236 So. Morgan St.

Ant. Mosteika, Protokolų Raštin., 
821 — 33rd PI.

Vine. Grigaliūnas, Finansų Raštinink.,
1906 So. Union St.

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DID2. 
L KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
SAITELIŲ ANT TOWN OF LAKE.

J. Klimas, Pirmsčdis, 
1853 W. 45 St. - 

P. Ciapas, Pagelbininkas, ■
4436 So. Hermitage Ave. 

k J. Kėperša, Nutarimų Raštin.
4644 So. Paulina St.?

K. Ciapas, Finansų Raštin., 
4436 So. Hermitage Ave. 
V. Jasulaitis, Kasierius, 
4552 So. Ashland Avė.

K.Trakšelis, Gvardijos Jenerolas, 
1852 W. 45 St.

V. Jasulaitis, Gvardijos Adjutantas, 
L. Boni aviže, Gvardijos Maršalga.

PIRMAS BIRUTĖS VAKARAS!
Scenoje statoma triveiksmis dramos 

vaizdelis iš žmonių gyvenimo su dai
nomis ir šokiais ‘ ‘ ŠVARKAS IR MI
LINĖ“, Subatos . vakare, Rugsėjo 
(Sept.), 7 d., 1912 m., M. Meldažio 
svetainėje, 2242-44 W. 23-rd PI. Pra
džia 8 vai. vakare. Įžanga 25c., 35c., 
50c. ir 75c.

Su šituo vakaru “Birute” pradeda 
naują sezoną ir už tai pasistengs kuo- 
labiausiai užganėdinti savo mylimus 
svečius ir suteikti kuodaugiausiai nž 
tuos pnigus. — Kaslink dramos, tai ji 
yra taip užimanti, kaip retai koki.. 
Beto choras palinksmins svečius gra
žiomis, maloniomis dainomis. Nepa
mirškite, kad perstatymas prasidės 
pažymėtu laiku. 35—36)

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda 4 lotai Roseland, HI, 

priešais lietuvišką bažnyčią, labai ge
roj vietoj. Gera proga del lietuvio 
pasibudavoti namą ir užsidėti biznį. 
Kas norėtu pirkti tegul atsišaukia į 
J. M. Tananevičio Banka, 3249-53 So. 
Morgan St., Chicago, III.

Parsiduoda pigiai farma su budin- 
kais 40 akerių Michigan State. Far
ma randasi labai gražioj pozicijoj ar
ti vandens. Atsišaukite į J. M. Ta
nanevičio Banka, 3249-53 So. Mor
gan St., Chicago, Ill.

Ant išrandavojimo fliatas su 5 kam
bariais pagal modernišką pabudavoji- 
mą. Atsišaukite į Jono M. Tanane
vičio Banką.

Parsiduoda bučernė ir grosernė, ge
roj vietoj, daugiausiai tarpe lietuvių. 
Noriu parduoti greitai ir persikelti į 
kitą vietą, kadangi nupirkau sau Uo
tą ir noriu statyti namą. Atsišaukite į 
‘‘Kataliko” Red.

31-32-36.

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ. 
J. M. Tananeviče, Pirmininkas, 

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

3200 Illinois Ot. 
M. Kadzievskis, 

3118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO R. ir K.

Kaz. Naugžemis, Pirmsedis, 
3202 Auburn Ave. . _ r ’

Joe. Gurinskas, Pagelbininkas, 
3347 Auburn Ave.

Ign. Mateliunas, Prot- Raštin., 
1424 So. 49 Ave., Cicero III.
J. S. Palyanskaš, Fin. Raštin., 

3325 S. Morgan St.
r Vine. Stankus, Išdininįrtc, 

2034 — 29 St

PUIKUS SEPTINTAS METINIS 
BALIUS!

Balių rengia Lietuvos Mylėtojų 
Dr-ja, kuris bus 15 d. rugsėjo, nedė- 
lioj, Juozapo Yukniaus Lietuviškoj 
Svetainėj, nr. 4834 W. 14 gatv., Ci
cero, III. Salė atsidarįs 3:30 po pie
tų. Bus puikus muzykės griežimas, 
nes muzikantai atvažiavę iš užrnbe- 
žio, taip kad ir senas ir faunas norės 
šokti. -Kviečiame taikinos- ir mergi
nas iš Chieagos ir aplinkinių miestelių 
atsilankyti j musų mestą. Beje, ba
liuje bus importuotų gėrimų ir kve
piančių cigarų, todėl visus užganėdin
sime. Kviečia,

KOMITETAS.

DIDELIS TEATRAS!
Lietuvių Jauninto Ratelis, stato sce

noje, pirmu kartu Chicagoje iš rank
raščio keturių veikmių dramą “IN- 
GOMARAS’’, parašė Mary Lowell, 
sulietuvino, J. J. Zolp, nedalioj, 8-tą 
d. Rugsėjo, 1912 m., šv. Jurgio par. 

« svetainėje, prie 33-čios ir Auburn Av,

PARDAVIMUI PARMOS!
Farmos randasi Virginijoj, arti 

Washingtono, D. C. Ant lauko gali 
dirbti dešimtį mėnesių per metus. 
Geri marketai. Mėnesinės išmokestįs. 
Leisk mums tamstai pasakyti,. kaip 
galima įgyti farma.

■j ; : Barbour Bar.bppr, 
1411. Ashland Block, Chicago, Ill.

