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IŠ RUSIJOS PADANGĖS.
Gubernatoriai ir general- 

gubernatoriai yra dabar 
Rusijoje užėmę cenzorių 
vietas. Laikraštija pavesta 
daboti policijai ir biurokra
tams. . O juk žinoma, koks 
skurdas viešpatauja tų po
nų galvose! Naujieji cen
zoriai nesigaili laikraštijos: 
čia areštuoja redaktorius, o 
tankiausiai graibo pinigus 
laikraščių fondų. Per 7 mė
nesius šių metų, kaip pra
neša “Sovr.' Slovo”, redak
toriai gavo užsimokėt 198 
kartus ir policija išlupo vi
so 61.850 rublių. Kalėji
mai! redaktorių uždaryta 
daugiau 15-kos. Kaikurie 
dienraščiai per šį laikų nu
bausta po keturis, penkis 
kartus; “Kievskaja Misi” 
bausta jau 8 kartus. Jinai 
ir užsimokėjo daugiausiai— 

‘2.800 rub. Kitiems dienraš
čiams reikėjo išmokėti ir-gi 
po tiek pat. Silpniau sto
vinti laikraščiai, neįsteng
dami vilkti kraunamų pa
baudų, turėjo visiškai sus
toti ėję. O baudžiama už 
visa, jei tik biurokratams 
yra tinkamas upas. Laik
raštis šaukia skaitytojus 
nerinkti dumon ponų — pa
bauda ; spauzdinama žinios 
apie Lenos darbininkų su
šaudymų. — pabauda; kas 
parašo apie vietinę savyval- 
dų ir rinkimo teisių apsau
gojimų — mokėk pabaudų! 
Ir taip be galo.

Rusija visuomet buvo iš
alkus, joje beveik kasinėtai 
būdavo tai didesnis, tai ma
žesnis badas, bet to, kas da
bar yra, Rusija nebėra ma
čius nuo 1891 metų bado. 
Dabar badas užgulęs, kaip 
apskaitoma, ant 15, o gal ir 
viso 20 milijonų žmonių. 
Baisiai yra išsiplatinusios 
ligos, bado palydovai: žmo
nes serga škorbutu ir šilti
nėmis. Vargas verčia žmo
nes pardavinėt arklius ir ra
guočius už pamestinus pini
gus. Nežiūrint to, kad Ru
sijos kaimietis gali vilkti 
gyvybę už kelias kapeikas 
perdien ir kad badaujančių 
rėmimas valdžiai atsieitų su
lyginamai nedaug, bet val
džiai nesiranda jėgų apgint 
sodiečius nuo bado. Vei
kia privatiški žmonės, kad 
sumažinti badaujančių kan
čias, Bet valdžia ir šituos 
žmones baudžia, neleidžia 
jiems rinkti aukas badau
jantiems. Delko ji taip da
ro, tik jai vienai tas žino
ma. Ir iš užsienio aukos 
badaujantiems nepraleidžia
ma. Valdžia, norėdama pa
silaikyti prieš revoliucijų, 
stengiasi Rusijoj sutvirtinti 
stambiųjų valstiečių luomų. 
Bet kas viena ranka daro
ma, tai kita ardoma. Ir

griovimas yra daug baises
nis už tai, kas statoma. Val
džios reformos žlunga bado 
vilnyse.

Laikraštis “Ranneje lit
ro” sakosi iš tikrų šaltinių 
sužinojęs, kad žinomas šni
pų išdavėjas Burcev suse
kęs garsaus šnipo-provoka- 
toriaus Azefo buveinę. Bur
eev nurašęs jam laiškų, ku- 
riuomi prašė Azefo su juo- 
mi pasimatyti. Frankfurte 
ant Maino jie pasimatę, 
Azef smulkiai papasakojęs 
savo biografijų ir tvirtinęs, 
kad jisai revoliucijai tarna
vęs. Išdavinėjęs gi jisai 
tik tuos, kurių išdavimas 
reikalingas buvęs kitų išgel
bėjimui. Policija Azefui bu
vus visiškai užsitikėjusi. 
Dabar Azef, kad realibituo- 
ti save partijos draugų aky
se, nori būti savo buvusių 
draugų teisiamas. Jis iš- 
anksto sutinkųs išpildyti 
teismo nutarimų ir, jaigu 
teismas pasmerks jį mirtin, 
jis sutinkųs pats nusižu
dyti.

Prieš važiuosiant pasima
tyti su Burcevu Azef pada
ręs palikimo “testamentų”.

PRAMATOMA KARAS.
Norints Suvienytų Ameri

kos Valstijų prezidentas 
Taft buvo nusprendęs nesi- 
maišyti į naminius Meksi
ko santykius, tečiau regis 
prisieis tasai nusprendimas 
sulaužyti pasiunčiant į Mek
siku ginkluotų armijų, tuo 
labiau, kad tenai amerikėnai 
baisiai persekiojami ir net 
žudomi. Norint užsistoti už 
savo persekiojamus pilie
čius, prisieina siųsti kariuo
menę, kadangi Meksiko su
kilėliai neklausų jokių per
spėjimų, tankiai siunčiamų 
valdiškuoju keliu iš Wash
ington©.

Svarbiausios įsimaišymo 
priežastįs yra tos:

Pirmiausiai, Meksiko res
publikos pietinėse valstijose 
(provincijose), kur ameri
kėnai yra į visokius reika
lus sukišę daug kapitalo, su
kilėliai palikę tikrais šeimi
ninkais ir kaip su amerikė- 
nais, taip ir su anų lobiu ap
sieinu labai neprieteliškai; 
toj šalies dalyj prezidentas 
Madero likęs bespėkis, nors 
kiekvienas turi pripažinti, 
kad jis darus viską revoliu
cijos nustelbimui ir ameri- 
kėnų skriaudimui.

Pagaliau ant {Suvienytų 
Valstijų sienos vis tankiau 
pasitaiko, kad sukilėliai 
meksikonai peržengia sienų 
ir retkarčiais susiremia su 
amerikonine kariuomene. 
Vietomis prisieina amerikė- 
nams kareiviams prieš su
kilėlius panaudoti ginklus. 
Tečiau jų tas nebaido ir jie

Suvienytų Valstijų karo ministeris Stimson peržiūrinėja kariuomenę San 
Francisce. Ministeris civiliniais laibais apsitaisęs.

Iš paties Tripolio negau
nama jokių žinių. Tiktai 
tomis dienomis pranešta, 
<ad vienas italų lakūnas su 
savo lėktuvu patekęs į tur
tų rankas. Turkai tuo at
sitikimu esą labai nudžiu
gę. Jie senai troško ten sau 
turėti nors vieną aeroplaną, 
bet nebuvo kaip toksai iš 
Europos parsigabenti. Bet 
štai vienas italų kapitonas, 
sugedus jo aeroplano moto
rui, buvo priverstas ties tur
tų stovykla nusileisti. Tur
tai lakūną paėmę nelaisvėn, 
o aeroplaną pavedę savo 
kariuomenei.

Turkams lėktuvas tatai 
kaip iš dangaus iškrito.

kion politinėn kovon, pana- 
šion kaip kitados butą su 
Franci ja,’su kuria pralaimė
ta daug kas gero. Reikia 
žinoti, kad švibieškoji val
džia šiais laikai* yra daug 
tvirtesnė ne argumentais, 
bet durtuvais, neteisybėmis, 
tatai Vatikanui nėra lengva 
su tomis neteisybėmis argu
mentuoti.

Šitai iš Ispanijos rašoma, 
kad Canalajeso kabinetas 
nusprendęs savo parlamen
tui perstatyti Jbilįų, išaiški
nantį vienuolių stovį Is
panijoje, ir pareikalauti ta
me reikale 'kt^iųmors per
mainų, kurios • galėtų veikti 
šių metų pabaigoje. Kabi
neto projektus suteikia val
džiai pilnai kęntroliuoti 
dvasiškijų,. panaikint nekū
riau anos, privilegijas, kaip 
pav. kandidatę į kunigus 
pąliųosavįmas nuo tarnys
tės kariųomėneje ir t. p. 
Tie nauji įstatymai, žinoma, 
daugumų vienuolių padary
tų nepriklauspinais Vatika
nui ir visieins klebonams 
liktų apdraustas būvis val
diškomis subsidijomis.

Žodžiu pasakius naujai 
sumanyti įstatymai atmeta 
visas senobines tradicijas ir 
atsistoja skersai kebo Ry
mo katalikų Bažnyčios rei
kalams Ispanijoje.

Tų įstatymų projektų 
karštai paremianti dabarti
nė Ispanijos karalienė, ku
ri gimimu yra anglė-protes- 
tantė, bet priėmusi katali
kystę; taippat paremianti 
angliškoji partija, kuri Is
panijos karaliaus rūmuose 
turinti visame kame ne ma
žų intekmę. Tatai nėra abe
jonės, kad tie įstatymai bus 
priimti ir karaliaus patvir
tinti, delei to ir laukiama 
politinės kovos su Vatika
nu.

SAKOMA, SANTAIKA 
PADARYTA. .

Iš Rymo Londonan andai 

leidžiasi atviron provokaci
jom

Tie visi ir kitokie atsiti
kimai taip svarbus, kad pre
zidentas Taft ant visako 
yra pasirengęs. Preziden
tas ir visi kiti žymesni ame
rikėnai karo vengia, nes tai 
butų iš to didis nesmagu
mas, bet jei kitokiuo budu 
nėra galima meksikonus su
valdyti, taigi ruošiamasi į 
netikėtus susirėmimus.

Kuomet Meksikai! butų 
pa siųsta Suvienytų V aisti jų 
ginkluota kariuomenė, žino
ma, meksikonai tuojaus at
sisuktų' į pastarųjų ir pra
sidėtų kruvinąs susirėmi
mas.

Karas, turėtų tęstis ma
žiausiai du metu ir suėstų 
daug žmonių aukų ir mili
jonų dolerių ir dar nežinia 
tikrai, ar butų galima kuo
met nors meksikonus suval
dyti. Pasidarytų daug var
go, nupultų ir prekyba su 
Pietų Amerikos respubliko
mis, kadangi pastarosios pa
laikytų Meksiko pusę. •

Iš tos priežasties Taftas 
tuo tarpu dar nei nemano 
apie karų, bet jei prisieitų 
anas pradėti, butų visupir- 
mu sušaukiamas specialis 
kongresas ir tik su ano pa
tarimu butų galima imties į 
glėbius su Meksiku.

Bet padėjimas- Meksike 
didžiai apgailėtinas ir neži
nia kaip tas dalykas gali pa
sibaigti.

ISPANIJOJE KATALI
KYSTĖ PERSEKIOJAMA

Staigus Ryman sugrįži
mas kardinolo Merry del 
Vai, kuris ant vasaros buvo 
išvažiavęs į Umbrijos kal
nus, pagaliau išsiaiškino. 
Vatikano sekretorius turė
jęs grįžti Ryman tik pabai
goje šito mėnesio, tečiau po
litiniai atsitikimai jo su
grįžimų paskubino. Vatika
nas ir katalikiškoji laikraš
tija yra pasirengus smar-

specialine depeša pranešta 
štai kas:

“Dienraštis “Corriere d’- 
Italia” iš tikro šaltinio su
žinojęs, kad italų ir turkų 
atstovai, kurie apkalbėjo 
apie Tripolio karo pabaigi
mų, yra pabaigę savo dery
bas ir santaikos dokumentas 
trumpu laiku busiu patvir
tintas tam tikrais ingalioti- 
nių parašais.

Santaikos išlygos turi but 
sekančios:

1. Turkijos vyriausybė 
pripažįsta Italijai Tripolio 
ir Cireneikos pakraščių už
ėmimų ir iš ten prašalina 
savo kariuomenę. Turki
ja be formalinio Tripolio 
okupacijos pripažinimo ne- 
sipriešįs Italijos kariuome
nei, einančiai provincijos 
gilumon.

2. Italija pripažįsta sul- 
tano religijinį autoritetų Li
bijos provincijose, taippat 
minėtam autoritetui gvaran- 
tuoja priderančias privilegi
jas.

3. Italija suteikia Turki
jai negrųžinamų paskolų su
moje $120.000.000.

4. Kaipo gvarantijų, idant 
už tų sumų Turkija mokėtų 
nuošimčius^ Italija pasisa
vina dvyliką salučių ant 
Egejos jūrės, kur įvesianti 
savo administracijų.

Tiek apie santaikų.
Ar toji depeša yra teisin

ga, neteko išgirsti apie tai 
ligšiol dar nieko.

KARO LAIVAI BOMBAR
DUOJA UOSTĄ.

Londonan aplaikyta žinia, 
kad Italijos karo laivynas 
andai subombardavęs uostų 
Scalanua, atsirandantį neto- 
lies Smirnos, Mažojoj Azi
joj-

Paskiau pranešta kad ki
ta Italijos karo laivyno es
kadra taikosi išnaujo priei
ti prie Dardanelių, kurie nū
dien turkais saugiai dabo
jami.

TURKŲ SU BULGARAIS 
KARAS?

Vokietijos laikraštis 
“Frankfurter Zeitung” iš 
Sofijos praneša, kad Bulga
rija išleidžius į viešpatystes 
atsiliepimą, kad jei Turkija 
atsisakysianti duoti Make
donijai plačią autonomiją, 
tai Bulgarija busianti pri
versta apsiginkluoti ir tik 
su ginklų pagelba išrišti 
Makedonijos autonomijos 
klausimą. Tasai atsiliepi
mas skaitomas už tikrą ul
timatumą.

Vindabonon rašoma, kad 
ant Turkijos ir Bulgarijos 
sienos prasidėjus kruvina 
kova.. Tą kovą turėję pra
dėti bulgarai, šaudydami į 
Turkijos pasienio sargybą. 
Turkai atsakę šoviniais 
taippat ir nužudę penkis 
bulgarus. Tada bulgarams 
atėjus pagelba ir užpuolę 
turkus, kurie pasitraukę 
paskui toliau nuo sienos.

Ties Salonikais kova irgi 
besitęsianti. Bulgarai į 
turkus mėtanti bombas.

Aišku, kad Turkijos su 
Bulgarija karas nėra iš- 
vengtinas.

CHINŲ KARIUOMENĖ 
KELIA MAIŠTUS.

Tūkstančiai Chinų karei
vių — rašo iš Pekino — ne
pakakinti tarnystės sąlygo
mis, apleidžią armijos eiles, 
kad jau daugiau į anas ne- 
sugrįžus. Prezidentas Yu
an Shi Kai rūpinasi kiek 
nors kiek kareiviams išmo
kėti užvilktų mokesčių, 
idant tuo budu taip anų ne
sukėlus visiško maišto, kad 
juos ilgesniam laikui palai
kius po respublikos Vėluva. 
Vyriausybė nors neskelbia 
ir laiko paslapty j, kiek bū
tent kareivių yra pametę 
savo pulkus, tečiau iš tikrų 
šaltinių sužinoma, kad jų 
daugiau 15.000 dezertavę ir 
pavirtę į užpuolikus ir plė
šikus.

Provincijos Tien-Tsin 
miestas Yu Nan andai pa
tekęs į sukėlusios maištus 
kariuomenės rankas. Gu
bernatorius pasprudęs, o 
ingula prisidėjus prie maiš
tininkų. Yu Nan mieste 
gyventojų skaitoma 10.000.

PRAMATOMOS DIDELĖS 
ATMAINOS EUROPOJE.

Italų-turkų karas, kiek 
girdima, baigiasi. Šiandie
niniai Turkijos valstybės 
valdininkai mato, kad toles
nis karo pratęsimas grasias 
vaskartas žymesniais pavo
jais, kaip vidujiniais, taip 
ir išlaukiniais. Platinąs 
valstybės sienose anarchiją 
ir gimdąs apetitus užsienyj. 
Kaip vienas, taip ir antras 
slepiąs užantyj audras, ku
rios kad jau sykį liksis iš- 
oančiuotos, nenurims taip 
ilgai, kol Turkija neliks 
suskaldyta į smulkius šmo
telius. Tatai pridera iš- 
anksto užbėgti tai negeisti- 
nai audrai..

Turkija ir Italija derėsis 
betarpiškai, nereikalauda
mos iš niekur pašalinės pa- 
gelbos. Tečiau. sutarties 
rezoliuciją turės patvirtin
ti didi tarptautinė konfe* 
rcncija.

Berlyne pasklydęs gan
das, kad konferencijos su
šaukimą apskelbsianti Rusi
ja. Visos viešpatystės ton 
konfereucijon mielai pasiu
siančios atstovus, kadangi 
italų-turkų karas Europoje 
pagimdęs tokį neužsitikėji- 
mo jausmą, jogei visi ėmę 
atjausti, kad kuogreičiau- 
siai panaikinus dabartinį ne
geistiną karą ir sugrąžinus, 
ypač Balkanuose, kiek bus 
galima, normalius santy
kius.

Ir vėl pasiremiant pa- 
sklydusiais gandais reikia 
pažymėti, kad Rusija ren
giamoje konferencijoje pa
darys pasiulijimų sekantį: 
gvarautuos Turkijai terito
rijų Europoje nepaliečia- 
mybę, gi Turkija už tai su
tiks atidaryti ant visados 
Rusijos karo laivams plau
kioti Dardanelius.

Kitomis viešpatystėmis 
sulyg tos didelės ir žymios 
politinės atmainos Rusija 
pasitikinti. Dardanelių ati
darymui Austro-Vengrijos 
vardu sutikęs baronas 
Aehrenthal, suvažiavęs 1908 
metais su Izvolskiu pilyj 
Buchlan. Italija, Francija, 
Anglija ir Vokietija taippat 
sutiko neprieštarauti Rusi
jos tokiam svarbiam reika
lavimui. Su Vokietija susi
taikinta paskiausiai, kuo
met caras su kaizeriu Bal
tosios jūrės viename uoste 
nesenai buvo suvažiavusiu.

Rusijos karo laivų Dar- 
daneliais plaukiojimas yra 
ne kuo kitu, kaip tik įsiga
lėjimu Europos politikoje. 
Ką tas gali reikšti, kad Eu
ropa ima taip nuolankiai 
tarnauti Rusijai, negalima 
tuo tarpu suprasti, tik žino
ma, kad ne veltui toksai žy
mus Rusijos sumanymas pa
remiama. Laukiama iš to 
kitoniškesnių sau pelno. 
Vadinasi, Rusija atsieks 
idealą, kokio troško kelis 
desėtkus metų ir tas daly
kas jai palengvįs artimesnį

(Pabaiga ant 3 pusQ.
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Š Žinios iš Lietuvos

ALSĖDŽIAI, 
Telšių apskr.

Liepos 25 d. buvo šv. Onos 
atlaidai. Nors kitose para
pijose nešventa, bet žmonių 
prisirinko užtektinai. Mat, 
moterėlės atvažiuoja pasi
melstų, prašytų iš Kristaus 
bobutės visokių “mylistų”, 
o vyrai i “jomarką”. Ge
rų arklių “jomarke” nema
tyti. Daugiausia mažų ar
klelių, tik ne žemaičių veis
lės, bet maišytos. Žemaitu
kų nemačiau. “Poselencų” 
aplinkiniuose miesteliuose 
nebuvau matęs, o Alsėdžiuo
se visą būrį pamačiau. Vie
tiniai žmonės juos vadina 
burliokais. Visi jie nuply
šę, nuskarę, veidai išdžiu
vę, akyse tarytum ašaras 
įžiūri. Tiesiog gaila jų. 

. Matai, kad jie sunkų varge
lį vargsta, kad jiems čia 
ne miela, ilgu, sunku gyven
ti. Kad tą vargą nors va
landėlei užmiršus, reik už
pilti jį degtine. Taip jie ir 
"daro. Aš tuoj atminiau mu
sų išeivius. Svetimame 
krašte gal ir jie taip išro
do. Nesenai man buvo te
kę kalbėti su vienu lietuviu 
moksleiviu, kuris karščiuo
damas prirodinėjo, jog lie
tuviams būtinai reikia asi- 
milizuotis, su rusais, kitaip 

, lietuviai žusią. Dabar pa
maniau, kad draugas labai 
nudžiugtų, jei čia butų, nes 
jo pranašavimai pildosi. Tik 
prie tokio persitikrinimo 
priėjo ne lietuviai, bet ru
sai. Taigi, aišku, rodos, 
kam ta asimiliacija reika
linga. Alsėdžių bažnyčia 
maža, medinė. Delko alsė- 

; diškiai nestato murinės, ma
niau sau, juk ta epidemija 
dar tebesiaučia. Matyt, ne
rangus, kas visame kame 
žymu. Besąs ir choras, tik 
mažutis, ypač maža vyrų 
balsų. Po pamaldų nuėjau 
buvusiai! vyskupo sodan. 
Čia sutikau pažįstamą senį. 
Įsikalbęjova. “Štai čia bu
vo vyskupo “palociai”, ta
rė jis: nesenai jie sudegė”. 
Kaip tai laikas viską sunai
kina! “Mano tėvukas pa
sakojo, tęsė jis toliau, kaip 
jie Velykų rytą medžius 
skaldę. Sako, vyskupas ei
na aplink bažnyčią (lig baž
nyčios nuo vyskupo rūmų 
apie 40 žingsnių J. V.), o 

x mes skaldome medžius”.
Dar ir daugiau jis papa

sakojo iš vyskupo lažininkų 
gyvenimo, tik jau faktai 
mažesnės vertės. Matyt, 
senis nei nemano pykti, kad 
“ponai’ taip kankino 
bo žmones. “Dievas 
davė”, sako senis.

Nuėjau miestelin, 
bar kitaip išrodo, 
visi blaivi, ramus, o
iškaitę, rėkauja, stumdosi. 
Aludės (jų yra 5) pilnos, o 
į monopolį virve traukia.

Miestelyje sutikau vieną 
gana susipratusį vaikiną iš 
Kalvarijos. Jis ir sako: 
“Eik į aludę, pasižiūrėk, 
kokio čia gražaus jaunimo 
yra. Ir kaip jie žydams 
parsidavę”. Ir tiesa. Jau- 
nimo Alsėdžiuose matyt 
daug, bet visi dar miega. 
Nėra kam jp žinoti. Ap
skritai, Alsėdžiai labai už
snūdęs kampelis.

J. Vanagas.
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ŠAKIAI, 
Suvalkų gub.

Iš daugumos vietų kores-
)5oiuIcncijŲ-iHnuciu skaičius 

vis didinas. Kitose ‘(pav. 
Žemaičių Kalvarija) staigu 
pakįla, tik Šakiai, seniau 
garsingi ne tik žinučių dau
gumu, bet ir koresponden
tų skaičiumi, kurių buvo 
apie pustuzinis, išlengvo 
nyksta laikraščių skiltyse. 
Nors, jei nesumelavus, pas 
mus neatsitinka kas butų 
verta užrašyti, o jei by kų 
rašyti, tai vely tylėjus. 
Tiesa, kartais pasitaiko ži
nutė, kad gimusiam vaikui 
nukando nosį, arba pakasy
nose garsiai giedojo. Bet 
ir po jomis slepiasi kita, 
sakysiu, “gilesnė” mintis. 
Gal ir kitoje vietoje vaikui 
nukanda nosį, bet tik atsi
minkime, kad Šakiuose yra 
“žiurkių maro” centralinis 
sandėlis vietinės vaistinės 
sankrovoje (M. Alekso). 
Tas maras buvo plačiai re
komenduojamas ‘ ‘ Šaltiny j e ’ ’ 
ir sakė — žiurkės tuoj iš
stips. Tik, kaip tyčia net 
pačiuose Šakiuose žiurkių 
skaičius žymiai paaugėjo. 
Nesakau, kad maras buvo 
pasididinimo priežastimi, 
kaip kaikurie vietiniai gy
ventojai mėgsta pasitart. 
Bet tiek to, ko žmonės ne
prikalba. Arba vėl, jei gar
siai pakasynose gieda. Ir 
kitur garsiai gieda, bet yra 
stengiamasis tuo giedojimu 
dangų pasiekti. Pas mus 
gi, regėtis aiški tendencija 
giedojimu keliuose kaimuo
se skambėti. Bet ką daryt: 
kaip moku, taip šoku; ir 
mūsiškiai elgiasi sulyg sa
vo mokslo išgalės. Kitur 
vargonininkas (o tuo labiau 
vargonininko padėjėjas) ži
no vargonavimą ir stengiasi 
vis giliau jį pažinti. Musų- 
gi vargon. padėjėjas nesusi
taria kalėdojimo delei su 
klebonu, pakelia straiką ir 
išvažiuoja kaiman profeso
riautų. Suvis, kaip vaisti
nėje tarnas, vieton ten būti, 
taippat pasielgia minėto 
vargonininko pavyzdžiu. 
Bet tas “paprasta” ir ki
tur.

Taipogi “paprastu” bu du 
rengiasi statyti naują muro 
bažnyčią. Sueigoje nutaria, 
pasirašo, o išsiskirstę rašo 
“donosus” kur reikia. Taip 
jau atsibuvo apie desėtką 
sueigų ir vis vienodu pasi
sekimu, nes, girdėt, ir pas
kutinė “donosu” užsibaigė, 
arba užsibaigs. Arčiau baž
nyčios statymo stovintieji ir 
žinantieji sako, kad užsi
baigs tuo, kad nenorintieji 
muro bažnyčios būtinai tu
rės sutikti.