. ‘ PARSIDUODA
Kostumeriškas kriaučių storas., su. vi
sais reikalingais įtaisais: stikline šė
pa, sukinėjamas veidrodis, 2. stalai, ma
šina, prosai ir viskas, kas tik reika
linga kraučių šapoje. Randa tik 10 
dol. ant mėnesio,. geroj vietoj, tarpe 
švaresnės publikos. Biznis gerai ei
na, galima puikų gyvenimą .daryti vien 
tik iš valymo ir nrosyjimo. Labai 
gera vieta “singelilii“. 'Pardavimo 
priežastis gana s”arbi.......Atsišaukite
tuojaus antrašu: Frank Lfehkart, 1916 
Waba'nsia avė., Chicago, Ill. ,

PADĖKONĖ.
Dėkoju visieiiis draugams ir kaimy

nams, kurie nors kuo prisidėjo, arba 
pagelbėjo musų sunaus palaiddjlmut,

Simonas Ir Elzbieta Kieles, 
575 W. 6-th St.,

St. Charles, BL

Dr. G. M. Glaser
šiuoml apreiškia pagodotal visuo

menini. jog ėsu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 21 
metų, 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 aprūpinta*, uar austais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir ligšol. Pasi
tikėdamas, jog gerbiainr publika ir to
limus mani rems, esiu namie aut kiek
vieno par-»ik*lavimo dieną ir naktĮ. 
Esiu specialistas ligose vaiku, moterų 
ir vyrų ir užsendintose ilgose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street

Kertė 82-ros gatvės

Marconi bevieline stotis—Geras Valgis
Ausirijos,Hungarijos ir Rusijos 
pasažieriai gali važiuoti į visas 
dalis Rusijos per Uranium 
Steamship Company už daug 
žemesnes kainas kaip pas kitus.

Del Tikietu ar informacijos kreipkitės

Uranium Steamship 
Company

13 Broadway, - New York
J. V. Zinner (St Co.,

140 N. Hear born St.. Chicago, Ill.
Arba pas mus agentus kurie randa

si visur Suvienytose Valet ijose.

J. W. Zacharewicz

Išgydysiu Jus 
SnEfl NUO PAS LAP
UI! U Ui TINGU LIGŲ.

Ateik pas ma 
ne, o asz isz^ry 
dysiu jus au 
visados. A 
gvarantuoju 

kiekvien am u 
d i nima 
atšilau 

mano o 
Asz isz 

jus uz

Specialistas kuris 
iszgydo ko kiti negali.

iszsigydyti Ir būti sveiku. Kodą ir i.-z- 
egzaminąvojimas dykai, ar gydysiesi ar 
no. .Asz pritaikysiu mano maža uzmo- 
kesni, pagal jusu iszgalejima. Netruk
dyki bet atsilankyk szendien.

Asz kalbu lietuvlszk&i.
Western Medical Institute

1827 Blue Island Ave., 2 lub. virszuj Ban- 
kos, prie 18tbs gatves, Chicago, 111.

DR. RENFER, Specialistas.
Vai. 8 r. iki 8:30 v., nedel. 8 r. iki 12 dien

■----------------------

THE FALCON CIGAR FACT.
Po vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas

J. A. NUTOWC, Sav.
— išdirba geriausius —
HAVANOS CIGARUS

4644 So. Marshfield Av, 
Chicago, Ill.

TeL Yards 175

858 W.

( NOTARAS
Ištiria abstraktus perkantiems ( 

namus ir padirba visus kitokius
1 legališkus dokumentus, Ameriko-*1
I niekus ir Europiškus, Asekuruoja | 

namus nuo ugnies ir ciklono atsa
I kančiose kompanijose ir skolina I 
| pinigus ant pirmo inorgičiaus. j 

Kreipkitės prie tautieczio kuris yrftsj 1 atsakantis o visados gausit teisinga pa- | 
‘ tarnavima. Prieszai Szv. Jurgio bazn.
I 911 W. 3 5 rd St. Tel Yard 5423 I

elephone Yards 2750
Birmos Klesos Karčema ■
Užlaikau š-altą alų, geriausią vynąt 

ir ruginę degtinę, o egiarai tai net- 
iš pat Kauno, o prie to turiu didelę 
svetaine, delei veselijų ir kitokių su
sirinkimų.

T. RADAVICZIA
936 W. 33rd St. Chicago.

* *************************
* *% DR. O. C. HEINE I
* DENTISTAS *
$ Kamp. 31mos ir Halsted gatvių į

Ofisas viršuj Aptiekos *
15 metų vienoje apygardoje, *

**************************

PRANEŠU .MS LIETUVIAMS 
kad aš užsiėmiau anglių ir medžių 
vežimu ir rakandų kraustymu. Ant 
mažiausio pareikalavimo aš esmių ga
tavas širdingai patarnauti. Atlieku 
darbą geriaus ir pigiaus už kitus..

M. Pankauckas,
931 W. 34 Pl., Chicago, Ill.

K. J. FILLIPOVICH
General Agentas

Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. 
Apsaugojo namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir 
Gary, ind. už labai žemas kainas, taipogi parsiduodu 
farmas labai pigei. Kolektuoju bilas visokios notu- 
ros, taipogi prisiunčia kamarninkus del išmieravimo 
lotų ir farmų. Imu visokias provas civilnas ir kri- 
minališkas ir priduodu geriausiems advokatams. Rei
kalauju agentų Chicagoj. Mokantiems vyrams 
raštą geras uždarbis.

Reikalaujanti darbo, atsišaukit laišku ar asabiškai. 
Offiso valandos: nuo & iki 10 ryto ir nuo 3 iki 9 vak.

33rd St., Gyvenimo adresas: .826 W. 34th St. 
TELEPHONE DROVER 2250.

Armokate Anglišką kalbą?^
q Šiomis dfenbfiįs išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 

pataisymu: Vienatis.Savo Rūšies Lietnviškai-Angllškos Kalbos Rankredis bei 
Žodynėlis LieŲfviŠKai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons In Reading ir 
Kaip Tapti Jįnrtftjiu Amerikos Valstybių. Piliečiu. « Yra tai praktiškas 
RANKVEDIŠJid išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius.^ Ji
sai yra parankiausi® lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui adgliškpe taftetas, o trecioje eilėja teisingas ištarimas. Toliaus seka 
Žodynėlis LietuvIškAi-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. q Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. Ą Pagalios tal
pinąs! trumpos pasakaitės ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalbojėį£q.O prie galo knygos telpa.pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jngtinių Amerikos Valstybių Piliečiais. q Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitą salĮ private nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesnis: pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra Ūbai fiėudingas delei kiękvieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240./

n Kaina popieros apdaruose .....
Gražiais audimo apdarais.......
Užsisakant' “JŪnkvėdį”, reikia drauge ir pinigus siųsti per pačto Mo- 

neyOrderj arba registruotam laiške Adresuojaht šitaip: "

Jonas ;M.* Tananevičia,
3249-5$ S. iyiorgan fit., " Chicago, III.

ii. 50

RANKVEDŽIAI.
SVEIKATA ARBA TIESUS IR TRUMPAS KELIAS Į SVEIKATĄ. 

Pamatines žinios iš Anatomijos, Fizi.jologijos ir Hygijenos. Rank- 
vedis Pradinėms Mokykloms ir Plačiajai Liaudžiai žinynas. Su
taisė Dr. A. L. Graičunas. šis pirmas lietuvių kalboje sveikatos ži
nynas parašytas pagal Europos ir Amerikos garsių daktarų ir 
profesorių. SVEIKATA — veikalas didis, turi 339 puslapius, su 
keliais šimtais aiškių paveikslų apie žmogaus kūno sudėjimą ir 
kitokių. Kaina drūtuose apdaruose ............ '.............................. $2.00.

VIENATINIS SAVO RŲŠIES LIETUVIŠKAI-AN GLIŠKOS KALBOS 
RANKVEDIS BEI ŽODYNĖLIS LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS su 
Fonetiškų Ištarimu ir Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių 
Piliečiu. Sutaisė S. P. Tananevičia. (Antra laida su pataisymu). 
Yra tai praktiškiausias Rankvedis lietuviškoje kalboje del išsimo- 
kymo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra paran
kiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa žodžiai, paskui angliš
kas tekstas, o trečioje Čilėje teisingas ištarimas. Toliaus seka 
žodynėlis Lietuviškab Angliškas su fonetiškų ištarimu. čionais 
surinkta svarbiausi žodžiai, kokie tik naudojami kasdieninėje kal
boje. Prie galo telpa pamokimas tiems, kurie nori pasilikti 
“jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiais“ i- “Lessons in 
Reading”, prie dabartinio apsunkinimo gavime pilietiškų poperų, 
atneš didelę naudą kiekvienam, norinčiam palikti piliečiu. Pusi.
240. Kaina ..................................................................................... $1.25.
Drūtuose apdaruose .............................   $1.50.

PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS KALBOS RANKVEDĖLIS, Pasimoky- 
mni Skaityti, Rašyti ir Kalbėti angliškai. Sutaisė S. P. Tanane
vičia šis pradinis Rankvedčlis parengtas naudai tų, kurie nori 
trumpu laiku pramokti anglišką kalbą, susikalbėti kasdieniniuose 
savo reikaluose. Pusi. 63. Kaina ............................................... 25c.

4. TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA del Lietuviškų Mo
kyklų šiaurinėje Amerikoje. Pagal Stuobrį ir kitus parengė S. P. z 

Tananevičia. Pusi. 102. Kaina ...........................   35c.
NAUJAUSIAS LIETUVIŲ LEMENTORIUS arba Skaitymo ir Ra
šymo Pradžiamokslis Lietuvių Parapijų Mokykloms šiaurinėje Ame
rikoje. Pagal Damijonaitį ir kitus parengė S. P. Tananevičia. 
Pusi. 84. Kaina drūtuose audekliniuose apdaruose ...................... 25c.

RYMO-KATALIKIŠKAS DIDESNYSIS KATEKIZMAS dėl Lietu
viškų Mokslainių Amerikoje. Parašė kun. J. Deharbe,D. J. Ge
riausias, nes labai suprantamas, kad ir mažiems vaikams Katekiz
mas, parankiausias lietuvių pradinėms mokykloms. Pusi. "199. 
Kaina drūtuose apdaruose ..................  35c.

5.

6.

7.

8.

9.

NAUJA CHRESTOMATIJA dėl Lietuviškų Mokslainių Amerikoje. 
Dalis I. Parengė B. Brandukas. ši knyga yra geriaūsia skaitymui 
šiek tiek pramokusiems skaityti, nes joje telpa trumpos, gerai su
prantamos jaunam protui pasakaitės. Pusi. 155. Kaina drūtuose 
apdaruose ....'...........................     35c.

NAUJA KNYGA dėl Lietuviškų Mokslainių Amerikoje. Dalis II.
Parengė P. Brandukas. Yra tai antra dalis Chrestomatijos la
bai paranki mokiniui jau pramokusių skaityti ir rašyti vaikų. 
Telpa jojo apysakėlės ir eilės. Pusi. 212. Kaina drūtuose ap
daruose ................................................................................................... 35c.