Šakiams nuilsus, juos 
stengiasi pavaduot apylin
kės. Buvusis “Marij. Uk. 
Dr-vės”' skyrius negyvuoja 
ir neužilgo, girdėjau, bu
sianti jo likvidacija. Į Ša
kių skyrių prigulėjo nariai 
nuo trijų-keturių mylių plo
čio. Todėl tai sunku buvo, 
Šakių skyriui susirinkti. 
Nelabai taip senai šį skyrių 
suskirstė. Buvusieji Šakių 
skyriaus plokštiečiai-nariai 
įsisteigę savo skyrių, pana
šiai pasielgė ir sintautiečiai. 
Girdėtis, kad veikimas kul
kas sustiprėjo. Dabar rei
kia inkurti skyrių dar Luk
šiuose, kas šį rudenį žada ir 
įvykti. Tokiu bildu Šakių 
skyriaus veikimas išsiliejo 
į tris skyrius.
pijos 
įstengs kada nors artimoj 
ateityj sutvert stipresnį 
skyrių, 'todėl tur (jei tokių 

Šakiu para-
ukininkai vargu

atsiras) prisidėt prie kitų. 
Gi to neįstengs todėl, kad 
parapija neturtinga. Išvi
so yra 12.000 margų, o iš 
jų didesnė pusė prigul Ko
marui. Todėl tai Šakių pa- 
rapijon ateina nedidelis 
pluoštas laikraščių, sulygi
nant su kitomis parapijomis 
(Lukšių, Griškabūdžio), nes 
dvaro bernas ar kumetis ne
įstengia išsirašyti; o jei ir 
įstengia, tai to nereikalau
ja. Ačiū mažam pasiturin
čių ūkininkų skaičiui suvis 
mažai yra ūkininkų sūnų, ei
nančių vidurines mokyklas. 
Man pasisekė surasti vilka
viškietį. Be jo vienas lei
do savo dukterį į Kauno 
Čiunkytės siuvimo mokyklą.

Šn.

UŽVENTIS, 
Šiaulių apskr.

Negana to, kad pas mu
mis girtuokliavimas yra 
smarkiai išsiplėtojęs, bet 
prasideda dagi vagiliavimas. 
Buvo atsitikusios kelios va
gystės, štai liepos 31 d. nak
ties metų apvogė vieną mie
stelėną, paskum laužėsi pas 
kitą, o rugpjūčio 3 d. naktį 
pavogė ganyklose 4 arklius. 
Jaunimas ištvirkęs. Vaiki
nai 16 — 20 metų sustoję 
gatvėse pinigais lošia, ne
žiūri nei pamaldų meto. O 
atlaiduose tai taip ir vaikš
čioja pagaliais apsikraustę. 
Žinoma, ne visas jaunimas 
toks. Ir nieko stebėtino, 
kiekvienas žmogus turi pa
traukimo draugijon; jos nė
ra, tai ir maudosi degtinėje, 
mušasi, paleistuvauja. Nie
ko nesakyčiau, jei žmonės 
be jokio apšvietimo taip elg
tųsi, bet tarpe jų yra bai
gusių šiokį-tokį mokslą. Ro
dosi, kad jie turėtų ati
traukti kitus nuo blogų pa
pratimų, bet patįs kitus pri
traukia. Kiti musų šviesuo
liai tiktai žiuri į žmones “iš 
augšto” ir dyvijasi jų tam
sumui. Pirmiau pas mus 
veikė kunigai. Girdėti, kad 
dabarties žadama čionai 
“Blaivybės” skyrius įsteig
ti, vartotojų draugija ir tt. 
Buvo manoma ir apie lie
tuvių vakarus, bet su dai
nininkais tiktai blogai se
kasi, nėra kam jų mokin
ti. Varguolė.

PLUNGĖ, 
Telšių apskr?

Pasirodo, plungiškių ne
sama taip sutižusių, kaip 
kad išrodo. Pernai rinkti
niai išnuomodami žydui ar
klinę pačtą uždirbo bene po 
du rubliu. Šiais metais lie
pos 28 d. bedarydami “nu
tarimus” kuo nors aiškiai 
nesveikiems vaikinams, ku
riems šį rudenį į kariuome
nę prisieina stoti, pelnijo po 
pusantro rubliaus: matai, 
buvo bene penki, o “vyrų” 
ar 74 — 75, — po gerą pus- 
tretinę nuo kiekvieno atlu
po. Proto turintis, visur at
randa kaip pragėrimui gau
ti. Šiais metais bent vals
tiečių reikalų nepardavė, o 
pernai žydas pakišo 200 rub
lių rinktiniams, gavo iš vals
tiečių liekio pelno du tūks
tančiu. Tiktai Plungėj, ra
si, panašiai daroma.

Jaigu valstiečiai, pasaky
sime, kiek tamsoki, tai, rasi, 
jau dvaras Oginskienės kaip 
saulė.šviečia? Plačiai apie 
tai nekalbant, supratimą 
apie dvaro “šviesumą” gau
sime, pažiūrėję busiančios 
rugpjūčio 29 d. parodos ap
skelbimą. Trimis kalbomis 
parašyta, o nei vienos ne
mokėta. Nors jau lenkiškos 
reikėtų bent tiek žinoti, kad 
teisingai tuos kelius apskel

bimui reikalingus žodžius 
parašyjti. Matomai, iš Poz
nanians čionai atgabentieji 
neperjaug kalbos teišmano. 
O kad tai dvasiškių darbas, 
matytu kopuikiausia: juk 
“uznat v dvorovom uprav- 
lenie” (“dowiedzyc...”).

Dvaęas yra branduolis 
parodos organizavime.

Vepelis.

RAGUVA, 
Ukmergės apskr.

Musų miestelį ištiko di
delė nelaimė. Naktį liepos 
27 d. gaisras sunaikino tri
jų ūkininkų triobas. Su
pleškėjo rugiai ir šienas. 
Du jų liko visai be pasto
gės. Priežastis neaiški, 
spėjama, kad del neatsar
gumo. Alkius.

J. JABLONSKIS.
Girdėjome, kad mokyto

jas J. Jablonskis iš. Liet. 
Brastos šiais mokslo metais 
perkeliamas Gardinau.

NAUJAS ĮSTATYMAS.

Birželio 23 d. š. m. caras 
patvirtino Valstybės durnos 
peržiūrėtąjį ir Valstijos Ta
rybos priimtąjį įstatymą 
apie žemės nuomavimą na
mams statyti. Kadangi tas 
įstatymas ir mums gana 
svarbus, pasistengsiu išdės
tyti čia svarbiausius jo pa
matus. Pagal minėtojo įsta
tymo žemės savininkai už 
tam tikrą mokesnį gali il
gesniam laikui išnuomuot 
kitam tam tikrą žemės skly
pą namams ar kitiems tro
besiams statyti. Trumpiau
sias nuomo laikas turi būti 
36 metai, ilgiausias gi pa
gal sutarimo gali būti 99 
metai. T^ip nuomojamą že
mės sklypą nuomininkas ga
li perleisti savo inpėdi- 
niams, gali parduoti, užsta
tyti kitiems, o taippat ir ki
ti už skolas tokį žemės skly
pą gali ant turgų išstatyti 
ir parduoti.

Žinoma, inpėdiniai ir pir- 
kikai naudosis juo iki že
mės savininko ir nuominin
ko padarytosios sutarties 
terminas išeis. Ant taip 
nuomojamo žemės sklypo 
net servitutai atskiriems 
žmonėms gali būti paveda
mi. Tokiu budu nuomoti 
žemę gali tik tie, kurie tu
ri teisę pirktis žemės, taigi 
pas mus Lietuvoje visi, iš
skyrus lenkus. Jei valstie
tis norėtų atiduoti tokiu bu
du nuomon skirtinos (na- 
dielnos) žemės sklypą, pir
mučiausia jam reikia susta
tyti tam tikras sielskas nu
tarimas (prigovoras). Taip
pat ir miestų žemė gali bū
ti išnuomojama vien sulyg 
miestų valdybos nutarimų. 
Liuosai gali būti išnuomoja
ma tik visai nuosavi žemė.

Tokios žemės sklypo nuo
mininkas moka žemės savi
ninkui ‘tam tikrą sutartą 
mokesti*'ir ‘podraug už tą 
sklypą turi mokėti visus 
valstijos ii* kitus mokesčius. 
Nuomas toks baigiasi, ka
da: 1) išeina sutarties ter
minas ir 2) kada toks nuo
mininkas lieka nuomojamos 
žemės savininku.

Nuomo terminui pasibai
gus, nuomininkas turi teisę 
nugriauti ir atsiimti savo 
trobesius. Lygiai ir žemės 
savininkas gali reikalauti, 
kad nuomininkas atsiimtų 
savo trobesius. Jei nuomi
ninkas neatsiimtų paskirtu 
laiku savo trobesių, tai pats 
savininkas gali juos nu
griauti ir turi teisę reika
lauti iš nuomininko atlygi'

Meksiko prezidentas Madero randasi prastame padėjime; negali jokiuo budu 
sutramdyti revoliucijos.

nimo už tai. Pagalios žemės 
savininkas gali pareikalauti, 
kad trobesiai butų palikti 
jam, žinoma, už tam tikrą 
sutartą atlyginimą. Toks 
reikalvimas yra teisotas, ir 
nuomininkas privalo palikti 
trobesius, jei jam buvo pra
nešta metais prieš sutarties 
pasibaigimą.

Sutartis tokiu budu žemę 
nuomoj ant turi būti daro
ma pas notarą tomis-pat są
lygomis, kaip kad kas pirk
tų žemę: vadinasi, pas no
tarą padarytoji sutartis tu
ri būti patvirtinta da vyres
nio notaro.

Sutartyj turi būti būtinai 
pažymėta: 1) kad tai nuo
mas žemės trobesiams sta
tyti, 2) nuomininko pasiža
dėjimas pastatyti trobesius, 
3) kiek ir kokiu laiku turi 
būti mokama nuomos ir 4) 
terminas, kuriam laikui su
tartis daroma. Gali būti ir 
kitos sąlygos sutartin in- 
trauktos, bet minėtosios bū
tinai turi būti.

Sutartis apmokama gerbi
mų mokesniu. Sutarties kai
na^ — pirmas metinis mo
kesnis 20 kartų padaugin
tas. Gerbinis mokesnis, iš- 
do rūmams leidus, gali būti 
sumokėtas ne vienu kartu, 
bet dalimis į šešius metus. 
Tai didelis palengvinimas, 
nes, kaip žinome, dažniau
sia, darant sutartį, nuomi
ninkams, o ne savininkams 
prisieis mokėti gerbimai 
mokesčiai.

Pagalios, įstatyme nuro
dyta teisės tų nuomininkų, 
kurie tokiu budu jau da
bar nuomoja žemę. Tai
gi, jaigu kas tokiu budu ant 
nuomojamos žemės jau yra 
pasistatęs trobesius ir grei
tu laiku senoji sutartis baig
sis, tai nuomininkas turi 
teisę reikalauti iš žemės sa
vininko, kad šis, sutarčiai 
pasibaigus, atlygintų nuo
mininkui už trobesius; tro
besiai gi tie, žinoma, lieka 
žemės savininkui. Šis ko
kios tam pastatytos išlygos: 
1) žemės savininkas turi at
lyginti nuomininkui už tro
besius, jei, sutarčiai pasi- 

žemės išnuomoti arba stato 
tokias sunkias sąlygas (di
desnis mokestis ir tt.), ku
riomis nuomininkas negali 
tikti; 2) žemės savininkas 
visai nieko neatlygina, jai
gu tie trobesiai jau supuvę 
ar nekam tikę; 3) trobesių 
kaina nustatoma sulyg jų 
vertės, sutarčiai pasibaigus, 
ir 4) už tokius savo trobe
sius nuomininkai gali ieško
ti atlyginimo per teismą ne 
ankščiau 3 metų ir ne vė
liau vienų metų prieš bai
giantis sutarčiai. Jaigu gi 
kam sutartis visai jau bai
giasi ar pasibaigė, tai jis tu
ri teisę ieškoti atlyginimo 
per metus nuo dienos šio 
įstatymo išėjimo, vadinasi, 
iki birželio 23 d. 1913 m.

Tokie tai svarbiausi šio 
įstatymo pamatai. Tai be
ne vienintelis įstatymas, 
kuriuo nors ir ne visai, bet 
visgi šiek tiek aprūpinama 
biednesniųjų sluogsnių — 
darbo žmonių — reikalai.

M. SI.
(“L. Žinios”).

Tarp Anglijos ir Norvegi
jos busiąs įvestas bevielis 
telegrafas. Norvegijos par
lamentas jau paskyręs tam 
tikslui reikalaujamus pini
gus. Be to tokiuo pat be
vieliu telegrafu Norvegija 
busianti sujungta su Suvie
nytomis Amerikos Valstijo
mis. Pažangumas neišpasa
kytas.

Chemnitze, Vokietijoje, 
prasidėjo 15 d. šio mėnesio 
Vokietijos socialistų parti
jos atstovų suvažiavimas. 
Prie tos partijos sulyg jų 
pačių tvirtinimų priklauso 
vienas milijonas “draugų”, 
o tame skaitliu j e 130.000 
“draugių”.

Iš Grenlandijos Kopenha- 
gon pranešama, kad tenai 
pirmusyk pasisekė pereiti 
skersai salos amžinus ledy
nus ir sniegus, kur nekuo- 

koja ne

buvus ligšiol pastovėjus; 
tai atlikus d-ro Dequervai- 
no ekspedicija, kurios nariai 
esą visi prie geriausios svei
katos. Toji ekspedicija tu
ri didelę mokslo reikšmę. ,

*
Sutaisyta naujas Serbijos 

kabinetas, kuris nesenai pa
iro. Premieru pasiliko Pa- 
sič.

*
Iš Paryžiaus rašo, kad 

garsi Anglijos sufragistė, 
Cristabel Parkhurst, kurios 
Londono policija ilgus lai
kus ieškojo, randasi Pary
žiuje ir tenai taisanti atei
čiai savo pienus ir išleidinė- 
janti į moterių svietą atsi
šaukimus. Ji Paryžiuj (Tgy
venanti todėl, kad sulyg 
Franci jos įstatymų politi
niai prasikaltėliai sveti
moms viešpatystėms negali 
but išduodami.

*
Anglijos jureivijos minis- 

teris Churchill projektuojąs 
Anglijos valstybei reformą 
būtent, kad visose Anglijos 
kolionijose butų tam tikro
sios įstatyradavystės, pavyz
džiu Su v. Valstijų legisla
tures. Jis sako, kad Angli- 
ja negalinti apsieiti ir ap
rėpti visko vienu savo par
lamentu. Matyt, Churchill 
yra pažangus žmogus.

*
Viešintis šiais laikais 

Londone Portugalijos ex- 
karlius Manuelius pasakęs, 
jogei nusprendęs vesti iš 
Braganza namų kunigaikš- 
čiutę. Jis tuo savo pasiel
gimu tikisi gauti milijonus 
ir su pastarųjų pagalba iš
kovoti atgal sau Portugali
joje sostą.

*
Kiote tomis dienomis pa

laidota Japonijos miręs 
ciesorius Mutsuhito. Iškil- 
niybės buvsios labai didelės. 
Anų aprašymą atidedana 
paskesniam laikui, kuomet 
bus gauta iš Europos tikros 
informacijos. y
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Nuo kairės pusės: Anglijos kunigaikštis Arthur of Connaught, Suvienytų 
Valstijų sekretorius Knox ii’ kaizerio brolis, kun. Heli rikis — tai trįs žymiausi 

atstovai mikado laidotuvėse.

Parlamento jaunaturkių Juodose jūrėse Rusijospaliktu tolesniam laikui sa- -------------- „------------ . - . .
vo vietoje, paduodant jam atstovų kuopa taipgi dar-jjyrininką^ maistai yra tei- 
didesnę 
balsų.

Nusižudė, kad užmokėjus 
skolą.

New York, rugsėjo 11. 
Nathan Griff, išdininkas ir 
kompanierius nusižudė iš
gerdamas karbolinės rūgš
ties, kad išgelbėjus savo 
asekuracijos pinigais, 100- 
000 dolerių, dvi kompaniji, 
kurioms gręsė tuotarpinis 
pavojus. Peržiurėjus kom- 

' panijų skolas rasta, kad tie 
jo gyvasties asekuracijos 
pinigai kaip tik tiksią sko
lų uždengimui.

Advokatas suimtas už 
žudynes.

Middletown, N. Y. rugs. 
12. Advokatas Burton W. 
Gibson, pasodintas kalėji
mai! kaipo žudikas. Jis su 
savo klijente koni Rossa 
Menschik Šabo išvažiavo 
ant vandens laiveliu ir su
grįžo ją prigirdęs. Artimo
je praeityje likosi taipgi nu
žudyti kiti keturi jo klien
tai arba žmonės, su kuriais, 
arba prieš kuriuos jis turė
jo pinigines bylas. Poni 
Allice D. Kinnan, kurios 
turtą jis valdė, likosi nu
žudyta. Mikolas Shippo, 
priešingas jam liudininkas, 
rastas prigirdytu, J. I. Mal- 
coln, Kinnan giminaitis, tu
rėjęs bylą prieš Gibsoną, 
taipgi prigirdytas. J. R. 
O’Neill, turėjęs su juo rei
kalą kaslink jo laimėjimo 
10.000 dol., galas žino kur 
prapuolė.

Subankrutijo 42 milijoną 
dol. vertės motorą kompa

nija.
New York, rugsėjo 12. 

The United States Motors 
Company šiandien likosi pa
imta už skolas. Pernai tos 
kompanijos akcijos parda
vinėta po 80 dolerių, šie
met gi akcijos nupuolė iki 
vienam doleriui vertės. Š;. 
mėnesį kompanijai atsiėjo į 
kelias dienas išmokėti 12 
milijonų dol. palukų' ir sko
los, kas buvo jai mirties 
smūgiu. Visų akcionierių 
inmokėti pinigai prapuolė.

Buvusi generolo pati jį 
išgelbėjo.

New York, rugsėjo 12. 
Generolo Doniel E. Sickles 

• pati, su kuria jis persiskyrė 
1871 metuose, tuojaūs po 
apsivedimui, išgirdusi, kač 
jos buvusio vyro visus tur
tus užareštuoja Lincoln 
banka, užstatė visas savo 
brangenybes už suviršum 
aštuonis tūkstančius dole
rių ii’ atmokėjo jo skolas. 
Generolas yra 866 metų se
nas.

Apie San Francisco vėl že
mės drebėjimas.

San Francisco, Cal., rug
sėjo 12. Čia buvo jaučia
mas žemės drebėjimas, bet 
nepavojingas. Drebėjimas 
aplink buvo jaučiamas per 
50 mylių.

Lenką kunigai susimušė su 
automobilium.

Gary, Ind. rugs. 12. Ku
nigas Kovalevski, automo- 
biliaus savininkas, važiavo 
su kitais kunigais į Gary 
lenkų bažnyčią. Negalėda
mas žiūrėti per kito auto- 
mobiliaus sukeltas dulkes 
susimušė su pravažiuojan- 
•jančiu automobiliumi. Visi 
nugabenti į ligonbučius.

Kun. Edward Kovalews- 
ki, klebonas šv. Marijos

Magdalenos parapijos So. 
Chicagoje, sunkiai sužeis
tas; paimtas į Gary ligon- 
mtį. Yra viltis, kad pas
veiks. Kun. P. A. Kaha- 
lek, klebonas šv. Jadvygos 

parapijos, Gary, Ind., ap
draskytas : rankos, burna, 
galva ir kūnas, paimtas į 
Mercy ligonbutį. Kun. Čai- 
koyskiui, klebonui katalikų 
bažnyčios Hawthorne, Ill. 
apdraskyta - rankos ir bur
na.

Roose veltui takus išklojo 
rožėmis.

Portland, Ore., rugs. 11. 
Atvažiavus į čia Roosevel- 
tui jis rado iki koteliui visą 
taką išklotą puikiomis rožė
mis. Jo automobilių taipgi 
žmonės visą apkrovė rožė
mis. Jam per rožes perėjus, 
minia graibstė jo sumintas 
rožes, kaipo nepaprastą 
brangumą.

Gėralą sąjungos konven
cija.

Peoria, Ill., rugs, 
užsibaigė 33-čias 
Illinojaus valstijos 
nančių gėrymų sąjungos su
važiavimas. Nutarimai pa
daryta: kad salitminkai pil
dytų vadžios reikalavimus, 
kad neduotų kalėdinių do
vanų, kad liautųsi “pantė- 
mis” pardavinėję alų, kad 
išmestų nepriderančius pa
veikslus ir tt. Patarė, kad 
atimtų “laisnes” laikyto
jams nemorališkų moterių, 
kad butų apsunkintas ga
vimas “laisnių” (leidimas 
pardavinėti svaiginančius 
gėrymus), kad saliunų dar
bininkai susivienytų. Są
junga paskyrė 50 dolerių šv. 
Juozapo namams.

Neduos neunistams pas
kolos.

New York, rūgs. 11. New 
Yorko Pawnbrokeriu (sko
lintoją) Sąjunga nutarė 
duoti paskolas už kokius 
daiktus tik unijos darbinin
kams.

Bjaurus vaikžudys.
Gary, Ind., rugsėjo 9. Čia 

areštuotas tūlas William 
Briggs, 48 metą senumo, 
už nužudymą 5 metų mer
gelės Marės Gruba. Jos 
kūnelis rasta nedėlioję in- 
mestas pelkėn arti 14-os ir 
Jackson gaty Nuo jos bu
vo nudraskyta beveik visi 
drabužiai.

Nužudytosios draugė Ste- 
faničiutė tarpe suareštuoti; 
keliatą sykių pažino Brigg- 
są, kuris prieš . Griubiutės 
pražuvimą jai pirko saldai- 
nes ir paskui ją kasžinkur 
nusivedė, kuomet Stefani- 
čiutei paliepė eiti namo. 
Nuo tada Grubos niekas ne
matė.

Amerikoj busią geri metai.
New Yorko bankininkai 

ir žymiausieji šalies pramo
nininkai apkalbėdami apie 
ateinančius metus sako, kad 
jie busią išteklingiausi ir 
geriausi, nes Amerikoj dar 
neatmenama taip dideliu 
užderėjimų kaip buvo šie
met. Niekas kitas, girdi, 
šaliai neduoda tokios gero
vės kaip laukų pasėlių už- 
derėjimas.

Nužudė naują studentą.
Chapel Hill, N. C., rūgs.

13. North Carolina Univer-

siteto studentai naujai įsto- 
jantį mokinį I. W. Hand nu
žudė “įšventinimo ceremo
nijas” darydami. Naktyj 
Rand’ą ištraukė iš lovos ir 
nuvedė prie studentų mi
nios, susirinkusios kankinti 
naujukus ir taip pasilinks
minti. Rand’ą privertė ant 
galvos ant statinės atsisto
jus šokti; šokimas mokinius 
neužganėdino, tai jie stati
nę paspyrė, o šokėjas nutū
pė augštieninkas ant žemės, 
kur buvo sumuštas stiklinis 
uzbonas. Stiklas perpiovė 
jam kaklo arteriją ir nelai- 
mingasai į kelias minutas 
numirė. Gubernatorius kal
tininkus liepė suimti ir nu
bausti kaip tikrus žmogžu
džius.

Duluthe riaušės delei tram
vajų straiko.

Duluth, Minn., rugs. 13. 
Čia minia užpuolė tramvajų 
straiko straiklaužius, sudau
žė tramvajus ir “skebus”. 
policja neįstengė išlaikyti 
tvarkos. Krautuvininkai pa
davė gubernatoriui peticiją 
atsiųsti miliciją, bet guber
natorius nesiskubina. Mies
to valdyba ima tramvajų 
kompaniją už kontrakto 
laužymą, nes ana suderėjo 
duoti miestui atsakantį 
tarnavimą, kurio dabar 
pildo.

Motorciklistas užmušė 
sužeidė 19 asmenų.

Newark, N. J. rugsėjo 8. 
Motorciklių lenktynėse koks 
Hasha, važiuodamas 92 my
lias valandoje atsimušė į 
aptvarą ir išlėkęs oran 50 
pėdų nuo žemės nukrito į 
minią žiūrėtojų. Kūnas jo 
nukrito arti jo pačios kojų 
ir taip susikūlė, kad neliko 
nei vienas sveikas kaulas.

Darbininką organizatorius 
W. D. Haywood suareštuo

tas.
Boston, Mass., rugsėjo 15. 

Areštuotas Haywood, In
dustrijos Pasaulio Darbi
ninkų generališkas organi
zatorius. Jį “grand jury” 
apkaltino už konspiracijas 
darytas pereitą rudenį lai
ke audėjų straiko Lawrence. 
Užstačius 1000 dol. paran
kos jis likosi paliuosuotas 
iki teismui, kuris bus rugs. 
17 Lawrenco kriminalinia
me teisme.

Jis areštuotas tuoj aus po 
prakalbų Bostone, kuriose 
jis prieš 15.000 minią agi
tavo abelną straiką Naujo
joj Anglijoj, kaipo protestą 
už suėmimą Ettoro, Giovan- 
niti ir Caruso, apkaltintų už 
nušovimą Onos Lopizzo, 
straikierės, laike Lawrencco 
straikerių maišto, sausio 
mėnesyje.

Wilsonas pražūtis. ūkinin
kams; Marshall — korpora
cijoms; Rooseveltas plepa ir 
bumoja. Vienas Taftas tik 

tinkamas.

Visur, visose partijose ap
šviesti ukėsai stebiasi nega
lėdami suprasti, ar Wilso
nas ir Marshallas tik juo
kus krečia savo kalbose, ar 
jiedu ištiesų nori savo pai
kystėmis žmones traukti sa
vo pusėn. Štai Wilsonas 
ūkininkų susiėjime Wil
liams Grove, Pennsylvani- 
joj, 29 rugpjūčio, pasakė: 
“Farmeriai nekuomet nebu
vo apsaugotais ir jiems ne
reikia apsaugos”. Marshal
las gi Maine valstiečiams 
pasakė, kad korporacija su
sijungianti su kita korpora

cija turi būti dnt visada pa
naikinta.