NAUJA SKAITYMUI KNYGA Lietuviškoms Mokslainėms Amerikoje. 
Dalis III. Su" paveikslais. Tai yra trečia Chrestomatijos dalis, 
arba tolesnis lavinimasis jau mokantiems skaityti vaikams arba ir 
suaugusiems. Joje telpa daugiau moksliškų apsakymų ir eilių. 
Pusi. 138. Kaina drūtuose apdaruose .............................................. 50o.

10. ŠVENTA ISTORIJA. Senojo ir Naujojo Įstatymo. Parašė Vys
kupas Motiejus Valančauskas. Trečias su pataisymu išdavimas. w._ 
Su daugel paveikslėlių. Yra tai aiškiai ir kiekvienam supranta
mai aprašyta visa istorija nuo sutvėrimo pasaulio ligi pradžiai krikš
čionybės. “ Pusi. 180. Kaina drūtuose apdaruese...................... 40c.

11.

12.

13.

14.

BELETRISTIKA.
AMALUS GA ARBA TYRO DUKTĖ. Labai graži apysaka apie 
balti eidžius ir indijonus, kurie Amerikoje mušėsi už savo tėvynę. 
Pusi. 91. Kaina ................................................     25c.
Ta pati su audeklo apdarais ............................................................... 6Oc.
ANTRAS KRIKŠTAS. šių laikų apysaka. Parašė Br. Vargšas. 
Labai žingeidi apysaka apie padėjimą šių dienų Rusijoje ir buvusią 
revoliuciją. , Pusi. 83. Kaina .................     25c.
Ta pati apdaryta ..................................................................................... 50c.

APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai norintiems suprasti teisybę^. P. B. 
šioje knygelėje aprašo kokį pavojų atgabena žmogui rūkymas ir 
alkoholiški gėrymai. Pusi. 23. Kaina ............................................. 10c.
APSAKYMĖLIAI. Keturi puikus apsakymėliai: 1) Teismas. 2) 
Neišmiegotas Motiejienės miegas. 3) Iš senovės Egypto padavimų.
4) Ar atsimeni? Pusi. 75. Kaina ..................................................... 15c.

pamaldų į požeminius urvus, katakumbomis vadinamus, kurie ir 
šiandie dar tebrandasi Ryme. Pusi. 217. Kaina ........................... 35c.
APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. Atsitikimas iš amerikoniško gyvenimo.
H. Sienkievič. Išguldė Lapšaus Vaikas. Antra laida. Labai juo
kingas aprašymas apie užsidėjimą vieno Amerikos miestelio. ‘Pusi.
32. Kaina ............................................................................................. 15c.

16. BROLIS IR SESUO. Apysaka. Parašė Vaikas. Labai užimanti
šių dienų atsitikimų apysaka, verta perskaityti kiekvienam lietu- 
viui-tėvynainiui. Pusi. 57. Kaina . ....................... '............... 15c.

17. CIECORIUS DOMICIJONAS IR KASĖJAI KATAKUMBOSE. Isto
riškas apsakymas Laikuose Krikščionių Persekiojimo. Pagal lenkų 
kalbą P. B. Labai puikus aprašymas apie persekiojimą pirmutinių 
krikščionių Ryme, viešpataujant ciesoriui Domicijonui. Aprašyta, 
kaip pirmiejie katalikai, vengdami persekiojimų, susirinkdavo ant
Ta pati apdaryta ....................................................................   65c.

18. DANGŪS. PAGAL K. Flammarion parašė P. Brandukas. Su pa
veikslėliais. Astronomija — mokslas apie pasaulį. Parodo kokios 
yra planetos, kaip jos eina ir kokią įtekmę turi viena ant kitos. 
Knyga yra moksliška didelės vertės. Pusi. 193. Kaina ................. 60c.
Ta pati apdaryta ........... .z..r............................................................ 75c.

19. GELŽKELIS. Pagal svetimus rašinius parašo K. Stiklelis'. Čia
labai aiškiai parodyta išradimas pirmutinio gelžkelio Anglijoje, ir 
kliutįs, kokias turėjo jo išradėjas. Pus. 21. Kaina ..........................10c.

20. GRAŽI DOVANELĖ LIETUVOS ARTOJAMS. Eilės. K. Stikle
lis. Joje telpa keliolika puikių tėvynainiškų eilių garsaus musų 
poeto K. S. Pusi. 21. Kaina ............................................................ 10c.

15.

21. HUMORAS IR SATYRA Lietuviams Laisvo Laiko Praleidimui ir
Saldiems Juokams. Surinko Juokų Mylėtojas. Pusi. 158. Kaina file. 
Apdaryta ............   Tiic.

22. GULIVERO KELIONĖS į nežinomas šalis. Vertė P. žemutis. Yra
tai labai puikus ir juokingas aprašymas apie atsitikimus keliau
jant po išsvajotas šalis. Užimanti ir podraug pamokinanti knyga. 
Su paveikslėliais. Pusi. 98. Kaina .................................................. 4!)c.
Apdaryta ................................................................................................ (Ilic.

23. GYVENIMO GABALĖLIAI. Joje telpa 13 įvairių puikių pasiskai
tymų ypatingai apie Lietuvos vargus ir visokias nelaimes. Skaity
tojas atras labai daug genijališkų minčių apie vargdienių padėjimą. 
Pusi. 50. Kana ........................................ t.................. 15c.

24. KABALAS, arba Salamono Buklumai ir Planetos. Ateities prana
šavimai su pagelba stebuklingojo planetos ratelio ir kviečio grū
delio. Pusi. 26. Kaina tiktai ..................   15c.

25. KAIP ATSIRADO JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBĖS. Aiš-
į kiai parodo, kokios kolionijos buvo pirma ir kaip iš jų susitvėrė 

šiandieninės Jungtinės Valstybes. Pusi. 35. Kaina ............ 10c.-
26. GRAUDUS VERKSMAI, arba. pasibudinimas prie apmislyjimo Kan

čios Viešpaties Jėzaus Kristaus. Pusi. 20. Kaina ........................ 15c.
27. KATORGON. Atsitikimas Muravjovo laikuose Vilniuje. Parašė 

P B. Aprašo, kaip Muravjovas be jokios mielaširdystės kankino ir 
žudė nekaltus žmones arba varė juos Sibyriun. Pusi. 18. Kaina .. 10c.

28. KATORŽNINKAS. Labai daili apysakaitė Br. Vargšo iš šių dienų
atsitikimų Lietuvoje. Kaina ............................................................ 1O

29. LIETUVAITĖ. Apysaka Juozapo Kvietkovskifl. Guldė P. G. 
Labai puiki apysaka iš gyvenimo Lietuvių Lietuvoje apie pusėje de
vyniolikto amžiaus. Skaitydamas šią knygą no tiktai ką smagiai 
praleisi laiką, bet dar įgysi sau naudą ir apsipažįsi su gyvenimo

• budu musų senukų. Pusi. 296. Kaina .............................................. 50c.
Su apdarais ......................... '.. ..... ........ ................................................

.30. MALDOS GALYBĖ. Istoriškas piešinys IV šimtmečio. Lietuvių 
kalbon išguldė P. B. Puiki apysaka iš gyvenimo pirmutinių krikš-

; čionių Rymo viešpatybėje. Verta kiekvienam perskaityti. Pusi.
i 74. Kaina .................         25i

31. MAGDALĖS MABIJA. Labai puikus aprašymas. Pusi. 75. Kaina 15c.

182. MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE. Juokingas aprašymas kelionės ,į Pary-
• žiu ir atgal Mikalojaus-ir Giapiros Ivanovų. ; Parašė N. A. Leikin. 

Išguldė Magnus Parvalkietis. Labai juokingai aprašyta prietikiai 
jaunos rusų poros, keliaujančios užsienyje, o nežinančios svetimų

•; kalbų. Labai užimanti knyga. Pusi. 216. Kaina ......................... 508.
; Ta pati apdaryta ................................................................................... 750,
L" ONAS M. TANANEVIČIA,

3249 53 SO. MORGAN ST.. CHICAGO, ILL.
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VIETINES ŽINIOS. i
’ _2______  ’ __ _ _________•

Lietuvių ristynės.
Rugsėjo 1 d., Freiheit 

Turner svet., buvo pareng
tos Jaunų Lietuvių Amėr. 
Atletiško Kliubo ristynės, 
kuriose dalyvavo dvi pori 
ristininkų.

Petras Vilkas su V. Kas- 
ky (abu lietuviai) ėmėsi 40 
min., bet viens antrą ne
įveikė..................................

Fr. Balkus (225 sv. lietu
vis čampionas) ėmėsi su 
Young Samsonu. Balkus 
Samsoną parito pirmu syk 
į 8 min., antru syk į 3% 
min.

Publikos buvo pusėtinai.

Miegodaihas; išlipo per 
langą.

Kad miegančiam pavojin
ga vaikščioti, priro.de tūlas 
A. Kolton, gyvenantis 1525 
Elston Av. Jis, 27 rugp., 
miegodamas išlipo per lan
gą, nukrito 35 pėdas ir už
simušė. Jis miegodamas 
vaikščiojo keliatą metų.

bę ir jį reikėjo nugabenti 
ligonbutin. ’ Oną gi nuga
benta už grotelių.

. Ona papasakojo ilgą mei
lės historiją, kaip ji jį ne
apsakomai mylėjo, kaip jis 
buvo Apollium ii’ kaip in- 
gijęs apšvietimą tapo jai 
Mefistofelium/ Sakant, jis 
ją'uždarė į pragarą ir užra
kinęs raktą numetė.

Abromkė- gi sako, kad, 
kiek jam išrodo, tai moters 
jau visai siunta. Jis pas ją 
ėmęs tik angliškos kalbos 
lekcijas ir už jas užmokė
jęs. Paskui jį pradėjusi 
kaltinti už suvadžiojimą ir 
ant galo gązdino nužudy- 

. mu.
Raffelsoniutę paleista iki 

teismui.

■ i u—BMM
. . ' ~ ’ J. . . I
me nuo sekančių priežas
čių:

Nuo šventinių žiburių 
1.042,

Neatsargaus vartojimo 
žvakių ir žibintuvų 85.

Nuo visokių neatsargu
mų 38.

Nuo dūmtraukių 539.
Eiektrikos viely ir žai

bo 256.
i Nuo gasoline ir kerosino 
explioziju 185.

Faerwerku- 58.
Nuo gažo dūdų 137.
Nuo briežiukų 572.
Nuo vaikų užkūrįamų ug

nių 116'
Nuo aikštinių ugnių 253.
Nuo kaminų kibirkščių 

271.

Pusantrų metų automo
biliste.