Ūkininkai republikonų 
valdžios laikuose'J visada 
buvo apsaugotais, nbs jiems 
apsauga neatbūtinai buvo 
reikalinga. Apsauga Ame
rikos ūkininkams ; atidaro 
didžiausią jų 'pelno šaltinį 
— Suvienytas Amerikos 
Valstijas. Kuomet prezi
dentas Taftas užmanė S. 
Valstijas sujungti su Ka
nada, jis sutiko priimti į S. 
Valstijas be nluito tik tos 
šalies ūkių produktus, jai- 
gu ji leis pas save Suv. Val
stijų ūkių produktus siųsti 
be muito. Prezidentas 
Taft niekada neužmanė pri
imti be muito kokius nors 
produktus kitų šalių, kaip 
štai Maskolijos, Indijos ir 
Argentinos, arba pieninin
kystės ir daržų produktus 
siunčiamus iš Anglijos, Da
nijos, Franci jos ir Hollan- 
dijos. Minėtasis užmany
tas susivienyjimas prapuo
lė, nes Kanadai pasirodė, 
kad mes iš tokio susivieny- 
jimo turėsime 
naudos kaip ji. . Tokiu bu- 
du ūkininkams likosi pil
nai apsaugotu ir bus ant vi
sada apsaugotas nuo kitų 
šalių kol pas mus valdįs re- 
publikoninė valdžia.

Woodrow Wilson farme- 
riams tiesiok prisispyręs sa
ko, kad jiems apsaugos ne
reikia, kad jiems pardavimo 
prekės yra paskirtos svetur, 
ne čia (toksai lįudyjimas 
neturi nei jokių pamatų). 
Iš to aišku, kad jaigu Woo
drow Wilson liktųsi išrink
tas prezidentu, jis lieptų 
kongresui panaikinti visą 
čionaitinių laukų produktų 
apsaugą. Tas, be,abejonės, 
atgabentų pražūtį farme- 
rių gerbūviui; gimtai tūks
tančių kitur gimusių ir čia- 
gimių ūkininkų (famierių) 
neturėtų kur dėtį savo pro
duktus, -nes jų vieton butų 
suvežti iš kitur, ii’ mūsiš
kiai, vieton gero pragyveni
mo, kokį iki šiol turėjo, tu
rėtų galutinai nuskursti.

Visi ūkininkai, kurie ma
no balsuoti prieš republiko- 
nus, gali lengvai suprasti, 
ką jiems reiškia Wilsono iš
rinkimas. Jie turi atsimin
ti, kad jaigu Taftas liksis 
pergalėtu, tai bus išrinktas 
Wilsonas.

Dabar pažiūrėkime į Mar- 
shallo kėsinimąsi panaikinti 
tokias korporacijas, kurios 
bandytų vicnytięsi su kita 
tokia korporacija — anot jo 
kalbos, kuri “ženytųsi su 
kita korporacija”. Di
džiausia ii’ svarbiausia ša
lies pramonijos dalis, o taip
gi ir mažesnėji dalis, atlie
kama invairių korporacijų. 
Jaigu dvi korporaciji nesi- 
jungia manydamos sutverti 
monopolių, tai jųdviejų su
sijungimas lygiai publikai 
kaip ir joms pačioms atneša 
didelį gerą. Jaigu visos 
korporacijos susitvėrusios 
iš dviejų ar daugiąūs pirm- 
buvusių korporacijų turėtų 
būti sunaikintos, tai beveik 
visos didžiausios šios šalies 
pramonijos Šakos turėtų 
žlugti ir milijonai, žmonių 
liktųsi be duonos.

Kuomet Wilsonas žada 
atimti fanheriams pragyve
nimą, kuomet ^Marshall gąs
dina suardyta korporacijas, 
o Rooseveltas plepa ir sva
joja apie šį ir tą apie kitą, 
tai pasidaro labai aišku, 
kad vienintele vilčia bei at- 
spirčia Amerikos visuome
nei yra prezidento Tafto 
tikra, protinga ir geraža- 
danti administracija. To
dėl tai Taftas privalo būti 

PRAMATOMOS DIDELĖS 
ATMAINOS EUROPOJE. 
(Pabaiga nuo 1-mo pusk).

susinešimą su Tolimais Ry
tais, kas yra svarbu šių lai
kų Europos viešpatystėms.

Nežiūrint tarptautinio in- 
tenipto padėjimo, Turkijoje 
diena iš dienos auga prieš- 
revoliucijinis sumišimas. 
Jaunaturkiai stengiasi savo 
tėvynėje sukelti naminį ka
rą.

Jaunaturkiai nepripažįsta 
savo parlamento išrišimo ir 
nusprendę ano posėdžius 
prailginti Adrianapolyj, kur 
gyventojai ir kariuomenė 
laikosi jų pusės. Jaunatur
kių centralis komitetas re
gis liko išrištas. Ano vie
tą užėmus parlamento jau
naturkių atstovų kuopa, 
pranešus riesiruošti į naujus 
parlamentan rinkimus, ka
dangi išrištas teisėtu keliu 
parlamentas vis dar gyvuo
jantis.

Toliaus parlamento jau
naturkių atstovų kuopa pri
sako savo šalininkams lai
kyti tankius susirinkimus ir 
pasirengti į netikėtus Tur
kijoje atsitikimus.

Žandarmų komendantas 
iš Ochrida išleidęs sekančią 
proklemaciją:

“Mes, jaunaturkiai, au
kavome savo gyvastis kons
titucijos sutvėrimui ir ša
lies nuo terionų paliuosavi- 
mui. Šiandie musų prieši
ninkų kuopai pasisekė pa
griebti į savo rankas- val
džią ir pagimdyti parlamen
te trukšmą. Eisiu į kalnus 
ir surinksiu visus komiteto 
šalininkus, Saloniko ir Mo- 
nastiro vilajetuose, ir visi 
trauksime į Konstantinopolį 
kur sunaikįsime musų prie
šininkus, o anų vadus iškar
sime”.

Majoras Niazi bei, žino
mas jaunaturkių centralinio 
komiteto generalis sekreto
rius, taippat Ejubrabry bei 
irgi nusprendžiusiu šaukti 
gyventojus prie sukilimo.

Jau- 
įvai- 
kon-

pusę visuomenės buojasi priešai oficierių ly
gą ir naują kabinetą.

Vienu žodžiu, jaunatur- 
kiai rengiasi į didelę kontr- 
revoliuciją, aiškindami, kad 
dabartinė oficierių lyga po
draug su dabartiniu kabine
tu nutvėrus valdžią į savo 
rankas rėvoliucijiniu keliu.

Dabartinė valdžia šituos 
jaunaturkių nelcgalinius ir 
neteisingus išsišokimus nai
kina įvairiais budais, kokius 
tik teisės suteikia. Kons- 
tantinopolyj apskelbta karo 
stovis. Visas miestas išro
do taip kaip viena kariuo
menės stovykla. Visos 
spaustuvės drūčiai saugoja
mos, kad jaunaturkiai nega
lėtų? atspauzdinti manifesto 
į tautą. Policija draudžia 
ant gatvių pardavinėti jau
naturkių laikraščius, 
naturkių išleidžiamos 
raus turinio brošiūros 
fiskuojama.

Buvęs ministeris Džiavid 
bei, kuris su kitu buvusiu 
ministeriu Tadaat be j u ap
leido Konstantinopolį. 
“Daily Chronicle” sandar- 
bininkui apreiškęs, kad da
bartinė Turkijos valdžia ak
lai gaminanti sau prapultį. 
Albanai nepakakinti parla
mento išrišimu, jie reikalau
janti autonomijos. Bet 
Vienybės ir Pažangos komi
tetas viskam pasipriešįs, 
nors butų priverstas ir gin
klais pasinaudoti.

Parlamentas turės laikyti 
savo paprastus posėdžius. 
Pagaliau komitetui teks tik
rai krikštauti.

Stebėtinas apsireiškimas! 
Tie patįs jaunaturkiai, ku
rie drauge su albanais ir 
makedonų sukilėlių vadais 
vardan Turkijos valstybės 
tautų laisvės ėjo tverti kon
stitucijos — jie dabar pasi
rengę pralieti kraują todėl, 
kad užslopinus albanų suki
limą, užslopinus jų autono
mijos reikalavimus.

Retas, bet aiškus politinio 
išsigimimo pavyzdis. Tai 
negirdėtas jaunaturkių pa
našus šovinistiškas pasielgi
mas!

singi. Kaip Sevastopolyj, 
taip ir kituose miestuose ap
skelbta karo stovis. Jurei- 
vijos ministeris apie maiš
tus išleidęs pranešimą, ku
riame išpeikęs maištininkus, 
o podraug išgiriąs ištiki
muosius jurininkus. Suo
kalbiui priklausę ir daug 
jaunesniąją oficierią, kurie 
dabar areštuojami, o ją bu
tai ant sausžemio iškrečia- 
mi. Viena dabartinei vyriau
sybei laimė, kad ji laiku 
suokalbį pajuto ir suspėję 
daug jurininką suimti, iš 
kurią daugybę jau sušau
džius. Tas pats veikiasi ir 
Baltijos karo uostuose. Ka- 
reiviją apima revoliucijinė 
sriovė.

*
Nicaraguos revoliucionis- 

tai regis atkando dantį sa
vo šalyj, ten šiais laikais 
esant Suvienytų Valstiją 
jurininkams, tatai dabar 
pienuojanti pulties ant kai
minės respublikos Hondu
ras ir atkeršyti anai už prie
lankumą dabartinei Nicara
guos valdžiai. Honduras 
rengiasi rcvoliucionistus la
bai karštai sutikti. Regis 
ir ten greitai atkąs dantį, 
jei lįs kur nereikia.

*
Saksonijos kariuomenės 

manebruose užsimušę du la- 
kunai-poručninkai, krizdaml 
iš 300 pėdų augštumos že
mėn. Lėktuvai sutruškinti. 
Pereitoj savaitėj visame 
sviete užsimušę daugiau 20 
lakūnų, 
aukos.

Vis tai pažangumu

land 
čiais

*
salų New Found-Andai

ir Labradoro pakraš 
siautė 

audra;
valčių

baisiausio- 
daug žve- 

nugrimzdo; 
gulinti ne-

ib 
pakraščiais 
kurie kaimai labai daug nu
kentėję; be to ir daugybė 
žmonių nuskendo.

*
Austrijos sostinėj Vinda- 

bonoj pereitą ketvergą šv. 
Stepono katedroje iškilmin
gai atidaryta Eucharistijos 
kongresas. Popežių atsto
vaująs kardinolas Van Ros- 
sum.

i
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MAŽŲ KŪDIKIŲ IR VAI
KŲ PRIŽIŪRĖJIMAS. 

(Pabaiga).

užkenkia jautriems kūdikio 
burnelės, gerkliukės ir pil
velio audiniams.

Gink muses nuo kūdikio 
maisto, nes jos tankiausiai 
buvo visokių ligų užkrėti
mo priežastimi. Suprantą-; 
mas dalykas, kad kūdikio, 
maistas visuomet privalo 
mti motinos pieno, ar kraiy- 
jo šiltumo, vadinas, taip šil
tas, kaip burnos vidus.

Laikyk kūdiki švariai, 
jei nori, kad jam karštis ne
kenktų. Termometrui pa
vėsyje rodant 80° ar 90° ši
lumos, kūdikis nėra lengva 
vėsiai užlaikyti, bet jį vi
suomet galima užlaikyti 
švariai ir jis, beabejonėš,. 
jausis smagiai ir, turės ge
resnę progą karštą vasaros 
laiką praleisti. Visuomet 
reikia kūdikis išmaudyti 
bent sykį dienoje, ar ir tan- 
kiaus dideliems karščiams 
užėjus. Pavalgydinus' kū
dikį nekuomet nemaudyk jo 
greičiau, Kaip už valandos 
laiko. Visuomet pirma iš- 
maudyk, o paskui valgydyk.

Rengk kūdikį kuoleng- 
viausiai. Geriaus laikyk j 
pusnuogį, parišus palutę 
vasaros karščiais vidurdie
nio valandose. Kiek galė
dama laikyk kūdikį ant ty
ro oro lauke, bet ne ant sau
lės, kuomet ji kaitina. Gry
nas lauko oras, nors ir ne
švari gatvė butų, visgi yra 
šviežesnis ir geresnis už 
vidaus orą. \

Grynas oras intrąuktas 
per kūdikio noselę, tai gy
vybės gėralas. Išvežk jį. 
kuotankiausiai miesto dar
žan, į girią, į laukus, ar nors 
ant švaraus miesto plėciauš.

Orui mainąnties reikia 
žiūrėti, idant kūdikis ne
peršaltų. Plona, minkšta 
vilnonė palutė, apvyniota 
aplink kūdikio kūnelį, dau
giau jį apsaugos nuo stai
gaus peršalimo, negu pa
prastas kūdikio aprėdalas, 
k. v. kelinaitės, marškinė
liai, pančiakaitės ir tt.

Šita palutė bus gana pla
ti, jei apjuosus aplink pil
velį sieks kokį colį, ar du 
augščiau ir du ar tris co
lius žemiau bambos. Bet 
reikia, kad ji butų švelni ir 
nesusiringavus, švari ir su
rišama bovelnine gija, bet 
nesusegama špilkomis.

Kūdikis būdamas viduje 
vasaros karščiais tik tokios 
palutės, bei parišalo ir rei
kalauja.

Neguldyk kūdikio lovon 
su savim, ar su kitais. Jei 
nesama lopšio, tai motina 
šalia lovos gali sustatyti 
dvi kėdės, ant jų ką-nors 
gali patiesti, tik ne plunks
nų priegalvį, ar kokį vilno
nį daiktą, ir tegul ten sau 
kūdikis miega. Tikrai kū
dikis ten, ypatingai vasaros 
naktį, atsilsės geriau, negu 
jį motinai pasiguldžius prie 
savęs ir savo karštu kurni 
šildant jo kūnelį. Šitaipos 
netik pati motina galės ge
riaus atsilsėti, bet ir kūdi
kis ramiau miegos. Kėdžių 
atlašos neduos kūdikiui nuo 
jo lovelės nupulti ir motina, 
norėdama, lengvai galės jį 
pasiekti.

Visuomet miegantį kūdi
kį pridengk, idant musės 
neprieitų ir neužkrėstų ko
kia limpama liga.

Nekimšk kūdikiui vaistu. 
Jei kūdikis susirgtų, nežiu-

Nebruk kas sykis kūdi
kiui burnelėn krūties kaip 
tik jis ima verkti. Jei kū
dikis yra valgydinamas ge
rai ir savo laiku, tai jis be 
laiko neišalks ir neraudos 
del valgio; todėl neišmintin
ga penėjus jį kas sykis, ar 
brukus jam krūtis, kaip jis 
ima verkti; geriaus apžiū
rėk jį ir surask jo raudoji
mo priežastį; gal jis ištroš
ko. ir vienas, kitas šalto 
vandens gurkšnelis (tik ne- 
perdaug didelis) jį nutil
dys; gal jo vystyklai šlapi, 
ar gal jis negerai paguldy
tas, gal jam kur spaudžia, 
špilka duria, ar kokis vaba
las inkando ir reikia paka
syti.

Pirma mėgink surasti jo 
raudojimo priežastį ir tik 
jos nesuradus mėgink pa
duoti krūtį. Bet nesibai- 
myk duoti kūdikiui vandens 
atsigerti, nes jis taippat 
ištrokšta kaipir motina ir 
net taukiaus, sulyginant su 
jo didumu ir sunkumu. 
Troškulys kūdikį privargi
na daugiau negu kas kitas. 
Duok kūdikiui atsigerti, tik 
žiūrėk, idant vanduo butu 
tyras, atvirinta^, ar koštas.

Nevalgydyk kūdikio 
šaukštuku. Čiulpimas yra 
prigiifitas kūdikio maisto 
priėmimo būdas. Jis rei
kalauja čiulpti, idant lupe
lėmis, burnele ir liežuviu 
sumaišyti maistą su burnos 
seilėmis ir sulaikyti jį nuo 
pergreito nubėgimo pilvam 
Valgydinimas su šaukštu 
kūdikiui tos progos neduo
da.

Vartok paprastą penėji
mui bonkutę su timpos (gu
rno) speneliu ir be ilgos tim
pos dūdelės.

Padailintos penėjimui 
bonkelės su ilgomis timpos 
dūdelėmis ir\ patentuotais 
prasimanymais netik bran
giai atsieina, bet" dar 
jų negalima gerai ir 
lengvai išplauti ir šeip 
jos kūdikiui netinka. Juo 
bonkelė ir spenelis pra
stesni, juo kūdikiui geriaus 
tinka. Bonkelė su ilga tim
pos dūdele yra kipšo pra
manymas tinginėms moti
noms. Jau nereikia blo
giau, jei motina negali kū
dikio penęti savo krūtimi, 
taigi tegu bent paima jį ant 
savo rankų ir paglamoni j. 
bevalgant.

Po kiekvienam kūdikio 
pavalgydinimui spenelį nuo 
bonkelės nuimk ir dėk tuo
jaus bonkelę su speneliu į. 
karštą vandenį ir virink ko
kią dešimts minučių. Prieš 
kiekvieną vartojimą bonke
lę su speneliu perplauk at- 
virintame vandenyje, radė
jus1 pusę arbatinio šaukšte
lio tyros sodos į vieną kvor
tą atvirinto vandens, arba 
laikyk juos inmerkus tokia
me vandenyj iki reiks var
toti.

Kūdikiams burnelės iš- 
genda, vidurėliai gelia, ar 
vasarinė liga užeina dau
giau del netikusio penėji- 
mos bonkelės prižiūrėjimo, 
kaip del ko kito. Surau- 
ginimui ir sugadinimui viso 
kūdikio maisto užtenka pie
nui truputį sugižti, ar ap
rūkti aplink bonkelės kak
lelį ar spenelį, o tokį maišai O LOKĮ mmS- rint į prižiurillguin

kūdikiui priėmus tuojaus |nckimšk jam raišty, apie

kuriuos nieko nežinai, ir jo 
kūnelį, kurį dar mažiau pa
žįsti. Pašauk verčiau gydy
toją ir* neleisk savo pinigu 
visokiems patentuotiems
vaistams, kurie tavo kūdi
kiui padarys daugiau blo
go, kaip gero.

Nors šitas liečia daugiau 
kūdikius pirmose jų dieno
se, bet ta pati patartis tin
ka ir senesniems kūdikiams.

Neperšerk kūdikio ir ne
leisk jam pačiam ’-apsival
gyti. ..v..

Neduok kūdikiui sunkių 
valgių: mėsos, taukų, bly
nų, pyragėlių ir daugelio ki
tų, kūdikiui netinkamų 
maistų ir jų nemaišyk. Juo 
maistas yra prastesnis ir 
lengvesnis, tuo kūdikiui yra 
geriau. Duok jam gana pie
no, kvietinės duobos,‘aviži
nės košelės, keptų -bulvių, 
keptų obuolių ir visokių 
vaisių, jei jų yra,, bet visuo
met žiūrėk, kad-vaisiai bu
tų nusirpę ir švieži. Viso
kios mėsos greitu laiku vi
saip sutaisytos motiną inti- 
kina, kad jos maistui netin
ka, nes kūdikis tuojaus su
serga ir gauna pilvo ligą.

Maudyk kūdikius kasdie
ną kol tas įeis į papratimą 
ir jie patįs kaip ančiukai 
lys vandenin.

Laikyk juos kiek galėda
ma šviežiame ore, kadir per 
apskritus metus; siųsk juos 
į kaimus, jei pasitaiko pro
ga, bet tik į tokias vietas, 
kur yra užtektinai tyro van
dens.

Jei kūdikis yra vertas tu
rėti, tai jis ir verta gelbėti 
ir, jei tik motinos čia duo
tų patarimų klausytų, tai 
daugiau kaip, pusė kūdikių 
ir jaunų vaikų, kurie kas
inėtai miestuose išmiršta, 
galima butų išgelbėti.

Lietuvoje ant geležinkelio.
— Buk tamsta toksai ma

lonus pereiti antrojo sky
riaus vagonan ir tenai ant 
minkštasuolio prigult i.

-— Juk aš turiu - 3-čios 
klesos biletą. Tas drau
džiama.

— Tas tiesa, bet tamsta 
esi endekas, tatai kaipo to
kiam Lietuvoje viskas leis
tina.

Saulės nusileidimas. '
Farmerys, atsiradęs ve

teranų prieglaudoj, staiga 
išgirsta kanuolės šūvį.

— Ką tas reiškia? — pa
klausė persigandęs.

— Tai saulės nusileidi
mas — paaiškino vetera
nas.

— Stebėtinas dalykas! 
Pas mus, ant farmų, saulė 
nekuomet nenusileidžia su 
tokiu trenksmu.

Patyrė.
Vyras, kuriam susirgo 

pati, paklausė daktaro, ro
dydamas į dangų:

— Ar mano pati tenai su
grįš, daktare?

— Mano mielasis — tarė 
daktaras — buk pasirengęs 
ant visako, kadangi nėra 
vilties, .kad ji pasveiktų.

— Labai gražiai dėkoju, 
brangiausias daktare, man 
daugiau nieko ir nereikia.

Daktaro vaikas. .
Tarnaitė: — Ar jau su

kalbėjai poterėlius?
Vaikelis: — Jau.
Tarnaitė: *— O ar prašei 

pabaigoje sveikatėlės ma
mai?

Vaikelis t — Taip.
Tarnaitė: « Ir tėveliui.
Vaikelis:

TarnaftJK-^-Ir visiems?
Vaikelis r-S? O ne, nes tė

tis neturėtų1 'darbo, jei visi 
butų sveiku-fr^

A> ■ '>
Taipgi literatas.

i
■— Iškp; užsilaikymą ap

turi?
— Aš pzdįpu rašymu.
— Ar^kšmėji į. laikraš

čius, ar gal kokias knygas?
— O ne! Tik dusyk mė

nesyje rašihėju pas tetą, 
kuri man prisiunčia pini
gu.
bimą. į‘

O, kąd jį...
Teisėjas: — Ar tamsta 

esi vedęs?---
Apskųstasis :■.. — Ponas 

teisėjas juk turi tai žinotų 
ries mano pačiai, esi kaltas 
keturius dolerius už skai

ŽYDAS STATINĖJE.
JUOKINGAS PERSTATYMAS 

VIENAME AKTE.,-

drinti prezidentas Yuan 
Shi Kai siūląs $20.000 algos 
Chinų respublikos tvėrėjui, 
d-rui Sun Yat Sen, kuris už 
tai turėtų prigelbėti dabar
tinei valdžiai išpildyti pie
nus kas link pratiesimo da
nuose naujų geležinkelių. 
Prezidentas be d-ro Sun Yat 
Sen patarimų nieko nenorįs 
pradėti.

*

Iš Vatikano rašo, kad š. a. 
popežiaus Leono XIII palai
kai, lig laikui sudėti šv. Pet
ro katedroje, neužilgo busią 
pernešti šv. Jono Laterano 
bazilikom, palaikų perneši
mas busiąs ramus ir kuklus, 
vadinasi be didelių išlauki
nių iškilmybių.

*

Jsakius kaizeriui, šių me- 
tų buvusiuose Vokietijos 
karo laivyno r manebruose 
Šiaurinėje juroje imsią dą- 
lyriųmą ir. daugybė Vokie
tijos sausžemio armijos ge
nerolų; tuo budu norima su
artinti ir supažindinti'armi
ja su karo laivynu.

H-

Morokke frąųcuzų kariuo
menė po sunkiai kelionei už
ėmė vieną Morokko miestą, 
kur ėmęs sau krauti lizdą 
sosto pretendentas EI Hiba. 
Bet šis su.sąvo arabų buriu 
spėjęs laimingai pasprųsti 
kur tai į tyrynus, kuomet 
užuodęs prisiartinančią sau 
nepalaimą.

Be virėjo.
Garsus raštininkas Mare- 

dith kartą pasakė, kad pro
tingas žmogus negali apsi
eiti be virėjo. Tas reiškia, 
jog pagaminimas valgio yra 
lygiai svarbus kaip ir pat
sai valgis. Gerai pagamin
tas valgis atneša žmogui 
daug daugiau naudos kaip 
bet kaip pagamintas, nes 
prastai pagamintas maistas 
negana kad suerzina valgy
toją, bet pagimdo ir viso
kius nesmagumus viduriuo
se. Atsiradus tokiems ne
smagumams, Trinerio Ame
rikoniško Kartaus Vyno 
Elixiras Visada geriausiai 
tinka gydymuisi. Netekus 
apetito, arba atsiradus ne
virškinimui, ■" prietvariui, 
nerviškumūi, 1 galvoskau- 
džiui, sausgėlai ir neuralgi
jai, arba kepenų, skilvio ir 
žarnų ligose, šis vaistas vi
sada atneš pagelbą. Jame 
nėra jokių tokių medegų, 
kurios tik tuo tarpu suteik
tų palengvinimą, nes jis pa
darytas galutinam ligos iš
gydymui. Aptiekose. Jos. 
Triner, 1333—1339 S. Ash-
iaad aze., Chicago, Į1L v

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

bai uz jam užmokėk!
Martynas. Duok 50 dolerių, tai atiduosiu. 
Ickus Vuz? 50,dolehus? -Kam tam jokus? 
.į (-Tykiai į Šliomkę) Zalmc, fufeik du-

• ' larh Vii erh haben.
Šliomkė. Gib im fynef.
Ickus (Martynui). Nu, klausik, man dos 

už jam 5 dolehus. -
Martynas. Nei cento pigia,.
Ičkuš. Ai vai! Ponu maisthų, kap tau 

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

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

’ 50 statinos!
Martynas.. Gali pirkt, kas tau neduoda?
Ickus. Nu, as dosi penkolikas.
Martynas. Niekad ant svieto!
Ickus. Nu ponus Mahtinus, as bedno zy- 

; delo man negali daug mokėt, — as do- 
. si du desims.