Pusantrų metų mergaitė 
pavėžino automobiliu j e sa
vo prabobutę, 72 m. am
žiaus, M. Harrison. Jo
dviem besėdint automobi- 
liuje, mergaitė jį paleido. 
Automobilius, gavęs laisvę, 
parsiplėšė policistą, kaip 
per plauką pralėkė pro kitą 
automobilių, paskui, pasisu
ko į šoną, laimingai įvažia
vo per storą stiklą į krau
tuvę ir įlindęs į šokeisą (vi
triną) sustojo.

Aldermanai kovoja prieš 
pieno kainų pakėlimą. 
Kaip tik sužinota, kad 

pieno kompanijos, susirišu- ■ 
sios, turbut, į trustą, nori 
pakelti pieno kainas nuo 8 
centų iki 9 arba net de
šimties už kvortą pieno, 
Chicagos aldermanai pake- 
lė kovą, nes tas skaudžiai 
atsilieptų bėdinųjų gyveni
me. “Pakėlimas pieno kai
nų aiškiai parodįs, kad pie
no . kompanijos susijungę 
trusta'n”, kalbėjo alderm. 
Fisher. “Tas urnai turi 

“būti ištirta ir valdžia turi 
trustą imti atsakomybėn. 
Tasai pieno trustas Chica
goje šiandien turi kasdien į 
$30.000 pelno, kuomet 1.200 
Chicagos pieno pardavėjų 
pelno tik apie $3.000”.

Pratruko vandens dūda.
Gyventojai ant Went

worth avė. ir trisdešimts 
trečios gatv. anąmet netu
rėjo vandens, todėl šįmet 
gavo daugiau negu reikia. 
Rugp. 29 d. ryte pratruko 
ant Wentworth avė. 36 co
lių storio vandens ryna ir 
kol spėta sustabdyti vande
nį, jis taip apsėmė per kelis 
blokus apielinkę, kad žmo
nės turėjo luotais plaukio
ti. Užsėmė daug žemuti
nių gyvenimų. Nuostolio 
padaryta ant kelių tūkstan
čių dol. Vanduo trykštan
tis iš dūdos išrodė kaip gei
zeris. Jis gatvėje padarė 
tokią skylę, kad į ją tūlas 
neatsargus važiuotojas in- 
krito su arkliu taip, kad rei
kėjo gerai pasidarbuoti, 
kad
Daug skiepuose gyvenan
čių turėjo gelbėtis apati
niuose marškiniuose bėgda- 
dami nuo vandens sriovės, 
kuri savo smarkumu galėjo 
parsiplėšti ant žemės.

ištraukus laukan.

Tas tęsėsi
Abromkė

Leido į mokslą, paskui pa- 
i vaišino karboliumi.

Ona Raffelson uždarbia
vo pardavinėdama kiauši
nius, kad išleisti mokslan 
savo mylimąjį Abromkę 
Milzenmacher. 
keliatą metų,
pirmiaus buvo ant jo myli
mosios tėvo fanuos bernu; 
dabar gi patapo žydiškame 
Institute mokytoju. Gešef- 
tas yra gešeftu, todėl ir Ab
romkė . dabar pamatė, kad 
jis gali gauti turtingesnę 
pačią už Raffelsoniutę. Pa
starajai tokia dėka regimai 
nepatiko, nes ji pasirūpino 
karbolinės rūgšties ir prie 
pirmosios progos atsigiežė 
už suvadžiojimą kliusterda- 
ma Abromkei rūgščia į vei- 
8ą. Žinoma, tokios vaišės 
Abromkei biauriai sugadino 
veidą, ypač nosies skaisty-

Kova su paleistuvyste.
Su v. Valstijų valdžia už

vedė kovą su paleistuvysčių 
landynėmis; prie to prisidė
jo immigracijos ir teisių de
partamentai. Stengiasi iš
valyti iš paleistuvių namų 
visas ateives, neišbuvusias 
Amerikoje trejų metų. Su- 
lyg kongreso nutarimo to
kios mergos gali būti areš
tuotos drauge su jų laikyto
jais ir, ištyrus, gali būti iš
varomos iš šios šalies.

Toji kova prasidėjo 28 d. 
rugp., kuomet dr. P. L. 
Prentis, narįs immigraci
jos depart., ir detektyvai 
išvalė visus South Chica- 
gos paleistuvių namus su
imdami įnames ir jų bosus: 
L. Millerį ir G. Krauss; ki
tų “bosų” nesugavo. Ieš
kota vienos merginos, ne
senai pribuvusios Ameri
kon. Br. Prentis patyrė ją 
esant So. Chicagoje žemo 
vardo namuose. Paimtos 
septynios mergos-įnamės, 
kaipo liudininkės, visos yra 
ateivės iš Austrijos, 
sai
kaucijos kiekvienas.

Inspektoriai sako, kad to
kių ateivių-palaidunių yra 
visoje Chicagoje.

Teisės reikalauja, kad vi
sos palaidūnės ateivės, ne
išbuvusios Amerikoje trijų 
metų, turi būti rekor- 
duojamos immigracijos vy
riausybei Washingtone. 
Nepranešanti “bosai” apie 
tokias mergas papuola po 
bausme: du metai į 
tenšerį arba $2.000 
mes arba abudu.

KATALIKAS

Atsisakius

Stumiami “automobiliai” 
uždrausta.

Pastaruoju laiku, su vie
na savaite, Chicagoje tiek 
priviso koja stumiamų “au
tomobilių”, kad policija bu
vo priversta uždrausti jų 
vartojimą.