Martynas. Sykį pasakyta, tai ir užbaigta; 
nori pirkt, tai pirk, nenori — sutemus 
nešiu į vandenį įleist.

Ickus. Nu, kam tokiu gehu statinos lais 
ąn vandenes? As dosu penkis de
simtus.

Martynas. Tai duok šią.
Ickus. Ko? Tojous ih dot? Už tokius 

statinos, ko nevehtus du dolehus? Nu, 
ah ton in galvo negehai?

Martynas. Tai eik sau laukan, ko dar čia 
lendi į akis! Juozai, imk už ano šo
no, nešime į upę.

Ickus. Nu, palouk! As dosi pini gos! (Iš- 
' siima pinigus ir skaito, ant kelio pasi

dėjęs. Pakreipęs galvą sako Šliom- 
kei): Zalme, du švarhci jurh fufeik 
tulerh uz venų statinos! Gebu vetos, 
a gite gešeft. (Į Martyną): Nh te 
tamistos penkus dešimties dolehus.

Martynas. Šitaip, tai kaskita! Dabar ją 
gali pasiimt ir neštis sau.

Ickus. Oi, kap as jam gali pasiimt? Ąs 
pasauksi du dhuto vylios. (Dairosi). 
O, žuhek, ten aina du vaikus! (Šau
kia). Hei! hei! Ponas Andhus! gehus 
dhaugus! (Išbėga).

SCENA XII.
Martynas ir Juozas.

Martynas. Greit, Juozai! Paimkim tą 
statinę ir nųneškime į kampą. Žinai, 
paėmiau gerus pingus, tai reikia ir ge
rai prižiūrėti.

Juozas. Gerai, ponas meistre! (Suduoda 
koja į statinę). Ta statine geriaus tik
tų į vandenį. (Neša į kampą). O ko
kia sunki biaurybė! Tarytum, kad jo
je keli velniai tupėtų! (Jos vieton jie
du pastato kitą statinę).

Martynas. Dabar einame į stubą. (Abudu 
nueina).

SCENA XIII.
Ickus su dviem darbininkais.

Ickus. Šiąkit, šiąkit! Štai šitų statinių. 
Tik bukit atsarhgus, ghazei paimkit 
(suduoda delnu į statinę). Penhis da
sims dolehus, gut gešeft! (Darbinin
kai išneša statinę). Ui, tik atsahgei! 
(Eina paskui juos). Gešedight zolzt 
dy verhden! Fufeik dulerh! (Išeina).

SCENA XIV.
Martynas ir Juozas.

Martynas. Puikiai! Palaukite, palaidū
nai, busite sotus! (Juozui). Pastaty
kime ją atgal į seną vietą.

Juozas . (padėdamas nešti statinę). Pens 
meistrė! Jaigu ir tą statinę kas pirk
tų, ar parduotum?

Martynas. Eikime pabaigti vakarienės. 
(Abudu išeina).

SCENA XV.
Šliomkė (statinėje). Ai vai! Kas bus? 

Kam man tap kvailos lįst in tam pha- 
keiktus statinos! Givalt! Penkis de
simtus dolehus! Oi vai, kap tam go
jus išgirs, jam gali man užmušt ih pa- 
kist po vandenio... Oi, šaine Mahy! 
Oi galbek!!..

SCENA XVI.
Ickus ir šliomkė.

Ickus. (rėkdamas už scenos). Ai vai! Fer- 
' f al main geld! Ferfal main geld! Ge- 

valt! Man užmušo, man apvogk! (Ic- 
į kus prisiartina prie statinės; Šliomkė 

iškišęs ranką iš statinės per skylę pa- 
1 traukia jį ųž skvernol.

Šliomkė. Ickus! Ickele!!
Ickus. Gevalt! Kas yha? (Žiuri į Šliom- 

kės ranką). Zalme!... A dy ganef! 
Tu vėl inlindo in tam statinos!

Šliomkė. Icele, dy goiku haben inz gelaust 
dy statinos! Tam goj parmainik tam 
statinos; haks pihkt šitom!

Ickus. Vus?! Pihkt?! Ko pihkt? Fufeik 
tuler hab ich šon gegain!

Šliomkė. Oi, aš tau dosi! Ferst kimmen 
cu main vaib! Koif švind dy statinos!

Ickus. Ša! Derh Bodnerh!
SCENA XVIII.

Motiejūnas, Martynas, Juozas ir Ickus.
Martynas. Ir vėl tu čia? Ko nori?
Ickus. Oi, man tam statinos patinka, as 

noki jom mainit.
Martynas. Aš nieko nemainau. Sykį pir

kai, tai žinokis!
Ickus. Nu, o kiek uz šito tu nohi?
Martynas. Ta pati kaina.
Ickus. Oi! Ko tau sako? (f Šliomkę). 

Zalme, fufeik tulerh vii erh haben.
Šliomkė. Koif! Koif, Icele!
Ickus. Jo! Koif! Jach gib dirh a klap 

in sunkios! (Suduoda ranka arti sta
tinės skylės). Ny, ponus maistinis, im
si dims dolehus?

Martynas. Na, Juozai, jau bus laikas nešt 
statines į vandenį.

Ickus (artinančiamsi Juozui). Ui, Jozu! 
Tu aik su sau, ba as tau dosu pch gai
vus! (Į Šliomkę). Zalme, bis didu.

Šliomkė. Jach bin du.
Ickus. Nu, penkiolika!— Du dasimtu! ' 
Martynas. Juozai!
Ickus (perkirsdamas). Nu, nu! Kam jom 

šaukt! Te penkus dešimts!
Martynas. O, tai taip ir sakyk! Dabar 

eik atsivesti bernus.
Ickus. Oi, kam behnu? Man pats’jom 

nesi. Zalme, bis didu?
Šliomkė. Jach bin du.
Ickus (bando kelti statinę). Ai vai! Ko

kiu sunkios! Ui, Zalme, kam tau tap 
daug cibulius valgik?! (Bekeldamas 
parverčia statinę, išpuola dugnas ij 
Šliomkė išsiverčia).

Šliomkė ir Ickus Ai vai mirh!
SCENA PASKUTINĖ

Marė, Motiejūnas, Martynas, Juozas, 
šliomkė ir Ickus.

Marė. Kas ten darosi?
Martynas (į šliomkę). O ką tu čia veiki, 

po šimts tūkstančių pypkių?!
Šliomkė. Ko man veiks? Man atėjo pri

minti tam skolos.
Martynas. Bet ir išsitrinęs biaurybė! Gal 

apdulkyti? (Ima lazdą).
Ickus ir Šliomkė (drauge). Oi, kam dul- 

kit? Givalt! Hazbainikos t
Martynas (užsimojęs lazda). Tu šungalvi, 

dar tu čia man rėksi? Duok raštą! 
Jei ne, tuojaus aš tave sumalsiu!

Šliomkė. Oi, givalt! Man jom nctuhi!
Marė. Neturi? Tu mislini mane visada 

taip užpuldinėti vyrui išėjus?
Martynas. Šitaip?!! (Piktai). Tai tu 

šitoks paukštis!? Atiduok man raš
tą! Jei ne, ta lazda tuojaus sutruks į 
tavo pakaušį!

Šliomkė. Givalt! Kam tau haštu?
Martynas. Tavo laimė, kad aš nenoriu 

rūstinti Dievą del tokių nenaudėlių.
x Atiduok mano raštą, o aš sugražinsiu 

tavo tą šimtą dolerių. Tegul tie biau- 
rybės pinigai nebiaurina mano vargo.

Ickus (Šliomkei). Ny, gib den vechzel.
Šliomkė (imdamas nuo Martyno pinigus).

Haiste gechem, jam atiduoda man ma
no pinigei.

Ickus (ištraukdamas nuo Šliomkės pini
gus). Dus izt main geld! To mano 
pinigei!

Šliomkė. Vus dain?
Ickus. Dus izt mein geld! Ich hab den 

bodnerh gezult.
Šliomkė. O mano hastus?! (Purtosi no

rėdamas atimti Tekaus pinigus).
Martynas (ištraukdamas iš Šliomkės’ ran

kų raštą). Dabar tarp mus užbaigta.
Šliomkė. O kuh mano phocentus?
Martynas. Atsiėmei viską jau trigubai!

Bet jei nori dar pridėti, tai (ima laz
dą), tai galėsi gauti...

Šliomkė ir Ickus (nešdindamiesi šalin) 
Givalt!

Martynas. Matei tu juos! Prieplakos!
Šliomkė (iškišęs galvą pro kampą). Ui 

vai, Mahtinu, pasigailėk bedno zidelo, 
dok noh veno cento uždihbt.

Martynas. Palauk, tuojaus gausi.
Šliomkė. Oi vai, tam phakeiktus statinos! 

Jam atimk, no bedno zidelo viso ge
šeft ih tokiu ghazos Mahos! O j-joje 
joi-joi!

GALAS.
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Iš Lietuviškų Dirvų. |

Rockford, Ill.
1-mą rugsėjo š. m. čia kal

bėjo K. Šeštokas. Šiuomi 
sykiu jo kalbą irgi negali
ma pagirti, nes savo kalbo
je neprisilaikė logikos, nors 
apie ją minėjo. P-nas Šeš
tokas kalbėdamas apie mo
kyklas, liepė vaikų neleisti i 
parapijines mokyklas, bet į 
valdiškas (public) •— sako, 
“parapijinėse mokyklose 
vaikai nieko daugiaus nega
li išmokti apart poterių”. 
Čia kalbėtojas visgi galėjo 
parausti iš gėdos taip tvir
tindamas. Juk kiekvienas
tą žino, kad parpijinėse mo
kyklose yra taippat skyriai; 
ir mokinama: geografijos, 
historijos, matematikos ir 
tt. Toliaus, jis savo kalbo
je apie socializmą, religiją 
ir bažnyčią pasakė, kad re
ligija su bažnyčia nėra jo
kia doros žmoniij. mokinto
ja; sako: Religija doros 
mokina tik kas link Dievo, 
o ne žmonių. Esant: “Vagis 
po langu kalba “Aniolas 
Dievo”, ir . taikosi žmogaus 
arklius pavogti’ ’. Kurgi 
čia logika tokiame išvedi
me? Neatsiminė kalbėto
jas apie septintą Dievo pri
sakymą — nevogk. Pavog
tus daiktus bažnyčia visuo
met liepia sugrąžinti ir 
skriaudą atlyginti. Dievo ir 
bažnyčios prisakymai juk 
negali būti kalti, kad jų, 
žmonės nepildo.

Klausęs prakalbos.

Spring Valley, Ill.
Čia lietuviai sutikime gy

vena. Taip vadinami cici- 
likai čia neturi svarbos — 
kaip vištos sulytos kiurkso. 
Parapijos reikalai puikiai 
vedasi kun. A. Deksnio prie
žiūroje.

Rugsėjo 1 ir 2 d. buvo 
pirmas parapijos surengtas 
piknikas. Lietuvių suva
žiavo daugybės iš dešimties 
aplinkinių miestelių. Visi 
gražiai . apsiėjo; nebuvo 
muštynių. Buvo 8 draugi
jos. Mat pirm pikniko bu
vo kapinių pašventimas, 
tai žmonės susirinko ant 
pašventimo kapinių, o 
paskui visi ėjo ant pikniko, 
parengto R. Petrausko dar
že. Kapinių pašventimui 
buvo vyskupas ir 5 kunigai. 
Draugijos atmaršavo su mu- 
zyke. Buvo pamokslai; vys
kupas kalbėjo angliškai, o 
kun. Skripka lietuviškai. 
Piknikas tęsėsi dvi dieni; 
ineigų buvo 1000 dolerių 
(nežinia kiek išeigų).

Rugpjūčio 11-tędieną pas 
mus atsilaukis tėvas Kazi
mieras kapucinas. Pamok
slus kasdien turės per 8 die
nas. Todėl klebonas kvie
čia visus lietuvius iš visij 
aplinkinių miestelių ateiti 
pasiklausyti to garsaus pa
mokslininko.

Springvallėnas.

So. Omaha, Nebr.
Rugpjūčio 18 d. Lietuv. 

Tautiško Namo Dr-ja pa
rengė balių su programų 
naudai Tautiško Namo. 
“Birutės” choras, p-lei Mas- 
lauskiutei pianu pritariant, 
sudainavo: “Ant marių 
krašto”, “Lietuvos didi 
dievai”, “Jaunuomenės ka
rišką dainą” ir “Sveiki 
broliai dainininkai”. Cho
ro dainos publikai labai pa
tiko. P-n i Masalskienė de- 
klemavo “Jau saulutė užži- 
bėjo”; ji pirmu kart pasi- 

1 rodė prieš publiką, tai bu

Rockford, Ill.
Rugpjūčio 29 kun. Mali

nauskas suvienijo moterys
tės ryšiu Jurgi Nakrošą su 
p-le Daukšaite. P-as Nak- 
roša čia turi saliuną ir vi
siems gerai žinomas. Ves
tuvės buvo su šokiais, taip
gi buvo padaryta ekskursi
ja automobiliais į laukus. 
Linkime jaunavedžiams di
džiausios laimės.

Vosilka.

už ką juos nei kolioti, nes 
jie mažiaus padaro pikto 
taip rengianti prakalbas ir 
atokius “apšvietimo” dar- 
nis atliekanti cicilikai. Ką 
jums girtis buk neplatinate 
tamsumo dėlto, kad rengia
me prakalbas ir lošiate teat
rus! Aš sakysiu, kad jus 
mamsumą tik ir platinate per 
savo prakalbas keikdami ir 
niekindami tautiečius, tikė
jimą, kunigus, tautą ir tvar
ią. Jaigu jus neužsiimtu- 
met tokios “šviesos” skel
bimu, tai niekas jums nie- 
<o ir nesakytų. Vieton ki
tus mokinti mylėti teisybę, 
pirmiaus patįs save išmo
kinkite nemylėti melą.

V.

vo labai nedrąsi. Antra de- 
klematorė buvo p-lė Žukaus- 
kiutė, 14 metų; deklemavo 
“Brangi tėvynė”; jos de- 
klemacija publikai labai pa
tiko. T. ir M. Maslauskiu- 
tės paskambino ant piano 
duetą. V. Redačkiutė de
klemavo “Ateis pavasaris”; 
padeklemavo labai puikiai. 
Kalbėtojais buvo pp.: Ka- 
siulionis, Marijonaitis, Ja- 
kubka ir Laučius. Marijo
nai tis aiškino apie “Tautiš
kų Namų” lietuviams reika
lingumą, tik gaila, kad ne
išaiškino, kas yra tas “Tau
tiškas Namas”. Jakubka 
ragino lietuvius pirkti “Še
rus”. Abelnai, kalbos ne
buvo užganėdinančios klau
sytojus, nes nekurie, kaip 
štai Laučius iš kalbėtojų, 
net pats apie tai aiškiai pri- 
rodė, sakydamas: “N eži- 
nau nieko ir nesakysiu nie
ko; ačiū”.

O tai B.

So. Boston, Mass.
Dr. V. Kudirkos Knygy

nas rengia koncertą su ba
liumi pėtnyčios vakare, spa
lių 11 d., 1912, Dehlgrin 
Bailėj, So. Bostone, Mass. 
Koncertas prasidės 8 vai. 
vak. Po koncertui bus pui
kus balius. Knygyno val
dyba visus lietuvius ir lie
tuvaites kuoširdingiausiai 
kviečia atsilankyti, pasi
linksminti, išgirsti gražias 
dainas ir paremti knygyną, 
nes visas pelnas eis knygy
nui. Kn. Valdyba.

St. Charles, III.
“Kataliko” 36 num. til

po Jovaišo, 177 socijalistų 
kuopos atstovo, raštas ne
va vardan teisybės. Tiek 
ten buvo teisybės! Išvadi
no kitus koliotojais dėlto, 
kad anie juos vardu pava
dina ir pasakė, kad iš mus 
miestelio žinutės nesti tei
singos, mat, turbut, dėlto, 
kad ne cicilikai jas rašo. O 
cicilikai juk neapsakomai 
teisingi. Savo raštelyj pa
minėjau, kad per Šeštoko 
prakalbas cicilikams nepasi
sekė lietuvius prikalbinti 
prie cicilikų; surado vos 
apie dešimti vaikinų iš vi
sos minios. Tame p. Jovai
šas pamatė visą tą “netei
sybę” ir nusprendė, kad iš 
mus miestelio nerašoma tei
singos žinios. Na, bet ar 
tai galima pavadinti pasise
kimu? Paskui, turbut, del 
didesnės “vardan — teisy
bės” iškreipė mano sakinį, 
sakydamas: “čia lietuviai 
netamsųs, išskiriant kokius 
tris”; vieton: “visi geri ka
talikai, išskiriant kokius 
tris”. Ir pats p. Jovaišas 
gali žinoti, kad cicilikai nė
ra geri katalikai ir tarp ge
rų katalikų jie neturi dir
vos. Ant galo p. Jov. pos
muoja, kad: “Kodėl tų ne- 
kolioji, kurie nieko neveik
dami stovi .prie N. smuk
lės?” Niekas prie smuklės 
stovinčių negiria, bet nėra

Toronto, Ont., Canada.
Nedėlioj, 25 d. rugpjūčio, 

1912 m., Lietuvos Sūnų Dr- 
ja parengė viešą susirin
kimą su prakalbomis. Pu
blikos prisirinko nemažai ir 
labai ramiai užsilaikė. Kal
bėtojais zbuvo: K. Vaivada 
iš Rochester, N. Y., kurs vi
są laiką kalbėjo apie laisvos 
draugijos vertę, apie dailę 
ir knygyną. A. Balzaus iš 
Rochester, N. Y. padainavo 
solo. Paskui buvo renkamos 
aukos viešojo knygyno 
naudai. Surinkta $3.87. 
Paskui rinkta aukos užden
gimui kalbėtojo kelionės lė
šų; surinkta į kepurę ir ant 
stalo padėta; bet kiek su
rinkta? Tas liko žinioje 
bene tik vieno kolekto
riaus... nežiūrint, kad prieš 
rinkimą buvo pasakyta: 
“Kas liks nuo uždengimo 
kelionės lėšų, bus skiriama 
knygynui”. (Kelionės lėšų 
reikalavo $3.00).

Paskui svarstyta Drjos 
reikalai. Nutarta vėl pa
rengti bent kokį perstatymą 
kokio nors veikalo apie spa
lių mėnesį. Į Dr-ją prisira
šė penki nauji nariai. Drau
gija susideda dabar iš 32 
narių; turto turi $78.54.

Barsukas.

Silvertown, Londonas, 
Anglijoje.

Čia ne mažas būrelis yra 
apsigyvenusių lietuvių: apie 
60 šeimynų, 30 pavienių ii’ 6 
gyvanašliai; yra 2 barzda
skučiai; 2 valgių kraūtuvi, 
kurioms neblogai sekasi. 
Yra lietuvių ir gerai gyve
nančių, bet daugiausiai pa
vargusių, nes nors ir neper- 
blogai uždirba — girtuo
klystė viską suėda; suėda 
ne vien uždarbį, bet ir svei
katą, gabumą, protą ir do
rą. Kaip svetimtaučių aky
se stovi lietuvių apšvieta, 
sutikimas ir garbė, tai nė
ra ką nei kalbėti. Neper- 
senai labai puikiai pragar
sėjo tūlas V. Januša, laiky
tojas “lietuvių kliubo” — 
geriaus sakant girtuoklių- 
valkatų lindynės. Ne vienas 
jau pirm laiko persiskyrė 
su šiuo svietu nuo girtuo
kliavimo; kiek gavo proto 
sumišimą, kiek merginų iš
gėdinta, tai trūksta drąsos 
ir aprašyti...

Šiemet policija minėtąjį 
Janušą, kovo 19, suėmusi už 
kokią niekšystę nubaudė 170 
svarų sterl. (1.600 rubl.) ar
ba 4 mėn. kalėjimo. Kol 
jis sėdėjo kalėjime lietuvių 
padangėje tarytum saulė 
užtekėjo; viskas kitaip vir
to. Sugrįžus jam iš kalė
jimo pradėjo jis vėl “dar
buotis”, žeminti lietuvių 
vardą. Negalėdamas geruo
ju ką “atsiekti”, susitelkė

iką jonvaikių. Rugpjūčio 
<i. užpuolė jie kliube, 2 

vai. nakties, žmogų ir su
mušę butų gyvam akis išlu-

---- --- --------- ------- ----  
pę, kad policiją nebūtų spė
jusi apginti. Rugpjūčio 11 
d. jie kliube ėmė viską dras
kyti ir daužyti šaukdami, 
kad visus išpjaus. Vienas 
žmogelis ištarė prieš juos 
žodį. Januša jam kirto ke
lis smūgius iš Užpakalio į 
galvą. Už tai nuskriaustasis 
jį padavė teisman. Teismas 
nuteisė Janušą į kalėjimą 
mėnesiui laiko, arba užmo
kėti 5 sterlingus.

Kada musų garbės darky
tojai susipras blogai darą?...

J. Tuinas.

LAIŠKAS APIE ANGLIŠ
KOS KALBOS RANK- 

VEDĮ.

Meldžiu šį laišką patal
pinti į “Kataliką”.

Šiomis dienomis apturė
jau nuo pono J. M. Tanane- 
vičiaus “Kataliko” leidėjo, 
puikij Lietuviškai-Angliš- 
kos Kalbos Rankvedį. Už- 
ką širdingai tariu ačiū.

Daugybę Rankvedžių jau 
esu matęs ir per savo ran
kas perleidęs, bet šisai 
Rankvedis, “Kataliko” iš
leistas, man geriausiai pa
tinka, nes lengvai iš jo ga
lima pramokti angliškai kal
bėti. Jis sustatytas taip pa
rankiai, kad jau parankiaus 
negali h’ but.

Kaina pagal jojo vertę ir
gi žema, matyt, kad p-nas J. 
M. Tananevičia išleido šį 
Rankvedį ne savo kokiai y pa- 
tiškai naudai, bet lietuvių 
gerovei. Šio Rankvedžio, iš
leidimui, jau iškalno ponas 
J.M.Tananevičiayra padėjęs 
lėšų keliš""šimtus dolerių, 
tai tikrai lietuvis dirba sa
vųjų naudai!

Aš iš savo pnšėS veliju 
šį p-no J. M. Tananevičiaus 
išleistą Rankvedį kiekvie
nam lietuviui nusipirkti. 
Nusipirkę, užtikrinu, kad 
nesigailėsit, taip kaip aš ne
sigailiu.

J. Naujokaitis,
Londonas.

25.8.12.

RED. ATSAKYMAI.

Joneliui, Worcester, 
Mass. — Tamstos raštelis 
apie lietuvių parapijų rei
kalus “Katalikui” netinka. 
“Katalikui” nepridera kiš- 
ties į parapijų reikalus. Tam 
tikslui mes net neturime 
specialės kompetencijos. 
Tamsta savo straipsniu 
“Kataliką” išstatytumėte 
tik juokams, .nes argi gali
mas daiktas, kad Katalikų 
Bažnyčioje valdžia turėtų 
paeiti iš apačios. Katalikų 
Bažnyčioje tautybės klausi
mas yra antraeilis. Nedėsi
me.

Iz. Bart., Hoosiqk Falls, 
N. Y. Jei Tamstą kores
pondencijos nerašėte, tai 
kokiam galui dar abejoti, 
buk tai ant Tamstos užsi
puolama už parašymą ? Ko
respondencijoje nieko blo
go nėra ir už tai negalėtų 
bausti (jei tik butų kas 
bausti) nei viso svieto teis
mai.

D. J. Aleksis. Su bibli- 
jiniais klausimais ir abejo
jimais Tamsta kreipkis į 
kunigų leidžiamus laikraš
čius. T tokius klausinius 
‘ ‘ I iatn! i kas” neatsako.

S. L. R. K. A. 31 kuopai. 
14' naneiki/no’ “Kata
likai!” nedėsinię. Juk, ro
dos, pakanį^E kad tasai

eaarpSB 
“papeikimas” atspaudinta 
Sus-mo organe “Drauge”.

8. Bugnowich, Lewiston. 
Pirmiau apie tą patį “Ka
talike” buvo rašyta, todėl 
Tamstos korespondencija 
netinka. Vienodas žinias 
kelis sykius atkartoti nėra 
reikalo.

K. M. Chicago. Raštelio 
apie “Valkatas” neturime, 
kadangi visus prisiunčia
mus be parašą raštus nai
kiname.

Z. Vytis, Roseland. Tam
sta aprašai tenaitinių lietu
vių: parapijoje nesutikimus 
su klebonu ir po straipsniu 
nepadedi savo tikros pavar
dės. Nenorime į tuos daly
kus maišyties ir su lietu
viais kiršinties. Nedėsime.

Garlaivis “Kamerun”
priklausantis Hamburg- 
American linijos kompani
jai, andai vakariniuose Af
rikos parkraščiuose į uolą 
susimušęs ir . nugrimzdęs. 
Laivo ingulos likimas nėra 
žinomas.

*
Daugumoj Vokietijos pro

vinciją atjaučiama dideli 
žemės vaisią neužderėjimai; 
pjūtis pasirodęs labai pras
tas, bus maža duonutės.

*
Glasgovve dvi sufragistės 

užpuolusios ant Anglijos 
premiero Asquitho ir mi- 
nisterio McKenna, kuriuo
du ramiai mušę “golfą”. 
Sufragistės suimtos ir už
darytos kalėjimam

*
Anglijos mieste Dundee 

sufragistė Clunas vietinėj 
krasoj pareikalavus, idant 
ją tam tikras krasos pasiun
tinys pristatytą sulyg adre
so, prikabinto ant jos peties. 
Adresas skambėjo: “Čio
nai atsilankiusiam ministe- 
riui Churchill”. Sulyg įsta
tymu krasa privalėjo tą rei
kalavimą išpildyti, ty. pa
siųsti nūnisteriui tą gyvą 
siuntinį, bet ministerio sek
retorius, kuriam apie tai bu
vo duota žinia, atsisakė to
kį keistą “siuntinį” priimti.

*
Garsus Konstantinopolyj 

turku mečetas “Haga So
fia”, senobinė šv. Zofijos

gasE^C;^]
:Į>- ;y *

Vaizdas iš Londone įnirusio Išganymo Armijos generolo Booth laidotuvių.

8over08 raistai yra vaisium ilga- 
metjnių patyrimų tardymų.

SEVEROS ANTISEPSOLIS
(Severa’s Antisepsol)

be baimės galima vartoti išlauko ir vidun žmogaus 
kūno, didelėmis apstimis ir nuolat, šmirkštimui, 
skalavimui, plovimui ir mazgojimui. Tau jis reika
lingas juomi plauti burną ir grynyti kvapą, o taipgi 
kaipo vaistai nuo gerklės skaudėjimo, nuo užkimi
mo, nuo slogų, prašalinimui nykulio ir ligūstų sto
vių visų paprastų kūno užšaldymų.

Kaina 25 centai.

SEVEROS LAKSOTONAS
(Sovera’s Laxoton)

yra malonus imti, x
prašalina vidurių surugimą, 

prašalina nerviškumą, 
sustiprina silpnus vidurius, 

prašalina kietus vidurius, 
sutaiso visą organizmą.

Ypatingai tinka moterims 
ir vaikams, kurių grakštus 
organizmas nepakenčia stip
resnių vaistų pavidale pilių 
ir plokščių.

Kūdikis miega 
motina silsis

Maži kūdikiai papuola visokioms ligoms, bet dau
gelio ligų savotu kūdikių amžiui, kaipo ir sujungtų 
su dantų dygimu, galima apsisaugoti, arba jas pa
lengvinti, pavartojus vaistą, vadinamą

Severos Vaikams Lašais
(Severa’s Soothing Drops)

Jie malšina skausmą, taiso ir pilvą ir žarnas, užtik
rina sveikatą ir haturalį miegą, o motinai ramumą 
ir pasilsį. Kaina 25c

Tavo aptiekininkas pardavinėja visur Severos vaistus.
Jei negali pas jį gauti, rašyk į mus. Knygeles ir 

nurodymai lietuvių kalboie. Gydytoio 
patarimo rašyk į

OIFSISera Co.. “7oZids
bažnyčia, pastatyta 6 am
žiuje po Kr., pastaruoju že
mės drebėjimu daug suga
dintas. Ir jei greit nebus 
tasai mečetas pataisytas, tu
rės sugriūti.

*
Negirdėtai baisus ciklo

nas sunaikino dvi Chinų žy
dinčias provincijas, Še 
Kiang ir Fu Kien. Daugy
bė miestu ir miestelių pa
versta į griuvėsius, upė 
Vendzbn išsiliejus ir aplin
kines visai sunaikinus. Įvai
rios komunikacijos taippat 
sunaikinta. Pražūta nuo 30 
lig 40 tūkstančių žmonių!

Kaina 25c

Likusiems gyventojams gra
sia visuotinas badas ir li- 
goš. Tai buvusios derlin
giausios provincijos.

*
Meksike visai netikima, 

kad Suvienytos Amerikos 
Valstijos maišytusi į Mek
siko vidurinius reikalus. Be 
to Meksiko vyriausybė da
ro ką tik išgali, by tik ne
davus progos amerikėnamr 
įsiveržti Meksikan.

*
Berlyne apylinkėse prasi

dėję dideli manebrai, ku
riuose imąs dalyvumą ir 
pats kaizeris, sugrįžęs iš 
Šveicarijos.
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23 P. Teklės n. k.
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“Išganymo Armija“.
Nesenai Londone numirė 

plačiai žinomas religijiniai- 
labdaringos organizacijos 
“Išganymo Armija“ (Sal
vation Army) inkurėjas, 
William Booth. Šita orga
nizacija daugiausiai išsipla
tinusi Suvienytose Ameri
kos Valstijose ir Anglijoje.

“Išganymo Armiją” Bo
oth inkurč Anglijoje taip 
apie 1865 metais. Tai buvo 
žmogus įžymus ir visame 
sviete žinomas, o savo popu- 
leriškumą ingavo ačiū su- 
galvojimui sujungti prakti- 
kiniu budu labdarybę su 
religija ir ačiū suorganizavi
mui krikščioniškos armijos 
taip, kaip organizuojama 
tautų armijos. Booth gi
męs Nottinghame, Anglijo
je, 1829 metais. Jo visi 
pirmtakunai išpažinę ir pri
klausę metodistų sektai, ta
tai ir jis toje sektoje iš
auklėtas. Paaugęs paliko 
tos sektos dvasiškiu ir karš
tu pamokslininku.

Mažos kirkaitės sienos, 
kur jisai išpradžių sakyda
vo pamokslus, pasidarė susi
rinkusiems ankštos, tatai 
Booth nusprendė pamokslus 
sakyti ant Nottingham© gat
vių. Pasistatydavo kokią 
nors skrynelę, ant kurios at
sistojęs aiškindavo susirin
kusioms minioms savo nuo
mones. 1849 metais persi
kėlė Londonan ir tenai taip- 
pat varydavo pamokslinin
ko amatą. Paliko neapsako
mai skurdžiame padėjime, 
jam siūlyta pelningos vietos, 
bet jis už nieką nenorėjo 
pamesti savo to užsiėmimo.

Viename Londono netur
tėlių priemiestyj ant ple- 
ciaus Booth pastatė šėtrą, 
kurią paskui pakeitė kir- 
kaite (maldnamiu) ir tenai 
per dvyliką metų nenuils
tančiai darbavosi. Jo pa- 
rapijonimis buvo visi prie
miesčio White Chapel bėdi
ni gyventojai. Taip jis te
nai besidarbuodamas daug 
žirninių išgelbėjęs nuo galu
tino moralinio nupuolimo. 
Netrukus jo toji misija vi
same Londone pagarsėjo. 
Turtingi lordai ateidavo jo 
pamokslų pasiklausytų ir 
anų daugumas pradėjo 
Boothą finansiškai remti. 
Booth už aplaikytus pinigus 
supirkdavo drapanų ir val
gio ir bėdiniems išdalinda
vo. Pats gi visuomet užsi
laikydavo labai kukliai.

Booth mažai paisė apie 
Kristaus mokslo metodų 
nustatymą. Jisai nuolatos 
peržengdavo savo maldna- 
mio įstatus ir už tai jis bu
vo net iš metodistų būrio 
prašalintas. Bet Booth ir į 
tai nieko nepaisė. Jo gmi
nas nuolatos didinosi, paga

liau jam inplaukos pasididi
no taip, kad jis galėjo be 

k rūpesčio apsivesti 1856 
■metais su Katre Mumford, 
■kurią praminė “Armijos 
rmotina“. Jo pati mirė vė- 
'žio liga 1890 metais. 1878 
metais Booth su savo krikš
čioniška misija persikėlė į 
Bcthseda Chapel, Yateshea-

de ir, tenai suorganizavęs 
dabartinę Išganymo Armi
ją, pats pasivadino tos ar
mijos generolu.

Pirmais savo gyvavimo 
metais Išganymo Armija 
skaitė 80 korpusų ir 127 ofi- 
cierius. 1911 metais skait
lius korpusų ii- avanpostų 
išnešė jau 8.574, taippat 
16.244 oficierių ir kadetų, 
56.867 lokalinių oficierių ir 
21.681 orkestrus narių.

“Išganymo Armijos“ sa
lėse gali sutilpti 508.590 
žmonių, be to organizacija 
išleidžia 73 periodinius laik
raščius, kurie turį 1.083.966 
skaitytojus. “Išganymo 
Armija“ visame sviete turi 
904 draugijinės pagelbės in
stitucijas. Per tas insti
tucijas metai į metus perei
na aplink aštuoni tūkstan
čiai moterių, iš kurių ma
žiausiai 80% pastatoma ant 
doros kelio.

Suvienytose Amer. Vals
tijose sulyg statistikos iš 
1910 metų butą tos armijos 
896 korpusai ir avanpostai, 
6.104 lokalinių oficierių ir 
orkestrus narių.

Armija turi 107 darbu 
namus del bėdinųjų, 79 vieš
bučius darbininkams. Turi 
26 pagelbininius namus, 19 
taip vadinamų “Slum 
posts”, tris farinas su 2.569 
akeliais žemės, ant kurių dir 
ba 399 asmenįs. Sulyg statis
tikos organizacija vieneriais 
metais suteikus pagelbą 
309.591 asmenims, taippat 
išdalinusi 4.579.878 svarus 
anglies. Suvienytose Amer. 
Valstijose armijos nuosavy
bė ap kainuojama $4.800- 
000.

Pastaraisiais laikais ar
mija imta kritikuoti iš at
žvilgių finansinio ir genero
lo patvaldiškumo.

Išteisybės keista toji or
ganizacija savo įvairiais 
“cinais“ ir uniformomis, tc- 
čiau daug gero padarius bė
diniems žmonėms.

* *
Pavyzdingas kalėjimas.
Ontario (Kanada) pro- 

vincionalė vyresnybė pirm 
poros metų vietovėj Guelph 
pastačius pavyzdinį kalėji
mą del šimto žmonių, kurį 
šiais laikais padidinus, 
idant aname galėtų sutilpti 
mažiausiai 600 žmonių.

Gūelphe kalėjimas pa
skirtas žmonėms, kurie pa
smerkiami kalėti nuo šešių 
mėnesių lig poros metų, ar
ba visiems tokiems, katrie 
nėra papildę didesnių pik
tadarybių, bet turi but iš
skiriami iš visuomenės už 
nekuriuos prasižengimus, 
kokių netoleruoja įstatymai. 
Kad kaliniams tame kalėji
me būvis nebūtų perdaug 
priklus, jie nenešioja tam 
tikrų kaliniams skiriamų 
drapanų, bet apsirengę pa
prastai civiliškai ir dirba 
lauke be jokios priežiūros.

Kalėjimo languose nėra 
nei krotų, nei storų muro 
sienų ir kaliniai laisvai dar
buojasi, išdirbinėdami val
gomus produktus. Kalėji
mo įstaiga turi savo locną 
ūkį, kur auginama galvijai 
ir visokios rųšies paukščiai.

Apart darbo ant ūkio, ka
liniai dirba pramonės įstai
gose, kokios kalėjime ran
dasi. Savo išdirbinių dalį 
patįs sunaudoja, o likusioji 
parduodama kitoms valsti
joje labdaringoms įstai
goms.

Per penkeris metus iš ka
lėjimo pabėgo tik penki ka
liniai. Iš tų keturi suimta, 
o vienas pats kalėjimai! su
grįžęs.

Tokios žinios apie pavyz
dinius kalėjimus ir gražų 
vyresnybes apsiėjimą su ka
liniais tiesiog žmoniją pra
džiugina, kadangi tuomi liu
dijama, jogei artinasi lai
kai, kuomet kalėjimai pa
liks kaipo historinė atmin
tis. Ir kokiam tikslui taip 
ilgai žmonės žmones turėtų 
kankinti ?

Apie revoliuciją Rusijoje.
‘ ‘ Keleivis ’ ’ 37 numeriu 

apšaukia Rusijai revoliuci
ją! Gal kas paklaus, ko- 
kiuo budu ir kaip? Jis 
stambiomis raidėmis ant 
pirmo puslapio padėjo, kad 
Rusijoje gimusi revoliucija. 
Girdi seniau šiaip jau gy
ventojai kėlę revoliuciją, o 
dabar pati kariuomenė tą 
daranti.

Tarp kitko “Keleivis“ ra
šo, kad ir Varėnos stovyk
lose, Vilniaus gub., ten atsi
randanti sapiorai buvę su
kėlę maištus, bet Šiauliai 
juos šautuvais greitai nura
minę.

Iškur “Keleivis“ tokias 
žinias gavo, mums ne galvo
je, tik turime patėmyti, kad 
Rusijoje tuomi tarpu dar 
nėra jokios revoliucijos ir, 
rasi, negreit ji galės invyk- 
ti. Faktas, kad tarp armi
jos ir jurininkų platinama 
revoliucijinės ideos, bet 
taippat faktas, kad.valdžios 
šnipai greitai tik ką užsi
mezgusius suokalbius išvel
ka aikštėn ir valdžia suo
kalbininkams be malonės 
tada ima pliekti kailiu, pav. 
kai kad atsitiko su Tašken
to sapiorais.

Rusijoje revoliucija turės 
invykti, bet nūdien valdžia 
dar stipri, o kariuomenė 
taip dar tamsi, kad apie re
voliuciją ir svajoti nėra rei
kalo.

Kiekvienas musų norėtų 
matyti Rusijoje visuotiną 
laisvę, Romanovų amžiną 
pragaištį, norėtų matyti ten 
respubliką, bet kad dar 
liaudis nėra pribrendus, o 
tarp apšviestuolių sunku ras
ti tolaus Sun Yat Senus, 
tokius karžygius, katrie ne
sigailėtų pašvęsti gyvasties 
laisvės atpirkimui.

Rusijoj revoliucijos dar 
nėra, negalima tuo šiais lai
kais pasidžiaugti, tatai ir 
panašių sensacijų platini
mas yra betikslis, nes ne 
vienam staiga krutinę su
kaitina ir dar staigiau atšal
do.

* * *
Klastingas atsišaukimas.
Suvienytose Amerikos 

Valstijose tarp lietuvių pas
taraisiais laikais praplatin
ta iš miesto Montreal, Ka
nadoje, atsišaukimas, po 
kuriuomi pasirašo kokie tai: 
P. Lukoševičius, M. Stan
kus ir B. Ramanauskas.. At
sišaukimas spauzdiutas lie
tuviškuoju žargonu, kokiuo 
gali pasigerėti tik lietuvių 
rašybos dergėjai, Ten be
veik pro ašaras pasakojama 
tiesiog nebūti daiktai. Gir
di, visas Montreal miestas 
“sustraikavęs“ ir esąs kaip 
išmiręs. Taigi ten “badau
jantiems“ lietuviams pra
šoma siųsti kuogreičiausiai 
aukas.

Tuo tarpu apie Montreal 
“streiką” nei laikraščiai ra
šo, nei niekam .net nėra ži
noma, kad tenaitinį miestą 
butų ištikus toki “baisi ne
laimė“.

Tatai lietuviai persergsti- 
mi prieš tokias klastas ir 
apgavingus atsišaukimus, 

i nes jei Montreale butų pa

sitaikius toki Nelaimė“, tas 
dalykas bttt’ų ’šenai žinomas 
visai Amdrikos laikraštijai, 
kad tuo tarpti 'apie tai nei 
vienas laikraštis ligšiol nė
ra paminėjęs.

Ir išgalvok {u, žmogel, to
kias klasths. Atsišaukusie
ji, rasi, manė/kad kaip tik 
jie paskleis tas poperėles, 
tai tuojaus ir prisiplėš aukų 
pilnus krepšius.

Tokius apgavikus teismai 
sunkiai baudžia ir jiems 
vertėtų nors į to savo darbo 
pasekmes atsižiūrėti.

Mirė Suvorinas.
Rugpjūčio 11 dieną mirė 

Carskoje Sielo A. S. Suvo
rinas, leidėjas dideliausio 
rusų dienraščio “Novoje 
Vremia“. Velionis gimė 
1834 m., taigi turėjo 78 me
tus. Gimęs neturtingų val
stiečių baudžiauninkų pirk- 
taitėje. Suvorinas mirda
mas paliko 3 milijonus rubl. 
gyvais pinigais, dideliausius 
namus Peterburge Ertelio 
gatvėje ir tris dvarus:’Tū
los gubernijoje, Kaukaze ir 
Kryme^ Be to, jo inpėdi- 
niams teko, gerą pelną duo
dantis, dienraštis, keli dide- 
liausi knygynai ir vadina
mas Mažasai teatras Peter
burge, kurios tai visos įstai
gos duodančios kelius šim
tus tūkstančių rublių gryno 
pelno kas metai. Visus 
tuos turtus Suvorinas ingi- 
jo savo nepaprastu apsukru
mu ir energija. Tą pačią 
‘1N ovo j e V remia “ jis prieš 
40-tį metų pradėjo leisti, 
gali sakyt, visai be pinigų. 
To laikraščio pasisekimo 
paslaptis tame, jog Suvori
nas mokėjo jį visuomet pri- 
taikint prie minios įspūdžių 
ir vyriausybės pažiūrų. Su
vorinas ir pats daug rašė 
ir kitkart, jaunystėje, skai
tėsi kairiausiuoju laikrašti
ninku; viena jo knyga bu
vo net teismo nutarimu su
deginta ir jis pats turėjo at
sėdėti už ją gauptvaktoje. 
Pasirašydavo jis tuomet 
slapy vardžia ‘ ‘ Nieznako- 
miec” ir tuojau pagarsėjo 
savo liberaliais feljetonais. 
Rašė jis tuomet tokiuose li
beralų laikraščiuose kaip: 
“S.-Peterb. Viedomosti”, 
“Viestnik Evropy”, “Sov- 
remennik“. Ir, ingijęs sa
vo laikraštį “Nov. Vremia“ 
jis vedė jį išpradžios kai
riųjų pakraipoje. Bet atė
jo turkų karas, Suvorinas 
pajuto, kad dabar liberaliz
mu nepasidarysi sau karje
ros, ir perėjo kiton pusėn.

Suvorinas sirgo jau porą 
metų; jis turėjo vėžį gerklė
je. Baigė savo amžį neby
liu, nes gydytojai visai iš
pjovė. jam liežuvį. Susikal
bėdavo su kitais tiktai raš
tu.

Visas Suvorino turtas te
ko jo dvieųi sunam. Savo 
lekajui, kuris. tarnavo pas 
jį 35 metus, Suvorinas užra
šė 50.000 rųb. Paskutinius 
porą mėnesių Suvorinas gy
veno vienas vien tik su tuo 
savo ištikimu .tarnu atski
riame vasaynamyje Carsko
je Sielo, kurį buvo nusam
dęs už 2.000 rub. mėnesiui.

I *■ ;- * *
Naujas laikraštis.

Chicagoj žadama išleidi
nėti mėnesinis žurnalas var
du “Musų takai“, Žurna
las busiąs mėnesinis, forma
tas 6x9, 80 puslapių. Bu
siąs “moksliškai-marksis- 
tiškas“. Tam tikslui nori
ma sutverti bendrovė ir 
pardavinėti akjfcįSr

Geri lietuviams žurnalai 
yra reikalingi, bet saugoki
mės “marksizmo“, kuris to
li gražu lietuviams nesu
teiks nei naudos, nei apšvie
timo. Žydelio Markso te
orija lietuvių darbininkų 
n e išganys, bet nekuriuos 
dar rasi padarys nepraust- 
burųiais tokiais, kokiuo yra 
dabartinis “Kovos“ “da
raktorius“.

GENEROLAS NOGI SU 
' PAČIA NUSIŽUDĖ.

Japonijos generolas, gra
fas Mare-Suke Nogi, aukš
čiausias karo tarybininkas 
valstybėje, taippat jo pati, 
grafienė Nogi, pereito j pel
nyčio j sulyg seno japonų 
papročio abudu sykiu nusi
žudė. Tasai pasielgimas iš
aiškinama tuomi, kad gene
rolas buvo labai prisirišęs 
prie mirusiojo ciesoriaus 
Mutsuhito.

Generolo ir jo pačios mir
tis buvus lygia dalimi tra
giška kaip ir liūdna. Gene
rolas persipjovė sau gerklę 
trumpu kalaviju, o jo pati 
papildė taip vadinamą Ja
ponijoje “harakiri”, ty. per- 
siskriodė peiliu pilvą. Ge
nerolas su pačia buvo ėmęs 
dalyvumą ciesoriaus laido
tuvių iškilmvbėse ir many
ta, kad jis ciesoriaus palai
kus palydėsiąs iš Tokio į 
Očandą, iš kur traukiniu 
keliausiąs į Kioto, tuo tar
pu Nogi su pačia pirm išne
šant iš rūmų mirusio cie
soriaus palaikus nusidavė į 
Tokio priemiestį Osada ir 
tenai abudu nusižudė.

Pirmiausiai generolas pa
rašęs ciesoriui laišką. Pas
kui mirusiojo ciesoriaus 
portretą papuošęs, apsitaisęs 
tautiniais rubais ir išgėręs 
su pačia po kružikėlį sakko 
(japonų tautinis gėralas). 
Tuos kružikėlius gėralui bu
vo paaukojęs kitados patsai 
miręs ciesorius Mutsuhito.

Kuomet iš Tokio pilies pa
sigirdo kanuolės šūvio bal
sas, vadinasi ženklas, kad 
ciesoriaus palaikai iš rūmų 
jau lydimi, generolas Nogi 
persipjovė gerklę, o jo pati 
pilvą.

Generolo namuose tuo 
tarpu gyvenantis studentas, 
išgirdo kūnų kritimo ant 
grindų trenksmą, nubėgo 
kambarin ir tenai abudu at
rado besiraičiojaučius mir
ties glėbyj. Kol suspėjo pa
kviesti pagalbą, abudu nu
mirė.

Toji tragiška savažudys- 
tė pagimdžius nepaprastą 
sensaciją ne tik Japonijoj, 
bet ir visame sviete.

Visi, katrie tik generolą 
pažino po paskutiniam su 
Rusija karui, tvirtina, kad 
tasai jo darbas — tai vienas 
iš skaitlingų jo šalto kraujo 
ir karžygiškumo apsireiški
mas, kuomi jis buvo apdo
vanotas. Generolą pažinu- 
sieji tvirtina, kad jam bu
vęs liūdnas gyvenimas, nes 
paskutiniame kare praradęs 
ties portu Arthuru savo 
vienatiniu du sunu; netekęs 
sūnų visą savo meilę buvęs 
nukreipęs link mirusiojo 
ciesoriaus, paskui kurį ir 
nusprendė keliauti.

Generolas Nogi buvo tik
ras tautos karžygis. Du
syk jis buvo paėmęs porto 
Arthuro tvirtovę, pirmiau
siai iš Chinų, o paskui iš 
Rusijos. Gimęs Hagi 1849 
metais, kaipo samurajaus 
sūnūs.

Apkainoti jo nusižudymą 
europiniu žvilgsniu — ne

galima, gi japoniniu — jis 
skaitomas didžiausiuoju ir 
prakilniausiuoju žmogumi. 
Nors japonai civilizuojasi, 
bet jų kraujas nesikeičia, 
kas atvelka ne didelę pa
garbą.

Mirusiojo ciesoriaus 'lai
dotuvės buvusios labai iš
kilmingos. Visas Tokio 
miestas buvo baltai išpuoš
tas, kadangi baltas dažas Ja
ponijoje reiškia gedimą. 
Ciesoriaus palaikai gulėjo 
baltame karste. Iš rūmų 
karstas išnešta ir padėta 
ant ratų, kuriuos paskui li
gi geležinkelio stoties trau
kė septyni balti jaučiai.^ Iš 
stoties palaikai nugabenta 
traukiniu į Kioto ir tenai 
palaidota. Visos iškilmy- 
bės ir apeigos atlikta seno
biniu budu.

Naujas ciesorius Yoshihi- 
to apskelbęs amnestiją pra
sikaltėliams ir paukojęs 
$500.000 labdaringiems rei
kalams. Šis valdovas seka 
savo tėvo pėdomis, žengia 
civilizacijos keliais.

IŠ PSKOVO KATORGOS.

Jau ne vieną sykį plačiau 
buvom rašę apie kalinių tor- 
turavimą Rusijos kalėji
muose, kur daugiausiai per
sekiojami politiškieji. Ka
linių torture vimas tenai 
inėjęs jau taip kasdieniniu 
paprotin, kad tasai darbas 
skaitoma natūraline valdy
mo norma. Kalinių baudi
mas rykštėmis, karcerais, 
be to dar sodinimas jų į tam 
tikrus geležinius narvus, 
atliekama taip tankiai, kad 
negalima net įsivaizdinti, 
kad tie visi kaliniai butų 
jau tokie dideli atkakliai ir 
kuolabiausiai pabjurę, - nors 
į tai žiurėtumėm, sakysime, 
kadir pačių biurokratų aki
mis. Kaliniai tankiai be 
jokios kaltės plakami arba 
kitokiuo budu persekiojami. 
Taip pav. vieno kalėjimo 
viršininkas liepia plakti ka
linius rykštėmis tik todėl, 
kad tie kaliniai kuomet nors 
ateityj galėtų prigulėti į po
litines partijas, kiti kaliniai 
plakami už tai, kad jie esą 
žydai; dar kiti už nusiskun
dimus, kad jie negaunanti 
atsakančio valgio, kad per
daug alkstanti, ir tt. Žodžiu 
pasakius išdirbta jau toki 
sistema, sulyg kurios per
galėti žmonės pribeldžiami 
ir labiausiai už tai, kam jie 
drįsę kovoti prieš carizmą, 
prieš dabartinę Rusijoje 
valdymo tvarką.

Rusijos kalėjimuose kali
nių kankinimai visame svie
te gimdo baimės ir įnirti
mo atjautimą. Toji sister 
ma vartojama kasdiena. 
Štai laikraštis “Rieč“ iš- 
naujo rašo apie katorginių 
kankinimą Pskovo kalėji
me.