Tąjį “automobilhi” gyrė
si išradęs vienas italijonu- 
kas. “Automobiliai” išdir
bami pačių vaiki; ir susidė-. 
da iš: čiužinėjimo ratukų, 
pritvirtintų prie lentos, arit 
kurios vieno galo prikalama 
nuo muilo baksas (skrynu
tė). Kad važiuoti, Viena 
koja laikoma ant lentos, o 
kita paspiriama į žemę. ;

Išėjus uždraudimui, Chi
cagos vaikai subruzdo pro
testuoti ir prašyti, kad leis
tų bent gatvėmis važinėti. 
Vienok policijos šefas sa
vo “dekretą” nemano 
keisti.

Sudegė “Koja”.
Tūlam Jurgiui Zimerma- 

nui, beplaunant saliuno lan
gą, užsidegė koja ir nude
gė iki pačiam viršui. Ma
tomai koki išdykėliai norė
jo padaryti šposą, nes ko
ja buvo aplieta gazolinu. 
Jurgis turėjo korkinę koją. 
Miesto prokuroras tipinėja 
šį atsitikimą.

Sumanyta kasti 4 požemi
niai keliai.

Požeminių kelių komisija 
ir miesto tarybos transpor- 
tacijos priekomisija savo 
susirinkime užmanė mieste 
iškasti šiuos požeminius ge
ležinkelius : 4 geležinkelio 
linijas ant Madison gatv., 
nuo State iki 40 gatv.; ant 
State gatv. nuo Devon iki 
N. Clark g. ir iki E. 75 g.; 
ant Halsted gatv. nuo Law
rence avė. iki 76 g. — dvi 
liniji; ant 47 gat. nuo Cotta
ge Grove iki S. State gatv. 
ir ant 55 gatv. iki S. Wes
tern avė.

Koncertas.
Pereitą nedėlią atsibuvo 

koncertas dainininkės-mo- 
kinės M. Viskoškienės. 
Žmonių koncertam atsilankė 
visai mažas būrelis iš prie
žasties, turbut, karščio.

Pirmiausia dainavo p-nia 
M. Viskoškienė ir p-nia M. 
Janušauskienė.
P. Sarpaliui koncerte daly
vauti, p. Pocius jo vieton 
paskambino pianu. Žino
mas dalykas, jaigu kritikuo
ti dainininkes, tai pirmiau
sia reikia pačiam būti dai
nininku. Pas ,mumis taip 
invyko madon, kad kiekvie
nas žinantis arba nežinantis 
myli kritikuoti kito darbus. 
Išrodo lyg rubsiuvis pradė
tų kritikuoti kurpiaus ba
tus, apie kurių darbą abso
liutiškai nei jokio suprati
mo neturi. Taip yra ir su 
musų kritikų rašytojais. 
Vienok, kiek teko patirti 
nuo tūlų žmonių, kurie su
pranta dainas, tai kiekvie
nas išsireiškia, kad p-nia 
M. Viskoškienė ateityje bus 
garsi dainininkė. P-nia M. 
Janušauskienė irgi dainavo 
gražiai — turi talentą. Abi
dvi dainininkės aplaikė po 
bukietą, > Alyva.

pęr-

i: Mokyklų atsidarymas.
Šią savaitę atsidarė nau

jas mokslo metas visose lie
tuviškose parapijinėse mo
kyklose. Chicago j e tokių 
mokyklų yra ne mažas skai
čius, nes net 8. Beveik vi
sose mokyklose mokytojau
ja seserįs nazaretietės.

Per Labor Day audra pri
dirbo daug nuostolių.

Rugsėjo 2 d. Chicagdje 
buvo smarkios perkūnijos 
ir lietus, kurios pridirbo už 
100.000 dol. jeibii;.: Perkū
nija užgavo bei padegė po
rą dešimčių gyvenimų, už
mušė keliatą žmonių ir šeip 
pridirbo nemažai blėdies. 
Lietaus į valandą iškrito į 
pusantro colio gylio; van
duo užsėmė daug skiepų. 
Tokios audros Chicago neat
mena.

Nežinau.

Viešpaties diena.
Mokytojas: — Pasakyk 

man, dukrele, kuri tai die
na yra Viešpaties1?

■ Mergaitė
- Mokytojas: — Na, o ka
da tavo motina lanko baž
nyčių?

Mergaitė: — Kuomet ap- 
sisiaučia naujomis drapano
mis.

“Bo-
pastatyti po $5.000

peni- 
baus-

Gaisrų priežastis Chicagoj.
Neatsargus vartojimas 

briežiukų, žvakių ir viso
kios apvaikščiojimų ugnįs 
bei žiburiai pagimdė dau
giausiai gaisrų. Pereituo
se, 1911, metuose gaisrai gi-

Šv. Mateušo dr-jos teatras.
Pereitoj nedėlioj, rugsė

jo 1 d., šv. Jurgio K. pa
rapijos salėje, šv. Mateušo 
Ap. draugija buvo parengu
si teatrą vardu “Pirmas 
degtinės darytojas”. Teat
ras atlošta labai dailiai, ko 
net nebuvo tikėtasi. Regi
mai, to teatro ■> režisieriai, 
pp. N. Overlingas ir St. 
Anučauskis, nepasigailėjo 
truso. Puikiausiai bet savo 
roles atliko ir scenoje pasi
žymėjo ūkininko bernas 
(velnias), J. Sidimka, vel
nių viršininkas, A. J. Kas
paras, ir ūkininko žmona, 
J. Gurinskaitė. Pastarajai 
tegalima užmesti tik nege
ras apsitaisymąs, koks pri
tinkąs jau pabuvusiai ūki
ninko žmonai; bet tai ne jos 
tame kaltė. Publikos buvo 
pilna, taip kad draugija-ga
lėjo turėti ne mažą sau pel
ną. Pasibaigus teatrui pra
sidėjo pasilinksminimo ya 
karas ii -

fŠipkortės ir Pinigų Siuntimas
..Dabartinės šipkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti Europon 

yra sekančios:
Į krajų. Čia paduodame kainą kelio per vandenį: Iš krajaus.
$38.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per New Yorką eina 9 d. $43.00 