Pskovo katorgoj nuola
tinės ir sistematinčs tortu-: 
ros ima pradžią nuo gruo
džio 11 d. 1911 m., kuomet 
politinai kaliniai parengę 
badavimą, kaipo savo priei
namiausi protestą prieš ka
lėjimo viršininko Čerlenevs-

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. Sesijos bus laikomos La Salle viešbutyj, pa
čiame didmiestyj, kertė La Salle ir Madison strs.

J. M. TANANEVIČIA,
L. S. D. A. pirmininkas^.

V. K. RAČKAUSKAS,
Sekretorius.

kio žvėriškumą. Už tą ba- 
davimą-protestą keli kali
niai apmušta rykštėmis, ki
ti gi uždaryta į tamsius 
kambarius ir badumi jau 
tikrai marinta. Priešai to
kį viršininko žvėriškumą 
aštriai ėmė protestuoti net 
pačių juodašimčių laikrašti
ja. Už tai nekurie laikraš
čiai turėjo daug nukentėti, 
ant jų užkrauta piniginės 
pabaudos.

Kuomet budelis Čepie
ne vskis išaikvojo kalėjimo 
valdiškus pinigus, tuojaus 
buvo perkeltas kitan kalė
jimai!. Rusijos opinija tą 
faktą pasveikino labai užga
nėdinančiai, kadangi manė, 
jogei su taja valanda tenai 
pasibaigsiąs ir kalinių terio- 
jimas. Tečiau viltis pasiro
džius viliukninga. Čerle- 
nevskio vietą užėmęs jo pa- 
gelbininkas, nekoksai Slas- 
kis. Šis ponas palikęs Psko
vo kalėjimo viešpačiu, pir
miausiai sunaikino kalėjimo 
biblioteką, kurią kaliniai už 
savo sutaupytus pinigus bu
vo įsisteigę. Rykštės, na- 
gaikos ir abelnai kūno baus
mės dar tankiau imta var
toti. Naujas viršininkas 
pasirodė dar aršesniu bude
liu. 1

Šis budelis tankiausiai 
kalinius liepdavo uždaryti į 
tamsius, mažus karcerus ir 
jiems neduodavo ragauti 
šilto viralo. Sykį dienoje 
tokiems kaliniams paduoda
vo duonos, druskos ir kruži
kėlį vandens. Iš karcero 
nekuriuos kalinius retkar
čiais perkeldavo į geležinę 
kamerą, kurioje palaikoma 
karštas oras ir neduodama 
gerti vandens.

Birželio pabaigoje — ra
šo Rieč — kaliniai nusidavę 
su -prašymu pas viršininką 
Slaskį, idant jis išleistų iš 
tvankios kameros jų ser? 
gantį draugą Traščenką, 
kuris kelis kartus buvęs nu
plaktas rykštėmis. Dėlei 
to prašymo daugiau tride- 
sėtkio kalinių sumesta į 
karcerus. Daugumas jų 
pradėjo badauti. Keliomis 
dienomis vėliau kalėjimai! 
su savo svita pribuvo Psko
vo gubernatorius, kuris ka
liniams apreiškė, kad Traš- 
čenko esąs saikas, nes taip 
paliudijęs kalėjimo dakta
ras, ir jisai galįs iškentėti 
ne tik karcerį, bet dar ir 
rykštes. Kaliniai atsakė 
gubernatoriui, kad dakta
ras meluoja, nes butą atsi
tikimų, kad jis ir mirštan
čius kalinius pripažindavęs 
sveikais ir liepdavęs dar 
daugiau torturuoti. Gu
bernatorius kuogrei čia usiai 
apleido kalėjimą, o už jo 
įžeidimą visiems kaliniams 
paskirta po šimto rykščių.

Tai toksai padėjimas ka
linių Rusijos kalėjimuose. 
O civilizuota Europa seno
biniu budu tyli. Kuomet 
Pietų Amerikoje ant plan
tacijų kankinami indionai, 
prieš tai pakelia balsą ir 
Anglija, ir Suvienytos Vals
tijos, ir kitos viešpatystės, 
bet už torturuojamus kali
nius Rusijoje niekas neuž
sistoja. Kame-gi čia teisy
bė?

6
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UŽMIRŠTAS, BET SVAR
BUS KLAUSIMAS.

27 metai tam atgal Susi
vienijimo Lietuviu Ameri
koje įsteigėjai, tiesdami pa
matus šitai organizacijai, 
vadovavosi labai prakilnio
mis mintimis, kuriu dalis 
ilgainiui turėjo žlugti, nesu
silaukusi parėmimo. Ir pas
kui iškildavo vienas-kitas 
prakilnus sumanymas, bet, 
praskambėjęs aidu, turėda
vo dingti tai paramos nesu
laukęs, tai pačiu sumanyto
ju energijai išsekus. Rods 
jau pripratome prie to, kad 
musų nors ir gražiausi su
manymai nekados nepasie
kia galutino tikslo, jei pa
tįs sumanytojai nesidarbuo- 
ja išsijuosę iki pat galui. 
Šiaip daugelis pritaria ir 
pagiria, bet aktyviškai nie
kas iš pritariančiųjų nepri
sideda; didžiuma visiškai 
indiferentiškai žiuri į tas 
vieno-kito mus darbininko 
pastangas, o dar kiti netik 
skeptiškai atsineša, bot ban
do surasti kad ir geriausiuo
se sumanymuose netinka
mas ir silpnas puses, sten
giasi išvirkščiai aiškinti ir 
neva kritikuoti, patįs pei
kiamojo ir kritikuojamojo 
dalyko vieton nieko geres
nio nepaduodami.

Tai musų kasdieninės 
silpnybės ir ydos. Kadan
gi jos nėra amžinos, tad rei
kia tikėties jas ilgainiui iš- 
nyksiant iš musų tarpo.

Tokių užmestų sumany
mų ir darbų eilėje pirmu
čiausioje vietoje turiu pa
statyti du: 1. — Taip vadi
namųjų S. L. A. Darbininkų 
Biržų, kuria aš vadįsiu Dar
bo Biuru, ir 2. — S. L. A. 
Prieglaudos Namus su Ko- 
lionija. Apie antrųjų, ty. 
apie Prieglaudos Namų, 
čion nekalbėsiu, nesi tas 
klausimas nėra dar užmes
tas; -jis, taip sakant, guli 
ant stalo, laukdamas geres
nių laikų. To Namo Fon
das yra nesunaudotas ir au
ga iki virs geresni organiza
cijai laikai ir sumanymas 
bus pilnai inkunytinas. Ant
ra puse vertus, maž Priegl. 
Namo klausimas nėra dar 
pas mus taip pribrendęs, jei 
juo nedaug teindoinaujama.

.Užtat pirmasis sumany
mas reikalauja platesnio 
apkalbėjimo.

S: L. A. steigėjai, atkur
dami Susivienijimų, suma
nė įsteigti prie jo darbinin
kų biržų, kurioje lietuviai 
bedarbiai ir tik-ka atkelia
vę galėtų gauti tinkama pa
galbų ir informacijas. Jie 
net 15% visų S. L. A. gautų 
inplaukų skyrė tos biržos 
įsteigimui ir palaikymui... 
Tokiuo budu jie šį klausima 
dėjo pamatau to budinko, 
kurį lietuviai, jų nuomone, 
turėjo sau pasistatyti išei- 
vystėje.

Musų ateivystė Amerikon 
iki šiol taip buvo užleista, 
kad vos po 40 motų nuo pra
džios immigracijos šion ša
lin tesuskatome steigti im- 
migrantų šelpimo draugijas, 
kurios ir šiandiena vos te- 
pastovi ant savo kojų. Apie 
kitus ateivių rėmimo ir glo
bojimo budus mes beveik 
visiškai negalvojame, o jei 
kiek ir galvojame, tai dar 
nieko nesame padarę.

Kitos tautos toli mus pra
lenkė. Gražiai galėtume 
•pasimokinti'iš amžinai per
sekiojamosios žydų tautos. 
Jie taip stropiai darbuojasi 
savo ateivių šelpimu, kad 
visoj Amerikoj yra jų biu
rai. Tų biurų centrai ran
dasi uostų miestuose. Į

centrus iš biurų perijodiš- 
kai siunčiama visos reika
lingos informacijos apie 
darbus, ty. kur kokie darbai 
yra, ar ir kokio amato dar
bininkai gali gauti darbų, 
kokie uždarbiai ir tt. ir tt. 
Centrai, priimdami savo 
globon ateivius, suteikia 
jiems pilnutėles informaci
jas ir išsiunčia (norinčius 
keliauti) ten, kur jie, sulyg 
savo amato, gali gauti užsi
ėmimų. Gan tankiai bėdi
nieji ateiviai tokiuose biu
ruose gauna sau laikinę 
prieglaudų, ty. valgį ir pas
togę, o kaip kartais ir pini
gus kelionei.

Mes, gal būti, negalėtume 
išpradžių taip Sutvarkyti ši
tų klausimų, kaip žydai. 
Mums stinga vienybės, pa
galios stinga ir broliškumo, 
kurio mumyse tiekos metų 
politiškasai persekioji
mas vis dar neišdirbo. Te- 
čiaus dirbant galima ilgai
niui ir prie tobulumo priei
ti. Tiktai reikia imties dar
bo su gerais norais. Dar
bas be gerų norų nebus vai
singas, o vieni tik geri no
rai nieko nereiškia; sakoma, 
net, kad gerais norais ir 
pragaras išgrįstas.

Ikišiol mes vis dar pasi
tenkiname viena kita kores- 
pondenci j a laikraščiuose, 
bet tvarkaus ir bent kiek 
sistema tiško rankiojimo ži
nių apie darbus ir abelnai 
apie musų žmonių gyveni
mų — visiškai nesimato. O 
juk laikas butų pradėti.

Tokio darbo biuro, apie 
kokį čia kalbu, negalima pa
vadinti nereikalingu ir ne
naudingu. Patįs jo suma
nytojai matė jo naudų; tik 
to sumanymo inkunijimas 
prigulėjo taipgi ir nuo ap
linkybių. Tuokart, kada 
tiesta Susivienijimo pama
tai, Amerikoje nedaug lietu
vių tebuvo. Tada tokiame 
New Yorke su apielinkėmis 
tebuvo 4 draugijos, o dabar 
čia jų priskaitoma apie 60! 
Aišku tatai, kad toks biu
ras tuokart nebuvo dar pri
brendusiu klausimu; užtat 
šiandiena — kas kita.

Iš tokio biuro butų nau
da visiems. Visųpirma nau
dų turėtų visuomenė, nes 
rinktųsi lietuvių gyvenimo 
statistika, parodanti mu
sų ekonominį padėjimų, o 
iš dalies ir kulturinį. Dide
lę naudų turėtų ir atskiri 
žmonės, ypatingai tik-kų at
keliaujantieji iš Lietuvos. 
Jie lengvai galėtų sužinoti 
biure, kur kokie yra darbai, 
kur lengviaus darbus gauti 
ir tt.; pagaliaus jie galėtų 
gauti adresus nežinomų sau 
vietų lietuvių, pas kuriuos 
galėtų nuvažiuoti ir kurių 
butų širdingai ir draugiškai 
primti. Teippat apie dar
bus gautų teisingas (kiek 
tai but galima) informaci
jas ir ilgėliau gyvenantis lie
tuviai bedarbiai. O orga
nizacija, kuri tuo darbu už
siimtų, ingytų plačioje liau
dyje užuojautų, kas irgi bu
tų didelis pliusas silpnoka
me musų organizacijų gy
venime.

Abelnai imant, man rodo
si, kad toksai darbo biuras 
Amerikoje lietuviams labai 
ir senai jau yra reikalingas.

Kįla klausimas, kur ii 
kaip toks biuras įsteigti.
Sulyg klausimo — kur — 
lengva atsakyti: S. L. A. 
dalykų sumanė, tai organi
zacijai pridera savo suma
nymų inkunyti. Be to S. 
L. A. turi arti 250 kuopų, 
kurios iš įvairių miestų ir 
miestelių gali suteikti biu- 

1 rui reikalingas inf ormaci-

jas. Kuopų pirmsedžiai bu
tų biuro bendradarbiais, 
siuntinėtų kas mėnuo ži
nias, pagelbėtų ateiviams 
surasti darbų ir tt. Tad 
Darbo Biurui tinkamiausi 
vieta — S. L. A., kaipo pas
tovi, didelė, labdaringa ir 
plačiai žinoma organizaci
ja-

Inkunijimas tokio suma
nymo butų sunkokas, bet dir
bant viskas galima atsiekti, 
0 ypač jei visuomenė pagel
bės dirbti.

Šito sumanymo inkuniji- 
mui aš paduočiau šiokį plo
nų. Šiuo tarpu, išpradžių, 
Darbo Biuro suorganizavi
mų turėtų paimti į savo ran
kas vienas žmogus. Į kole
tų mėnesių, ar į metus lai
ko jam pasisektų pradžių 
padaryti in darbų prie šio
kio tokio vienodumo prives
ti. Paskui ateinantis 28 
seimas pradėtųjį darbų per
žiūrėtų ir pienų užtvirtin
tų; seimas turėtų išrinkti 
darbščių ir iš inteligentiškų 
žmonių susidedančių komi
sijų, kuri turėti; dirbti, ran
kų nenuleidžiant, idant pra
dėtasai darbas eitų pirmyn 
ir tobulyn.

J ei visuomenė pripažįs 
tokio biuro reikalingumų ir 
naudingumų, tai pradiuį or
ganizavimų apsiima vesti 
šių žodžių autorius, pasiti
kėdamas susilaukti visuo
menėje parėmimo ir pagal
bos darbe.

Sekas iš eilės klausimas 
— tai lėšos. Pats darbas 
butų ideos darbas, tad var
giai kada ištesėtume pride
rančiai už jį atlyginti vi
siems, kas prie jo rankas 
pridėtų. Dirbant, reikėtų 
atsižvelgti į tai, kad musų 
išeiviai reikalauja pagalbos 
ii’ kad musų pareiga yra vi
sur ir visada ištiesti jiems 
broliškų rankų. Bet lėšos 
vis gi bus: spaudos darbai, 
susirašinėjimai ir t. p. Rods 
pradžioje nebus to viso per
daug. Ateityje — gi tuos 
ekspensus apdengs aukos, 
kuriomis parems šį darbų 
visuomenė ir musų draugi
jos; pagelbės taip-gi ir tam 
tikra (minimališka) mokes
tis, imama nuo tų, kurie in
formacijų reikalaudami 
kreipsis į biurų. Leiskime, 
kad bus imama 10c. nuo 
reikalaujančio žinių iš biu
ro; tatai nebus perdaug, o 
prie to musų žmonės netu
rėtų pratinties prie visiškai 
neatlyginamo patarnavimo. 
Tatai šis klausimas neatro
do visiškai neprieinamas.

Toliaus reikia paminėti ir 
budus veikimo. Mano nuo
mone yra šitokia: 1. — kiek
vienas biuro bendradarbis, 
ty. S. L. A. kuopos pirmsė- 
dis, kas menuo turi prisiųs
ti ant tam tikrų lapelių Biu
rui reikalingas žinias apie 
darbų stovį jo gyvenamoje 
vietoje; 2. — Biure butų ve
dami tam tikri rekordai, iš 
kurių visada butų galima 
žinoti visa tai, kas su šiuo 
klausimu rišasi. 3. — Rei
kalai! j anti ems inf ormaci j ų 
butų atsakinėjama ir gi an 
tam tikslui parūpintų lape
lių. 4. — Sutraukos su
plaukiančių į Biurų infor
macijų butų garsinamos 
laikraščiuose kas mėnuo, 
bent savaitė po tam, kaip 
duotojo mėnesio informaci-

te gyventoją? 2. — Kokių 
"autų daugiausįa? 3. — 
’ Kiek maž daug lietuvių, šei
mynų, pavienių? 4. — Ko- 
dų darbų dauginusia? 5.— 
Kokių amatų , ^darbininkai 
gali lengviausia.’gauti dar
bus? 6. —Ar sunku gauti 
darbas žmogui, nemokan
čiam jokio amato? 7. — 
Kiek vidutiniškai uždirba
ma? 8..— Kiek, vidutiniš
kai imant, lėšuoja pragyve
nimas? 9. — Ar nestrai- 
kuojama dabar? Jei strai- 
kuojama, tai kokios išdir
by stės šakose ? kokios strei
ko, priežastįs? ar lietuviai 
streike dalyvauja? ar tarpe 
skebų lietuvių nėra? 10. — 
Ar yra apieliukėse farme- 
rių? lietuvių, turinčių far
inas? 11. — Ar lietuviai ei
na parsisamdyti pas farme
ring? kiek vidutiniškai mo
kama? 12. — Ar yra kokios 
prieinamos lietuviams kal
bos ar amatų mokyklos ir 
ar lietuviai lankos? kiek 
lietuvių lanko? 13. — Ar 
yra lietuvių bažnyčia? 14. 
— Ar yra lietuviškos drau
gijos? kiek jų? ar daug jos 
turi narių? 15. — Ar yra 
lietuvių vertelgų, kokius jie 
“biznius’’ turi?

Tai tokie, mano nuomone, 
turėtų būti svarbesnieji 
klausimai. Dalis jų butų 
kartojama tiktai kasinėtai, 
kaip pvz. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 15; kiti gi kas 
mėnuo. Žinoma, gal atsi
rasti dar keletas antraeili- 
nės svarbos klausimų, kurie 
butų įrašyti į informacijų 
lapelius.

Šį klausinių laikau tiek 
svarbiu, kad norėčiau iš
girsti nuomonę musų laik
raščių ir gerb. visuomenės 
darbininkų, to delei meldžiu 
Visų musų laikrųščių šį ma
no straipsnį perspausdinti 
ir savo patėmijimus pridėti. 
O į musų visuomenės gerb. 
darbininkus kreipiuos, pra
šydamas, kad jie neatsisa
kytų šį klausinių apsvarsty
ti, paduoti šaltai kritikai, 
kuri, tikiuosi, geriausiai ga
li dalykų išaiškinti ir tin
kamų pamokų duoti.

Neabejoju, kad šiuo klau
simu dar ne sykį reiks už
imti laikraščiuose vietų, 
kol pasiseks jis gyvenimai! 
įvesti, tad šiuo žygiu, baig
damas, pastebiu, kad, jei 
kas turėtų kokius patėmiji
mus, kurių nenorėtų talpin
ti laikraščiuose, te siunčia 
juos man “Tėvynės” adre
su; tai bus medžiaga dar
bui ir pasimokimui.

V. K. Račkauskas.

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

išrodyti, kad visokių rųšių 
medžių ant žemės išnykimas 
nesųs taip daug tolimas, 
<aip tai turėtumėm manyti, 

i ?uikųs Kanados miškai, 
milžiniški Rusijos, Švecijos, 
Norvegijos ir kitų šalių ši
ai nuolatos mažinasi; me

džiai kertami, o miško vie
non apdirbama žemė, kad 
;uo tarpu iš antrosios pusės 
medžio reikalavimas įvairio
se technikos ir gyvenimo ša
kose nuolat didinasi, taigi 
miškai be atsižiūrėjimo į 
ateitį naikinami ir anų vie
toje paliekami tikrieji tyry- 
nai, tankiausiai nei žmonė
mis neapgyvendinti.

Ir gali but taigi toji ne
ramybė del ateities darosi 
tikruoju paakstinimu del 
daugumos išradėjų, kad vie
ton medžiagų, suteiktų žmo
gui gamtos, išgalvojus žmo
gaus rankų darbo medžia
gas, kurios lengviau butų iš
dirbamos, nei kad tai turėtų 
atlikti pati gamta. Taigi 
šiandie šilumai užuot an
glies ' norima panaudoti 
krioklius, saulės spindulius, 
norima išdirbti naujos rų- 
šies kurui medžiaga, norima 
prisiruošti iš laiko, kadan
gi atėjus pavojui ne laikas 
galvas laužyti, smagenis 
džiovinti. Tas pat norima 
atlikti ir su kitomis techni
kos šakomis.

NAUJAUSIAS IŠRADI
MAS.

Musų žemės kamuolio 
ateities klausimas nuolatos 
kvaršina mokslininkų ir lai
kų smagenis ir tasai už
imantis klausimas tankiai 
apsireiškia svajonėmis, kas 
bus, kuomet saulės skydas, 
šiandie blizgantis nesutep
tu skaistumu, ims dengties 
rausvais' taškais, liudijan
čiais, kad tasai prigimtas 
šviesos šaltinis pradeda iš
sisemti; kas bus, kuomet 
milžiniški naiigių susigulė
ję sluogsniai i P akmeninė 
anglis sumažės ligi tokiam 
laipsniui, kad žmonija ims 
atjausti to viso štokų; kas

■ Toj srity j naujausiu išra
dimu yra dirbtinis medis, 
kurį išrado franeuzas tech
nikas, Liudovikas Carre. 
Tasai išradimas, tai kelių 
metų sunkaus darbo ir mė
ginimų vaisius; kad tikėjus 
savaitraščiui “The Worlds 
Work” naujai išrastas dirb
tinis medis netik visiškai 
atstovauja natūrali medį, 
bet iš nekuriu atžvilgių jį 
dar peraugština. Tasai me
dis dirbama iš paprastų 
šiaudų, ir šiaudai yra gana 
pigus, o kai kuriose šalyse 
jie niekam nesimaudo j ami.

Dirbtino medžio fabrika
cijos būdas yra sekantis: 
Su specialio įrankio pagel- 
ba pirmiausiai šiaudai su
skaldoma išilgai, idant tuo 
budu panaikinti ^išlaikymų 
sukočėto kamieno, kurio ki
taip nebūtų galima suvar
toti. Tuo budu suskaldyti 
šiaudai verdami nekurioj 
karščio temperatūroj, o pas
kui primaišoma chemikali- 
jų, kurias išradėjas laiko lig 
kol kas paslaptyj, pagaliau 
tų išvirtų masų tvirtai spau
džiama. Iš spaudžiamosios 
mašinos ant galo išeina di
delės plytos, kurios išlauki
ne savo išvaizda panašios į 
paprastų medį. Kad apturė
jus storesnius ir išlaikomes- 
nius balkius, Corre kelis 
šmotus to medžio sujungia 
krūvon kitomis mašinomis 
ir apturi tvirtus dirbtinus 
medžio balkius.

indomųs Dalykėliai.
Kaip, toli girdėtis kanuolės 

šūvis?
Kanuolės šūvio trenks

mas buvo girdimas toliaus 
kaip per du šimtu ir pen
kiasdešimtis angliškų my
lių (apie tris šimtus vers
tų) atstu, prikišant ausį 
prie skatinės žemės.

Pradėjimas kūrinti anglis.
Pirmosios kietos anglįs, 

pasiųstos iš Pennsylvanijos 
į Philadelphijų, nedegė 
riei jokiame kakalyje, tode- 
lei jos sudaužyta ir bru
kuota Philadelphijos gat
vės. Wilkes-Barros saliu- 
ninkas išrado, kad dumiant 
orą anglis galima kūrenti. 
Šimtai žmonių susirinko 
pas saliuninkų manydami, 
jog anam galvoje kas susi
maišė, kad mano akmeni
mis kūrenti kakalį.

Anglijoj anglis pradėta 
vartoti viešpataujant Ed- 
wardui pirmajam, kuris pa
skui uždraudė jų kūrenimų, 
kad nepanaikinus orų, nes 
jam rodėsi, kad anglių du
rnai baisiai pavojingi orui.

Numeris 3.

Sutverus svietų mes ran
dame: žemę, vandenį ir 
dangų; saulę, mėnulį ir 
žvaigždes. Nojus turėjo 
tris sūnūs. Jonas (Jonah 
arba Jonošius) buvo tris 
dienas didžuvės pilve. Mu
sų Atpirkėjas gulėjo tris 
dienas grabe. Petras už
sigynė Atpirkėjo tris kar
tus. Patriarchų buvo tris: 
Abraomas, Izaokas ir Jo
kūbas. Abraomas vaišino 
tris angelus. Samueliu tris 
kartus šaukta: “Simonai, 
ar tu mane myli?” Danie
lius inmesta klėtkon, kurio
je buvo trįs levai, už mel
dimus! tris kartus kasdien. 
Šadrahas, Mešahas ir Abed- 
negas išgelbėta iš kakalio 
liepsnų. Dešimts prisaky
mų paduota trečioje dieno
je. Jobas turėjo tris drau
gus. Šv. Povilas kalba apie 
tris dorybes: teisumų, viltį 
ir milaširdystę. Elijas tris 
kartus apalpo ant kūdikio 
lavono. Samsonų jo pati 
Delila prigavo tris sykius. 
Šventosios raidės ant kry
žiaus yra trįs: L H. S.; taip
gi rymionių motto buvo iš 
trijų žodžių: “In hoc sig- 
no”. Žmogui paskirta trįs 
gyvenimo vietos: žemė, 
dangus ir pragaras. Taip
gi turime Švenč. Trejy
bę (Traicę). Mytologijoj 
yra trįs gracijos. Cerberus 
turi tris galvas. Neptūnas 
turi trišakį įnagį. Devy
nios mūzos pasidarė iš tri
jų. Gamtoje turime: vyrų, 
moterį ir vaisių; rytų, va-

Kaip parodė ligšiol daro
mi mėginimai, dirbtinis me
dis tuo ypač perviršija gam-

jos bus susiųstos į Biurų’ 
5. — Atskaitos iš Biuro vei
kimo yra po kontrole S. L.
A. Centro ir garsinamos 
laikraščiuose.

Svarbiausi klausimai, ku
rie turėtų tilpti inform."'riji
muose lapeliuose, turėtų bū
ti šitokie: 1. — Kiek mies-

bus daugumoje panašių at
sitikimų. Ir mokslininkai 
ir laikai kaskartas išranda 
vis naujesnius pavojus, ga
linčius artimoj, ar tolimo; 
ateityj grasinti žmogui.

Tik dar nelabai senai vie
nas mokslinjgĮkas stengėsi

tinį medį, kad jis visai nesi- 
plaišo kalant vinį arba csu- 
kant šriubų, nepasiduoda 
temperatūros ir drėgnumo 
intekmei, nei perdžiųsta, 
nei vandens priima. Įvai
rioms pramones šakoms ta
sai išradimas gali turėti la
bai kiltų reikšmę. Carre iš

savo dirbtino medžio jau 
pasekminga i išdirbinė ja
paišelius, o pastaraisiais 
laikais pradėjo fabrikuoti 
degtukus. Dirbtinas medis 
dega šviesia liepsna ir iš
duoda labai daug šilumos, 
labai mažai, kaipir nieko, 
dūmų ir mažai palieka pele
nų, taigi iš to medžio butų 
labai naudingas kuras, -juo 
geriau, kad jo ir pati pro
dukcija nėra brangi. Carre 
mano, kad jo tasai išradi
mas gali atnešti neapsako
mų naudų, ypač jo tėvynei; 
žinoma kadangi, jogei Fran
ci j a stovi antroje eilėje tų 
viešpatysčių, kurioms me
džiai reikalinga gabenties iš 
užsienių.

karų ir naktį. Medžiu la
pai daugiausiai grupuojasi 
po tris krūvoj. Žemė dali
nasi į: sausžemį, vandeni ir 
orų. Gyvūnai Į: žuvis, gy
vulius ir paukščius. Mate
matika negalima be trikam
pio. Trįs laikoma laimin
gu ženklu. Prasikaltimas 
sunkiausias po trijų sykių. 
Kokiam nors ūmam pradė
jimui skaitoma: viens, du 
trįs. Žmogaus gyvenimas 
dalinasi į: jaunystę, vidur
amžį ir senatvę; į gimimų, 
gyvenimų-ir mirtį. Viskas 
pasiduoda trims neišvengti- 
noms teisėms: pradžiai, bū
viui ir galui (mirčiai).

Bet nerasime nei galo, 
jaigu norėsime ieškoti vis
ko, kas pasiduoda šitam 
skaičiui.

šis-tas apie žmones. <
Ant žemės kalbama 2064 

kalbomis. Vyrų skaičius 
beveik lygus moterims. Vi
dutinis žmogaus anižis 33 
metai. Vienas ketvirtada
lis žmonų; miršta prieš 7 
metus. Iš 1000 žmonių vie
nas sulaukia beveik 100 
metų amžiaus, ir ne dau
giau kaip vienas iš 500 su
laukia 80 metų. Ant žemės 
randasi 1.000.000.000 (tūks
tantis milijonų) gyventojų, 
iš tų apie 33.333.333 kasinė
tai miršta; 91.824 miršta 
kasdien; 7.789 kas valanda; 
60 miršta kas minuta. Tie 
nuostoliai atpildomi beveik 
lygiu gimimų skaičiumi. 
Apsivedę ilgiaus gyvena 
kaip nevedę. Augšti žmo
nės ilgiaus gyvena kaip ma
ži. Moterįs iki 50 metų ma
žiaus miršta kaip vyrai; po 
50 metų — dauginus, kaip 
vyrai. Iš 100 žmonių apsi- 
veda 70. Vestuvės taukiaus 
pasitaiko po susilyginimų 
dienos su nakčia, negu bir
želyje ir gruodyje. Gimę 
pavasaryje esti tvirtesniais 
už kitus. Gimimai ir mir- 
tįs taukiaus pasitaiko nak
tyje kaip dienų.

Sunkiausios ligoniui va
landos.

Tūlas tirinėtojas pranešė 
laikraštyje Quarterly Re
view, kiek metų atgal, pa
sekmes savo tirinėjimų 
sunkiausios arba mirties va
landos. Jis ištirinėjo 2.880 
mirčių visokio amžiaus ir 
paėjimo žmonių. Didžiau
sias skaičius mirė tarpe 
5-ių ir 6-ių valandų ryte, 
nes 40%. Mažiausiai mirė 
tarpe 9 ir 11 vai. vakare, 
ngs tik 614$;. Taigi ma
žiausiai mirtingos valandos 
apie pietus, nuo 10 iki 3 va
landai; įnirtingiausios va
landos ankstyvame ryte, 
nuo 3 iki 6 vai. Žuvininkai 
sako, kad jūrių vandens nu
puolimo ir iškilimo (užtvi
nimo) valandos yra sun
kiausios paliegėliams ir li
goniams.

Kaip matyti delne skylę?
Susuk lakštų poperos į 

dūdelę apie sprindžio ilgu
mo. Tų dūdelę prikišk 
pries vienos akies, paveiz- 
dan, prie kairėsės, o dešinį 
delnų pridėk prie šono dū
delės arti jos galo. Akiems 
akimis taip žiūrėk kaip kad 
paprastai žiūrai, ty. žiūrėk 
abiems akimis lygiai, o aiš
kiai pamatysi delne skylę. 
Tokių skylę galima pama
tyti ir per kitokius daiktus. 
Ta iliuzija pasidaro del su
vienyto abiejų akių maty
mo.

7



----------- — - ■ ■ ’ ~

8 KATALIKAS

DR. T. ZELL.

<] Į GYVULIŲ PROTASĮį
MMMWMK*KSaQMaBnBkk,Jr^MaM|]

jo žodžius, tai jis tolydžio su juo kalba, švagžda jam į 
ausį visokias savo paslaptis, pasakoja jam apie savo 
priešus, neprietelingas vietas ir ženklus ir, žinoma, pa
sakoja jam kartais apie visas savo mielosios grožybes 
ir sielos ypatybes, žada jam, kad jojo “rožė” pavai
šins jį auksinėmis avižomis ir tt. Arkliui gi nunešus 
jį pas jo numylėtą, toji glamoni jį, bučiuoja, duoda jam 
iš savo ranku ėsti; ir ji gali tikrai žinoti, kad arklys 
visuomet suras kelią pas ją.”

“Aš atmenu, prie to — sako legeras — šitokius 
faktus. Ketlin rašo savo knygoje apie Šiaurės Ameri
kos laukinius žmones, kad jie naudojasi tokiais jau bu
dais prijaukinimui pagautą laukimą arklią. Toliaus, 
tam panašaus daro taipgi musu šuną savininkai ir vis 
su gera pasekme. Kaip tik jie gauna šunį, tuoj aus pra
tina jį prie savo kvapo, spiauja jam ant snukio, ištri
na jam nosį savo žekėmis, arba priverčia šunį gulėti 
ant savo baltarubią.”

Apie kvapą veikmę į gyvulius galima pasakyti 
tiek.

“Visi gyvuliai, ypatingai gi su plona uosle ir dide
liu temperamentu yra nepaprastai jautrąs kitą esybią 
kvapams. Svetimas nepaprastas kvapas veikia kaip 
stiprus paerzalas. Tas pasiliauja, kaip tik gyvulys su 
tuo kvapu apsipranta; tas pats yra ir su mumis, kuo
met kokio-nors valgio, kvapas paliauja mus erzinti, kaip 
mes kvėpuodami inkvepiame jį į save. Kvapas, kuris 
pirmiaus veikė į mus taip smarkiai, kad mus net pur
tė, nustoja į mus šitaip veikęs, jei tik mes juomi persi- 
imame.”

Šituomi galima taipgi išaiškinti tą ir Peri pasiel- 
,girną. Laukiniu, “žmonią bijančiu” arkliu bus tas, 
kuriam žmogaus kvapas yra visai svetimas. Metęs ar
kliui skarele, perimtą savo kūno kvapu, Peri priverčia 
jį persiimti jo kvapu ir todėl, pasirodžius pačiam, tas 
jo jau neerzina taip. Net priešingai, jis padaro į jį 
malonu įspūdį ir tokiu budu priemoniškai pasidaro 
“ominė užuojauta”. Kad tam užtenka kelią miliutą 
kvėpavimo, tai parodo mano patyrimai.” '

SKYRIUS XL.
Įvairios pastabos.

Šitame užbaigiamame skyriuje aš peržiūrėsiu kai- 
kuriuos indomius gyvulią veikimus, kurie netinka nei 

I vienan iš buvusiu skyrią.

1. Ar yra pas gyvulius sąryšys tarp proto ir draugišką 
prietikią prie žmonią?

Nepersenai vieno dantą gydytojo pati Pankove, 
prie Berlyno, nutvėrė vagį vagiant. Vagis peiliu jei 
padarė kelias sunkias, bet gyvasčiai nepavojingas žaiz
das. Kadangi šitos moteries name buvo keletas šuną, 
tai daugelis žmonią stebėjosi, kad jie savo šeimininkės 
negynė. Jei apie du mažyčius šunelius vargiai ką be
galima butą sakyti, kad ją pagelba butą buvusi kiek 
verta, tai didelis medžioklinis šuo tikrai galėjo jai pa
gelbėti.

Apie tai aš pasakysiu tiek.
Indomu, kad daugelį protingą gyvulią yra sunku 

net užsiundyti ant žmogaus. Kaslink šuną, tai aš pri
veski Brėmą, kuris pasakoja apie medžioklinius šunis 
šitaip:

“Jie turi tas pačias kūno ir proto ypatybes, tik 
apskritai ją būdas atsižymi didesniu lėtumu; todėl jie 
dažniausiai dar daugiau prisiriša prie savo šeimininką 
ir moka laimėti kiekvieno širdį”.

Čia priklausąs atsitikimas keli mėnesiai tam atgal 
buvo net teismo nagrinėjamas. Šitai, vienas šunies sa
vininkas, reikalavo paliiiosuoti jį nuo uždo už jo me
džioklinį šunį todėl, kad jis naudojąsis juomi tik kaipo 
sargu. Uždinė komisija nenorėjo šitos priežasties pri
imti, bet augštesnis teismas šunį nuo uždo paliuosavo, 
pasiremiant tuomi, kad, teismo nuomone, — kaip laik
raščiuose buvo rašyta — nėra priparodymą, kurie vers
tą manyti, kad medžiokliniu šunim negalima butu 
pasinaudoti kaipo, sargu. Kadangi corpus juris neuž
siima šuną veislės ypatybėmis, tai šitas nusprendimas 
tolesnio gvaldymo nėra vertas. Bet ištikrąją vargiai 
kas paves medžiokliniam šuniui savo turtą daboti, ka
dangi senai jau yra žinoma, kad medžiokliniai šunes ne
parodo reikalaujamo piktumo svetimiems žmonėms.

Dar ryškiaus metasi į akis šita ypatybe pas pro
tingąjį pudelį, kurio beveik niekuomet negalima išmo
kinti pultis ant žmogaus. Šita tiesa negalėjo būti ne- 
patėmyta Scheitlino, vieno iš karščiausiu šito gyvulio 
mylėtoju. Jis pasakoja apie tai taip:

“Keista, kad juo pudelis yra pajamblesnis ir pro- 
, tingesnis, juo jis mažiau tinka kaipo saugojamas šuo | 
ir juo sunkiau yra jis priversti ant žmogaūs pultis. ' 

k Jis myli ir vertina visus žmones; kaip juomi žmogą 
Ipiudo, tai jis tik žiūrisi tai į savo šeimininką, tai į jo 
■priešą lyg kad sakydamas, jog tai negalimas daiktas, 
pkad aus norėtą jį piudyti ant sau panašaus žmogaus, 
j Pudelio šeimininką galima- užmušti ir jis neužsistos
uz JI.”

Dar senovės .žmonės pastebėjo, taip sakant, žiiiog- 
mylystę pas dramblius. Plinius rašo apie tai šitaip:

“Karaliui Bokchui prisakius pririšti trisdešimts 
žmonią prie stulpą ir juos drambliais Suplėšyti, tai 
dramblią jokiu budu negalima buvo privelti tirono va
lią išpildyti, nors stovintieji tarp stulpą žmonės visaip 
juos erzino.”

Tokiu budu matyt, kad protingieji šuiįes nėra žiau
rumo šalininkais.

2. Ligos, kaipo neišmintingu atrodančio pasielgimo 
budo priežastis.

Kaip gyvuliai su silpnomis akimis su atsidėjimu iš
pučia akis į medžiotoją, tai ją pasielgimas galima su
prasti. Net bėgimą tiesiog ant medžiotojo, k. v. zuikio 
bėgimą, galima išaiškinti būtinumą, kadangi su zuikiu 
tas gali atsitikti, kuomet jis bėga nuo variką ar gyvė- 
džio žvėries. Bet jei apie tokius gyvulius pasakojama, 
kad jie bėga tiesiog ant medžiotojo, tam į juos šūvį 
paleidus, tai čia mes stovime mįslio akyveizdoje. Čia 
nėra kitą priešą, kurią buvimu duotąsi išaiškinti ją 
keistas pasielgimas.

Mes, privalome būti labai dėkingais tokiam jaut
riam gyvulią tyrinėtojui, kaip Wissmannas užtai, kad 
jis tokiuose atvejuose neatsikrato paprastu išsireiški
mu: “tai tik gyvulio neišmintingumas”, — bet ban
do ištirti klausimą išsamiai. Jis rašo apie tai šitaip:

“Man rodosi, kad aš žinau šitą keistumą priežas
tį. Pas didžiumą baisaus mano užmuštą stumbrą skait- 
lią ir pas daugumą gną aš razdavau kaulo narveliuo
se viršutinėje galvos daly didelius, storus, baltus vikš
rus, turbut, kokio vabzdžio, kurie panašąs pūslėtiems 
kirminams pas avis ir gali būti šitą gyvulią keisto pa
sielgimo priežasčia. — Šitame yra taipgi pasiutusią 
šuolią priežastis, kurie priklauso abiem gyvulią atmai
noms. Sukimasis ant vietos, juokingi šuoliai ir tt. 
pastebiama pas abi šitas laukimą gyvulią atmainas, 
bet tik pas jas; pas kitas aš taipgi niekuomet neradau 
minėtą vikšrą, kas gali būti tolesniu mano manymo 
teisingumo priparodymu.”

Kadangi daugumas gyvulią mėgsta žaisti, tai var
giai tetiks Wissmanno aiškinimas sulig šokinėjinlo, bet 
kaslink ko kita, tai pilnai atsako tikrumui.
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STANISLAW PRZYBYSZEWSKI.

SNIEGAS.
DRAMA 4-se VEIKMĖSE.

VERTĖ VINCAS AKELAITIS.

VEIKIANTIEJI ASMENIS:
Tadas.
Brone, jo pati.
Jieva, jos draugė.

- Kazys, Tado brolis.
Makrina. 
Tarnas.

VEIKMĖ I.
Scena perstato puikiai išpuoštą valgymo kambarį, 

per kurio didelius, augštus langus ir per stiklinę inspek- 
tu sieną matytis gryni, aptraukti šarma ir sniegu sodno 
medžiai. Kampe — didelis, senobinis kakalis, šalę — 
pušinės malkos, kurias suerzintas Kazys laikas nuo lai
ko meta į ugnį. Bronė stovi ties langu, neramiai žvelg
dama į sniego pustymą lauke.

Kazys. Ko tu taip nerimsti? Nebūk maža. Ko bi
jaisi?

Bronė. Bijok Dievo, Kazy, ar tu nematai kokis pusnis 
lauke? Beveik ištisą dieną pusto ir pusto. 
Pusnynus jau sunešė. O tenai, už miesto, po
ra mylią kelio neapsodinta medžiais. Vežėjas 
gali paklysti. Rogės apvirs į griovį...

Kazys (pertraukia ją). Na, ir kas gi iš to? Tadas 
išvirs į griovį? Bus minkščiau parpulti.

Bronė. O, kokis tu bejauslis!
Kazys. Na, nėpyk. Bet aš visgi žiurau į judu, kaip į 

du kūdikiu. Jau metai kaip esate vedę, o vis 
dar išrodote tarsi vakar susipažinę.

Bronė. Bet juk tas, tiktai tas ir dailina musą gy
venimą.

Kazys. Suprantama, suprantama. Bet pasakyk, miela 
Brone, kiek tu šią savaitę gavai nuo Tado švel
nią laikelią, jam nebesant namie<? ■

Bronė. A, kad tu žinotum, kokį stebėtiną laišką jis man 
parašė! O, kaip aš myliu tuos laiškus! To- 

. kiais gražiais žodžiais niekas daugiaus nemo
ka kalbėti. -*4* -Aft i.

Kazys. Na, žodžiai — tai nesunkus dalykas. Bet Ta
das tave ištikrąją myli. (Užsiipąstp). Taip, 
jis tave labai myli. Aš pavyzdžiuIjudvieją mei
lės ir laimės. (Pertrauka). Su 'jumis gyven
damas aš visai persikeičiau. Vis tankiau įsi
vaizdinu kokias tai sentimentalines idilijas. At
sisėdęs kur ramiame užkampyje ir svajoju, 
kad galėčiau laisvai, ramiai dirbti šalę myli-x 
mos ir mylinčios moteries... Nualsino amžina? 
besitrankymas po svietą... Viskas niekai. Dai 
los įspūdžiai, muzejai, teatras, cirkas, Italija. 
Paryžius — viskas niekai, niekai ir niekai v z
Tiktai dar didesnis nuobodumas. Visur tr.s

pą su taja pačia nerimasčia...
Bronė. Kokis tu paniuręs, Kazy! Tokio begalinio niur- 

sojimo aš dar nekuomet nemačiau.
Kazys. Taip.
Bronė. Na, o jaigu tu įsimylėtum?
Kazys. Jei bent į tave. Iki tam jau ir netoli...
Bronė. Tai neišmanėlis! O kur tu padėtum tokią pras

tą mergiščią, kaip aš? Tokios prastuolės ne 
tau sutvertos.

Kazys, (ironiškai). Puikiai patalkiai. Ingriso man 
žioplos, tuščios povės, nuduodaiičios kokius- 
tai angelus ir galutinai inkirėjusios savo kvai
lais temperamentais ir juokingais patraukimą 
budais. Daugiaus nenoriu tą apsimetėlią an- 
gelą-inkvėpėją... Užteko taippat ir kuprotą 
raganą, kurios ant pliko kalno svarsto apie 
mokslą, išradimus ir visuomenės darbus. Ar 
tikėsi, man baisiai inkirėjo tos episichidio- 
tės, tos pasekėjos vyrą dvasios! (Šluosto kak
tą ir suerzintas meta kakaliu kelis žabarus; 
vaikščioja po kambarį). Taigi man tik ir rei
kalinga tokia prasta mergaitė, tokia balta, pa
prasčiausi mergaitė... ištisus vakarus praleisti 
drauge prieš kakalį, su tokia nekalta, nepa- 
žįstančia nuodėmės, nei geradarybės... jausti 
šalę savęs moterį, nežinančią nei principą, nei 
teoriją, nei pakraipą, nei jokią izmą... turin
čią vien širdį, karštą, tyrą širdį... Tuomet už- 
mirčia nuobodumą ir ilgėjimąsi...

Bronė. Baisiai save tuomi užvili. Toki mergaitė užim
tą tave neilgiaus kai dvi dieni, o paskui... Na, 
pats gali atsiprotėti, kas butą paskui...

Kazys. Tu taip manai?... Bet stebėtina; aš jau ištisą 
dieną kalbu su tokia prastuole, kaip tu sakai, 
visame jai prisipažįstu, dalinuosi kiekviena 
ininčia, o ne tik kad nejaučiu jokio nuobodu
mo, bet atbulai, niekados dar neperleidau to
kią gerą, malonią valandą, kaip čia, pas brolį, 
drauge su tavim... (Linksmai). Žinai, Brone, 
aš, ištikro, įsimylėsiu į tave.

Bronė, (pataikaudama jam). Jaigu nekalbėtum apie 
tai su tokia nuobodžia, liūdna išvaizda ir prie 
to nemislytum apie visokius atskirus dalykus, 

t tai aš galėčiau manyti, kad nori su manim 
lengvai paflirtuoti... ,

Kazys (juokdamasis). O kodėl gi ir ne, mano gražioji 
martyte? Tokis nekaltas erzinimas savęs ir 
kitą gali būti labai smagus ir malonus... Pa
našiai, pavyzdin, kaip kad žmogus išgertu tau
rę, stipraus Ammon til j ado.

Bronė. Aš neturiu noro bandyti to stipraus Ammont- 
jado. (Nerimtai). Bet kas tai galėtą būti, kad 
Tadas neparvažiuoja?... Ištiesą, Kazy, tasai 
vežėjas, turėjo išvirsti su rogėmis kur į grovį...

Kazys. Nebūk gi tokia nekantri. Rpgią kelias "bjaurus, 
sniego daug, negali arklius perdaug užvaikyti...

Bronė. Tegul bus ii' taip. Bet visgi, Kazy, tu savo nuo
bodumu ir melancholija taip žmogą suerzini ir 
nukankini, kad... (Pertraukia).

Kazys. Na, kas gi: kad?
Bronė. Kad aš pasiryžus išbudinti Jievą... Nesupran

tu, kodėl ji nuolatos miega?
Kazys. O, gal nemiega?
Bronė. Gal šalinasi nuo mąs?
Kazys. Ne, ji supranta, kad mums be jos genaus.
Bronė. Na, jau nesityčiotum, tamsta! Ji visuomet bu

vo mano atrtimiausia draugė. Aš labai jos 
laukiau, ir jaučiuosi laiminga jai mus atlan
kius. Jau du metai kai jos buvau nemačiusi... 
Vienok ji taip persikeitė... Nekuomet netikė
jau, kad žmogaus būdas taip trumpu laiku ga
li visai persikeisti.

Kazys. Kuo ji taip persikeitė?
Bronė, (mažumą sumišusi). Matai... apie tai man kal

bėti neleidžia kokia tai... pansioninė gėda... 
Bet tau galėsiu papasakoti, — tu vistiek kaipir 
ne vyras.

Kazys. Labai teisinga pastaba... Papasakok gi ką-nors 
apie ją. Tas mane labai interesuoja.

Bronė. Matai, ji yra našlaitė ir labai turtinga. Visa 
jos nelaimė tame, kad galėjo pakakinti visus 
savo kaprizus... Bet ne apie tą norėjau kal
bėti. Mudvi drąuge buvova pansionė, kur ir 
sumilova... Ji taip mane mylėjo, kad kartais 
man būdavo tikra kančia. Kartais ji būdavo 
tyli, kaip avutė, taip, kad galėdavau su ja 
žaisti; kartais, vėl, pavirsdavo į vergę, atmi
nančią mano veide mintis; tai staiga užeidavo 
jai kaprizai, kaip kokiam kankintojui, kad už- 
vydėdavo man kiekvienos minties, kiekvieno 
širdies plakimo...

Kazys. Na, ir kas gi toliaus?
Bronė. Globėjas, mirus jo pačiai, atėmė ją iš pansiono;

• nuo to laiko ji likosi pilna šeimininke savo 
valios, savo turto ir savo ilgėjimąsi, o, gal but, 
ir nykumo... Štai, Kazy, kur butą tau tinka
ma pati.

Kazys. Hm, hm. Bet tu dar nieko nepasakei apie tą 
permainą, kuri taip staigai invyko.

Bronė. Na, matai, matai, kokia aš nenuosekli. Nemo
ku net papasakoti iki galui. (Užsimąsto). Tai
gi, nepaisant visą savo kaprizą ir neišpasaky
tą užsikarščiavimą, ji buvo baisiai linksma ir 
visame būdavo pirmutinę. Viską ir visus ji 
mokėdavo išjuokti, vedžioti už nosies. O da-
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Jonas Budreckis, 4535 Hermitage Av. 
M. Andruškeviče, 1521 N. Ashland Av. 
Bom. Venckus, 3222 Auburn Av. 
Jos. Braknis, 3327 Lowe Av.
Jos. Kulis; S255 S. Halsted bt..

“Aušros” Draugijos Skaityk », 
3149 So. Halsted St.

Jonas Visockis, 8132 Vincennes Bt. 
Je’r.n Dabulskis. 262 So. Morgan St. 
Vine. Linka, 1834 Blair Ave.

GBAUD RAPIDS, MICH.
V. Staseviče, 1351 Hamilton St.
Jonas Brazaitis, 581 Broadway St.

TORONTO, CANADA,
F. A. Capas. 246 Bellwood Ave.

BROCKTON, MASS.

E. P. Meškinis, 35 Arthur St.
John Bamanauckas, 135 Jamer St.

SO. OMAHA, NEBR.
P. Versacki, ?61 So. 33rd St.

CLEVELAND,' OHIO.
P. Szukie, 2115 St. Clair Av.

CAMBRIDGE, MASS.
P. B-rtkeviče, 877 Cambridge St.

RUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine St.

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

WORCHESTER, MASS.
M. Paltanaviče, 15 Millbury St.

SWOYERS, PA.
G. K. Antanaitis, P. O. Box 22.

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

SCRANTON, PA.
J. Petrikis, 1514 Boss Av.
J. Digrys. 1213 Philo St.

FOREST OITY, PA.
J. Dsikas. P. O. Box 453

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

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

WATERBURY, CONN.
IL Ch. Kazemekas, 785 Bank St.

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

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

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

KENOSHA, WIS.
M. Jv. Petrauckas 415 Middle St

NEW HAVEN, CONil.
Kaz. Makarevicze, 255 Wallace St

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

WilKzss-samkjk, PA.
Kaz. Kučinskas, 141 Park Ave,
A. Seškeviče, 501 New Grant Bt. 
W. Adominas, 34 Logan St.
J. Kučinskas, 238 Slocum Av,

PITTHSBURG, PA.
J. A. Ignotas 46 So — 22 St

LOS ANGELES, CAL.
P. V. Mankus 319 Germain Bldg.

J. Naujokaitis, 45 Planet St- 
Commercial Rd. East, 
LONDON ENGLAND.

Keliaujantieji Agentai
M. K. Vilkevičia, 

Jos Kulis,
MELROSE PARK, ILL.