Hamburg American Line iš Hamburgo per Philad’a eina 12 d. 43.00 
North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Exp. eina 7 d. 45.50 
North German Lloyd iš Bremen per New Yorką, regul. eina 9 d. 43.00 
North German Lloyd iš Bremen per Baltimore, eina 12 d.
Red Star Line iš Antverpen per New Yorką, eina 8 d.
Holland American Line iš Rotterdam per New Yorką, eina 9 d. 43.00 
Russian American Line Libava per New Yorką, eina 10 d.
Canadian Northern Antv. arba Rotterdam per Montreal eina 8 d. 41.00

$42.50 
40.50 
40.50 - 
40.50 
38.50 
41.00

36.00
41.00
37.00
35.00
38.00
38.00
33.00
35.00

$42.00 Cunard Line iš Libavos į New Yorką,
41.00 * * " ‘ ----- '
35.00
35.00
34.00
33.00

43.00
43.00

45.00

Cunard Line iš Hamburgo per New York eina 7 dienas 
White Star Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 
American Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 
Anchor Line iš Antv. arba Rotterdam per New Yorką, eina 9 d. 
White Star Dominion iš Hamburg per Montreal, eina 8 dienas

Apart šitų kalnu kiekvienas atvažiuojantis, kuris neturi Amerikonišku Citizens 
popieru, turi mokėti $4.00 Hoad Tax.

Apart šitų linijų mes turime ir daug kitų į visas dalis svieto, jeigu reikalas 
parašyk iš kur i į kur nori važiuoti, o mes kainas paduosime koteisingiausiai.

Kainos Europos Geležinkelių:
Tarp ir Tilžės Eydkunų.

$5.20 $5.25
$4.85 $5.00
$6.95 $7.10
$6.90 $7.05

Bremen 
Hamburg 
Antverpen 
Rotterdam

RUBLIU KAINOS

Mainymai kūno.
Musų kūnas sudėtas iš 

mažučių celių, kurios nuo
latinai mainosi. Senos nu
dėvėtos celės miršta, o nau
jos celės užgema taip, kad 
laike kiekvienų kelių me
tų musų kunąs pilnai atsi
maino. Kaipl tik šita per
maina sustoja ir naujos ce
lės negema, ligos pasirodo 
ir todėl ir išvalyti organiz
mą. Geriausiu vaistu pa
našiuose atsitikimuose ga
lima rekomenduoti Trinerio 
Amerikonišką: Kartaus Vy
no Eliksyrą. .1 Jis išgrynis 
vidurius ir tuom pačiu lai
ku juos sustiprins. Tas 
pataisys grumuliavimą ir 
prašalins fermentaciją pil
ve likusio ten vaisto. Jis 
apvalys kraują naturališku 
ir malonum budu, padarys 
gerą apetitą ir palengvins 
vidurių ir , pilvo ligose. Ap- 
tiekose. Jos. Triner, 1339 
—1339 So. Ashland avė.,j

AChicago,.Ill. ' -

Rublių
1
2
8
4
5
6
7
8
9

10
H
12
18
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

$ c
.52j4

I. 05
I. 58
2.10
2.63
8.15
3.68
4.20
4.73
5.25
5.78
6.30
6.83
7.35
7.88
8.40
8.93
9.45
9.98

10.50
II. 03
II. 55
12.08
12.60
13.13
13.65
14.18
14.70

Rublių
29
30
31
32
33
84
35
86
37
38
89
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

S c
15.23
15.75
16.28
16.80
17.33
17.85
18.38
18.90
19.43
19.95
20.48 
21.00 
2K53 
22.05
22.58
23.10
28.63
24.15
24.68
25.20
25.73
26.25
26.78
27.30
27.83
28.35
28.88
29.40

Rublių
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

S c
29.93
80.45
80.98
81.50
82.03
32.55
33.08
83.60
84.13
34.65
35.18
35.70
36.23
36.75
37.28
37.80
38.33
88.85
39.38
39.90
40.43
40.95
41.48
42.00
42.53
43.05
43.58
44.10

Rublių
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
150
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
2000
3000

$ c
44.63 
45.15 
45.68 
46.20 
46.73 
47.25 
47.78 
48.30 
48.85 
49.88 
49.83
50.40 
5193 
51.45 
51.98 
52.25 
73.38 

104.50 
156.75 
209.00 
260.00 
812.00 
364.00 
416.00 
468.00 
519.50

1039.00 
1558.50

Prie kiekvieno siuntinio reik pridėti 25 centus ant pačto kaštu.

Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo Rosijos konsulio, 
taip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per rubežių policijos netrukdomas.

Reikalaujanti šipkorčių į kitus miestus, rašykite mums į kur norite išva- 
žiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu su vaikais, paduokite mums visų vaikų metus, 

S o mes atgal pačta prisiusime jums visų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau 
s liniją kokią norėsite, prisiųsti mums pinigus per Money Orderį o mes jūsų 
I šipkortės kogreičiausiai išsiųsime.
I Adresuokite mums visada šitaip:

I J. M. Tananevičia
I 3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill.
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