J. Zimančius, Box 432.
KELI AU J ah xlb AGkiOi T l»_S N AU J O-
JR ANGLIJOJE IR APIELINKEJE, 

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

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS.
LAWEENUL, MASS.

A. F. Svirta, 31 Union St.
A. Ramanoski, 99 Į4 Oak St.

LOWELL, MASS.
L. Stakeliunas, 69 Charlee Bt.

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

BROOKTON, MASS.
B. P. Miszkinis Co., 25 Arthu St

J. Masteika 135 Ames St.

BROOKLYN, N. Y.
A. Plachocky, 87 Grand St
Juozapas Ambraziejus, 120 Grund St.

SO. BOSTON, MASS.
£7, GcnArolis, 224 Arheros St,

CHICAGO! E, ILL.
• J. Tana nevice 670 W. 18 ©&
V. AŪ bAitis, 1607 N. Ashland Av.

W. Pulman 4178, arba 659 W.P.

Lietuviška Registruota 
AKUŠERĖ 

ELEON. S. SUTKUVIENĖ 
339 Kensington Ave. 

Kensington, Ill.

pat ,ir žmogus tiktai trankaisi iš kampo į kam- (Toliaus bus).

Leveskio SSs

0
ne tr Vakarine Mokykla. 
= Mokinama: . '1 ■ 
lis įPrirengiatnasai) Kursas, 
bos Kursas pagal Amer. plianą, 
bos Kursas pagal Rusijos pliauą 
manančių grįžti Lietuvon).

Kalbos:. . ,u........... -r=

ka, Angliška, Vokiška ir Rusiška 
(pagal norą ir Lenkiška), 
ilkesnių žinių kreiptis ypatiškai 
ia per laišką šiuom antrašu:

J. LEVESKIS, r 
Vedėjas Mokyklos

o. Halsted St., Chicago, Ill.

8



Valstija.

URRA

Gatve..
Miestas

Telefonas Yards 1532

DR. J. KŪLIS
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. 

3255 So. Halsted St., Chicago, Illinois. 
. PRIĖMIMO VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 12: 6 iki 9 vakare. 
Nedel. nuo 9 iki 12 popiet; nuo6 iki 8va!:.

STEGER SONS PIANO MFG. CO.
STEOER BUILDING, CHICAGO

Ponai
Prisiuskite man iszaiszkininta apie Stegerio Idėja Pijanu Pardavinėjimui

Vardas

DR. J. L. ABT
Eaaekmingiausiai gydo visokias vyrio

kas, moteriškas ir vaikų l’gM. 
VALANDOS:

Nuo 6 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po 
piftų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare. Ne
kėliomis >mo 8 iki 10 ryte.

DR. "^EPH L. ABT, 
1882 8o. f -3ed Et„ Chicago, DL 

Tekšeno Canal 37

d. H. OLSON
AFU ir karštu va

ndeniu šildymo 
prietaisų ’’vedimas 
ir pataisymas.

s 4012
»State Street

U cl.Oakland 1441

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

* * *** * *

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

Natfji dubeltavais sparnais laivai.
CZAR, KURSK, RUSSIA Į Rotter- 

lamą eina 8 dienas, į Libavą 11 dienų 
$31.00 III kliasa $33.00
$48.00 II kliasa $50.00
$65.00 I kliasa $75.00
Czar — September

Russia — ctober
Kursk — October

Del smulkesnuių žinių 
prie musų agentų arba 
perstatytojų.

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

21.
3.
17.
kreipkitės

prie pačių

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, nes esmu se
niausias gyventojas iš lietuvių ir locni- 
ninkas sovo namo

■FRANCŠSZKUS JONAITIS
Užlaikau saitą skanų alų, kvepenėius 
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

“Steger’io Idėja Pijanų 
Pardavinėjimui”.

Pamatine permaina geru Pijanu Pardavinėjimo.

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

Per “Steger’io Idėja jus gausite geriausią progą ir didžiausį ųžganedini- 
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 gauti 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, muzikališko pasilinks
minimo, o podraug ir ilgą tarnavimą.
Ištirkite “Steger’io Idėją Pardavinėjimui Pijanų 

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

geno Idėja” jums reiškiant- ką jums gali padaryti.
Mes pavartojame tą pieną vien del to, kad per ilgą laika teikti geriausią 

užganėdiaimą musų'pirkėjui, ir suprantamas dalykas geriausią už- 
ganedinimą mums patiems.

Steger & Sons Pijanai ir Naturailški 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 pijanus,kad užganėdintas pirkėjas. Nei joks kenkimas nebūtų 
galėjęs davest mus į tokią šaką biznio ir nebūtų padaręs Steger & 
Sons fabrikus didžiausius* ant pasaulio.

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

pardavinėjimo propoziciją. Pristatys jums atsakantį instrumentą, o 
las suteiks jums amžiną muzikališką pasilinksminimą ir užganėdini- 
ma.*

Nėra nieko paslaptingo. Tai yra aiškus paprastas pienas. Leiskite 
mums apie tai jums išaiškinti, ypatiškai ar per laiškus. Išpieškite 
kuponą ir prisiųskite mums.

KATALIKAS

= CORK TIP==

4
NUOSTEBUMAI

Cigarette*

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

put-

ĮDOMUS 
SATINO

Iš

Telefonas Canal 3283

YPATINGI 
CEEGARETAI

£13 ;
DlMtUlT NEDELINIS LAIKRAŠTIS

•;sauLe”
SO J ^4#

ENTIRELY NEW

50 CIGARETTES I
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERlkČjE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

Išefįia kasntarnlnkas tr petmjčla.
.J . . •

---PRENUMERATA KAŠTUOJA;

AMEEIKOJ [me,*.ms $2.50 'V pusei matų $1.25
EUROPOJ fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- t j°j ir Škotijoj ĮSĄ Prūsuose 15 m.

W. D. Boczkauskas & Co.
520-522 W. South 111 Mahanoy City, Pi

Daktaras S. Wissig
IS SENO KRAJAUS.

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrą ir mo
terų, kad ir užsiseuėjusias. Jei kiti jus neišgydė nueikit paa jj, o ji* 
jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėt.

Dr. Wissig duos geriausius vaistus iš sava sptiekos.
Pirma rodą dovanai. _
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryte ir nuo fi iki 8:30 vakare. Ne- 

dėliomis nuo 10 iki’ 12 ryto.
1759 West 18 Str., Corner Wood Str<

KUR BEGI FILIPAI?
Ugi pas VITKAUSKĄ. į lietuviška 

karčemą. Ką-gi ten 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 bus tau geras vertėjas*. O alus tai skanus, nes yra iš Kauno 
pargabentas, stiklai milžiniški, na jeigu netiki tai einam išsitraukti po 
skunerį ir persitikrinsim.

K. VITKAUSKAS
333 E. 14th Street CHICAGO HEIGHTS, ILL.

TURKIŠKO

SUMAIŠYMO

TINKA

VISIEMS 

RŪKYTOJAMS

PAUKŠČIAI 
IR 

KVIETKOS 
KIEKVIENAM 
BAKSELYJ

5c. už 10

PARDUODAMI PAS VISUS PARDAVĖJUS.
PABANDYK BAKSELĮ IR PERSITIKRINK PATS.

Satino paukščiai ir gėlės padaro 
kias pagalves.

P. LORILLARD CO.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

Jonas Budrikas
Savininkas

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

Užlaiko krautuvę vyriškų aprėdalų, skrybėlių, čeverykų ir 
batų, del moterų, vyrų ir vaikų, taipg ir vyriškų siutų. Taba" 
ką ir cigaretus išsiunčiame visose dalyse Amerikos.

Duodame tikietus prie pirkinių. Po išpirkimui už 
$15 tavoro, mes duosime už 50c tavoro dykai.

Išsiunčiame drabužius ir j kitus miestus.

Dept. 108

Tel. 636R.

Dėlko turi nešiot seną ropę

n

PLUMBERIS
Suveda gazą, euras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
3262 Emerald Avenue - • Chicago, Ill.

rtj Tekphone Yards 4527

kad gali 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.
O" šliubinių žiedų litaras indedu už dyką.

P. K. BBUCHAS
3248 S. Morgan St. CHICAGO, ILL.

VISI

PAS

Jei nepatiks, ne-
Už jį kitur mo- 

paauksuotas lenciu- 
laikročėlio.
WAJ.UH CO.,

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

Steger
ESTABLISHED 1879 

Piano Manufacturing Company 
STEGER BUILDING

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

Klauskit 
ChopehlOc 
cigarų, nes 
padirbti iš 
geriausio 
tabako.

JOS. BARTKOWIAK 
Išdirbs ji'.a

<934 So. Paulina 4t„ Chicago, DL 
Phone Yards 4154.

NEWYORK

| Juozapą Ridiką
I 3253 Illinois Ct. kerte 33 g.
S Szaltas Alus, gardi Ariel-
W ka, kvepenti Havanos Ci-
£ garai. Turiu didelę salg
* dėl mitingų, veselijų ir tt.

$ TELEPHONE YARDS 2716

1i
1
i
1

i
i
1

Taupyk šiandien, 
Turėsi rytoj.

Pradėk šy vakarą.
Mes esame arti jūsų gyvenimo ir laikome atidara subatvakariais 

nuo 6 iki 8 valandai.

INDUSTRIAL SAVINGS BANK
2007 Blue Island Ave.

Saugu, paranku ir tinkama. 22 metai kaip gyvuojame,

HegttS. PatOtr. i 
49% ALCOHOL 
EAiRlCHTER&Co.

ZlSPeariStr.

, DR. RICHTER'S
Pain Expeller ■ ZManBMnUBraKHHHKi

Or. Richter's galingos externa- 
liškos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje 
šeimynoje

Namuose

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik
rodėlis gvarantuo- 
tas ant 20 metų, 

j paauksuotas du- 
■ Drltavi lukštai 
| puikiai visaip w- 

ucarginti, gerai 
taiką laikanti, la- 

______________ oįausiai naudoja
mi keliauninkų, kurio turi daboti lai
ką. Speeijališkas pasiulijimas. Mes 
nusiųsime šitą laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. už $5.75 ir expreso kaštus 
del peržiūrėjime, 
mokėk nei cento, 
ketum $35. 14k.
gelis dovanai prie 

EXCELSIOR
804 Athenaeum Bldg., Chicago, Ill.

John Cochinsky 
LAWYER

Lietavya Advokatas
69 W.Washington St., Room 1510 

CHICAGO
Atlieku visokius legališkus reikalus at

sakančiai, ypatingai susižeidimo ii kitus. 
Užsiimu vedimu visokių civiliškų ir kri- 
minališkų bylų. Taipgi peržiūru abstrak
tus ir padirbu visokias popieras ir doku
mentus pardavimo Ir pirkimo namų, lotų, 
biznių ir tt. Lietuviai, kurie turite kokį 
legališką reikalą, atsišaukite pas tautietį.

Ofiso vai.: nuo 9 ryto iki 5 po pietųi 
Gyvenimas:

2316 W. 23rd P!., Chicago, Ill.
Gyveaimo vai.: nuo 7 iki 9 vakaro.

Vienatinė Lietuviška Aptieka ant Bridgeporto

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

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 JTrejanką ir daug kitokių. Lietuviai visokiame reikale kreip
kitės į lietuvišką aptieką, atsilankykite ar pėr raštą patarnausime sanžiniškai 
ir maloniai.

Vyrai Išgydomi]!5 Dienas
VARICOCELĘ, MYDROCELĘ (Be peilio ir skausmo)

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 sumas 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 mafiim draugiškai. Kalbu visose kalbose. 
Tamsta gausi geriausį 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
j (Nemokėk už neišgydymą—Neišgydo, nemokėk) _

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

Sižiptcs 
VYRU LIGOS 
Pražudytas Vyriškumas, 
Ligos Kepenų ir Inkstų. 
Nerviška negalė, Silpnu
mas, Pražudyta pajiega, 
Nuovargį,Kraujo užnuodiji- 
mij, Slapumo bėgimą.

Plaučiai

UŽ3wo di j i m ą 
ir visos odos ligos, kaip Spuo
gus, Piktąją Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubsg.mus, Įsise
nėjusias Ligas.
L i gos Moterų
Viduri’4 Ligos, Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos i'gydomos visiškai. 
Žarnos, ir.is^nejusio* ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos
Ištyrimas DOVANAI.----------------------------- —---------- Kaibu Lietuviukai.

VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas jieško. 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^grCHICA80 
Valandos: 8 ryto iki 8 vak. Msdelloms, 8 ryto iki .4 po plotu.

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

Skubiai palengvina žaizdas, štyvu- 
mą ir muskulas. Šlubumą ir pažeidimą, 

j Išgydo nuo šalčio ir kripo ir skaudėji
mą kaklo. Trukdo nuo krajo sukepimą 
ir nuo uždegimą plaučių. Išgydo galvos 
skaudėjimą it dautų gėlimą. Gepamirš- 
kite gauti teisingas gyduoles ubpečėtita 
su pečėtim pūkeliuose.

25c ir 50c. už butelį.

F. Al). Richter & Co.
American House

74:80 Washington St. New York.

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.

niton & SlBlnDach
ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave,
6235 So. Halsted St.

CHICAGO,

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normal 2617
ILLINOIS «

IIUUNUfHh

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, Ill.

Kalėdų dovana, kuri turi vertę per visą metą
Aprupinkit savo namą su

ElektroaŠviesa
THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. sutei

kia šviesą tūkstančiams namų ir tūkstančių arklių 
pajiegos fabrikams perdėm visą pietvakarinę dalį 
Chieagos.

Jus galit turėti jūsų namą, arba šapą pritaisy
tą su šviesa arba pajiega arba abiem, pagal jūsų 
pačių supratimą už mažą mokestį pridėtą 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
PhoMS: į Autom. 64612

Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektriką del 
šviesos ir pajiegos.

Apsaugojant nuo Ugnies
Pranešame visiems lietuviams ant Bridgeporto ir apielir 

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

J. TANANEVICZE
j 3244 S. Morgan St. Chicago,
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KATALIKAS

Estate
Skyri US

Marconi bevielino stotis—Geras Valgis

Reguliariška Pasažierinė Linija tarp

NEW YORK ir ROTTERDAM.
Geriausi Laivai — Ruimingi kambariai

Skliautas Settinio Severo, Ryme, 
Italijoj. '
Koloscumas, Ryme, Italijoj. 
Nesenai atkastas palocius, Pompe- 
jo, Italijoj, 
gjnątąs ir Kanalas. Milane, Itali- 
TO L 
Kelias šv. Juozapo, Venecijoj, Ita
lijoj.
Šėrimas karvelių ant pleciaus San 
Marco, Venecijoj.
Kelias Šv. Andriejaus, Venecijoj, 
Italijoj. 
Mahometoną bažnyčia Omare. 
Oceaninis pakraštis, parodantis ke
lio užuolanką, Algiere.
Gėryino fontanas ir gatvė Sename 
Kaire, Egipte.
Besimeldžianti dervišai kieme ma
hometoną bažnyčios Gamoa EI 
Ain.

77. Mahometoną bažnyčia Sultano Ha
san, žiūrint, nuo Ciadelio sieną. 
Kaire, Egipte. 
Pyramidos 
rint nuo 
Egipte. 
Arabija, 
upės take. 
Inėjimas į 
dijoj.
Turgaus diena Singapore, Indijoj. 
Tautiškasis greitasis trūkis, Sin
gapore, Indijoj.
Policijos stacija Hong Konge, Chi
nijoj.
Žibinčius Hong Konge, Chinijoj.

Chiniečią 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- 
tišką lotus kvietką pilname žy
dėjime.
Junitą žinyčia Honmoku. Yokoha
ma, Japonijoj.
Yokohama. Japonijoj. Šiaučius dir
bantis lytines kurpes.
Yokohama, Japonijoj. Kriauklinią 
žuvią pardavinėtojaus stotis. ' 

94. Paroda ugnagesinią atletą, Yokoha
ma, Japonijoj.
Yokohama, Japonijoj. Kvietką 
daržas.
Yokohama, Japonijoj. Altorius, ne
šamas jauną gerbėją 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. Japoniečią būdas eiti pailsiu.
103. Trepai į Kigomizą žinyčią, Kyoto, 

Japonijoj.
104. Kyoto, Japonijoj. Kigomizą ži

nyčia.
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.

109. Nikko, Japonijoj. Senovės akme
ninis šuo, sergentis Nikko žiny
čių nuo Piktojo.

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

loa upės, Honolulu, Hawai.
112. Daktilinių paimu kelias, Honolu

lu, Hawai.
113 Hawaiska moteris, gaudanti Pee- 

heai, mažiukę kriaukinę žiuvaitę.
114. Chiniečiai renkanti ryžius, Ha

wai.
115. Gyvenimas Pretorijoj, Pietinėj 

Afrikoj.
116. Inplauka ir plaukianti laivą tai

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

Antonio.
San Francisco gatvė, Mexico City. 
Didysis pliaeius, Mexico City. 
“Jojimas šenimis”. 
Mano apginėjas.
Kalėdą rytas.
“Tėve musą, kuris esi danguo

se’’.
124. Pagalvėlių karė.
125. šėrimas kačiuką.

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

100 tą pačią paveikslėlių bakee- 
lyje be eleskopo ......................... $2.00

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

Pats vienas teleskopas 
lėlių kaštuoja $1.00.

SERIJA III. 
Susidedanti iš 12 maišyto 

veikslėlių pundelyje, 
už pundelį.

šitoje serijoje, kiekviename punde
lyje, beveik vis kitoki paveikslėliai, 
tai yra maišyti iš visokią gatunką. 
.Juose yra: gražiausią miestų, bažny
čią ir kitą bagotų triobesią 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 I.

SERIJA rv.
12 taippat maišyto gatunko paveiks

lėlių pundelyje. Kaina 50c., už 
pundelį.

Šitoje serijoje gražiausi paveikslė
liai. Labai aiškus, yra dirbti ga
biausią artistų, brangaus darbo. Į 
juos žiūrint matai viską taip aiškiai 
kaip kad prieš akis nebūtą jokio pa- 
.eikslėlio, bet tikrai gyva regykla.

ATMINKITE, kad virš parodytos 
Kainos yra tik už paveikslėlius, be 
teleskopo. Pats Teleskopas kaštuoja 
75c. Vieno Teleskopo užtenka ant vi- 
<ą ir visokią paveikslėlių turėti, tai 
dienas Teleskopas užtenka jiems vi
siems.

Vienas Teleskopas užtenka visokiems 
paveikslams. Kada turi teleskopą, 
uai gali imti paveikslus kokius tik no
ri ir visi tiks į tą patį teleskopą.

Siųsdami pinigus ant teleskopą ar 
ant kitokią reikalą visada adresuokite:

JONAS M. TANANEVIČE 
3249-53 S. Morgan St.

Chicago, Ill.

66.

67.
68.

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

Stereoskopai yra dirbti garsiausią ar
tistą; 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 abrozčlio, abrozėiis pavirsta į 
naturališką paveikslą, kuriame matai 
čielas grupas žmonią, triobą, 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 žmogą nuo žmogaus ir išrodo jau 
ne paveikslu, bet tikru atsitikimu.

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

ir Arabą vilija,_ žiu- 
Ghizeh kelio, Kaire,

79.

80.

81.
82.

83.

84.
85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

Daržas

palocią,

išdžiūvusiame

Singapore, In-

Uranium Steamship 
Company

^ Jelejtbone Yards 3547

C. J. KILL
KoMraktorius

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkalbinimus atlieka 
kifo'veikiausiai.

824 West 35th Street 
Netoli,Hoisted St. 
CHICAGO, ILL.

Austrijos,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 <3.'Co., 

140 N. Dearborn St., Chicago, 111.
Arba pas mus agentus kurie randa

si visur Suvienytose Valetijose.

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:
1. Kristaus užgimimas Betlejaus Stai-

nėlėje.
2. Trįs Karaliai atlanko gimusį Kris

tą ir dovanas jam kloja.
3. Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo

kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

Kristus 
lejaus. 
ną.

Kristus
Judošius

Kristą žydams.
Simonas pagelbsti Kristui 
nešti.
šventa Veronika apsiuosto 
Kristui.

Jėzus ramina moteris, kad 
verktą.

10. Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.

11. Kareiviai ir šv. Peras prie kalno 
Golgotos.
Kristus paveda savo motiną Jonui. 
Skaito Kristui myrio dekretą ant 
kalno Golgotos.
žydai ruošiasi kalti Kristą prie 
kryžiaus.
Kristaus kūną ima nuo kryžiaus.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

12.
13.

14.

95.

96.

97.

98.

99.

ant svodbos, Kanoj Gali- 
Permaino vandeni į vy-

ant kalno kalba priešais, 
savo pabučiavimu išduoda

kryžių

veidą

jo ne-

nukry-

16.
17. Kristus keliasi iš grabo. 

Kristus žengia į dangą.
19. Regykla šiandieninio Betlejaus.

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 Kalvarija, 
kur Kristus mirė.

25. Ulytėlū po vardu Jėzaus “štai 
žmogus”.

SERIJA II.
Susideda iš 100 Stereoskopišką paveik- 

lėlių bakselyje. Kaina $1.50 už 
bakselį.

šitoje serijoje yra 4 sykius tiek 
veikslėlių ką pirmutinėse serijose. 
Štai ką juose galite pamatyti:
26. Besiartinant: audra ant ežero Erie.
27. New Yorke tavorą krovimas į di

delį oceaninį laivą.
New York. Pilies daržas (Casttie 
Garden).
Boston.
Atlantic 
maryj. 
Niagara, 
tys nuo ožinčs salos. (Horse Shoe 
Falls from Goat Island).
Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.
Kaskados ir pokylinė svetainė. 
P. Parodos 1904 m. 
Moki indijonas namieje. 
Moki indijoną gyvenimas.
Sioux indijoną vadas, He-No- 

Fraid.
Vartininkai (The Sentinels) 3.043 
pėdą augščia, Yosemite, Cal. 
Motina girią, 68 pėdas apėmio. 
Yosemite Klonyj, Cal.
Magdelenos Kolegija, Oxford, Au 
glijoj-

40. Airija. Killarney, pilis Boss.
41. Inėjimas j Muckross Klioštorių, 

Airijoj.
42. . ........................ — ‘
43.

18.

20.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.
35.
36.

37.

38.

09.

pa
ir

Ežeras viešame darže.
City, New Jersey. Pa-

Patkavinis vandenskri

L.

šiaurinis miestas, Gibraltar.
Berlynas. Bondler lovis ir Ka 
tedra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramži
nės pilies.
Vokietija. Laivas aplcidžiantis Ko 
bleneą, int Rheino upės.

48. Švedija. Stoekholmas nuo vandens 
pusės.

47. Stockholmas.
48.
49.
50.

44.

45.

51.
52.

Karališkas palocius.
Švedija. Ant kelio į Odde.
Švedija. Lejoao pilis. Geteborge.
Šveicarija. Mount Blauce žiūrint 

nuo Chamonix.
Thun, Šveicarijoj, 
žuvinis kiemas, Alhambra, Granu 
da, Ispanijoj.

53. Katedra Notre Dame, faskada. Pu 
ryžiuj, Francijoj.
Tulleriną daržas, Paryžiuje, Fran 
ei jo j.
Palociai tautą ant upės Šeiriuos 
Paryžiaus Paroda, 1900 m.
Venus de Milo Louvre, Paryžiuje,
Francijoj.
Des Shamps Elyseee. Paryžiuje, 
Francijoj.

58. • Didžiosios operas palocius, Pary
žiuje, Francijoj.
Tvirtynė šv. Jono ir Katedra, Mar
seilles, Francijoj.
Laivą užplauks ir ežeras, 
franee, Francijoj.
Carniche kelias ir ežerėlis 
farnehe, Francijoj.
Pajūrinis kraštas Casino, 
Carlo.
Vatikano daržas ir šv. Petro ka
tedra, Ryme, Italijoj.
Rymas žiūrint nuo bokšto Šv. Pet
ro katedros.
Didžioji galerija Colona palociuje, 
Byme, Italijoj.

54.

55.

56.

57.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Ville-

Ville-

Monte

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

........ $1.00 
be paveiks

gatunko pa-
Kaina 25c.

Išgydysiu Jus 
in K 4 NUO PASLAP- III v Ui TINGU LIGŲ.

Ateik pas ma 
ne, o asz iszgy 
dysiu jus an 
visados. A 
gvarant uoju 

kiekvien am u 
ganedinima 
kuris atšilau 
kys in mano o 
fisa. Asz isz 
gydysiu jus uz 
pigiau i r ge
riau, negu dak
tarai mieste, 

kurie turi mo
kėti auksztas 
randas ir turi 
didelius iszka- 
szczius. Asz 
vartoju ir fab
rikuoju pats 
«ivo medicinas 
priprovas k u- 
rias asz pats 
importuoju.
D a na r laikas

iszsigydyti lt būti sveiku. Rodą ir isz- 
egzaminavojimas dykai, ar gydysiesi ar 
ne. Asz pritaikysiu mano maža uzmo- 
kesni, pagal jusu iszgaleiima. Netruk
dyki bet atsilankyk szendien.

Asz kalbu lietuviszkai.
Western Medical Institute

1827 Blue Island Are., 2 lub. virszuį Ban- 
kos, prie 18tos gatves, Chicago, Ill.

DR. RENFER, Specialistas.
Vai. 8 r. iki 8:30 v., nedel. 8 r. ikri2dien

Specialistas kuris 
iszgydo ko kiti negali.

**********
%

*
***
*
***
¥**
*
»»»*»*******4***»*********

MOKYKLA ŠOKIU.
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

**************************
g * 
* * * * 
* * £ 
**************************

DR. O. C. HEINE
DENT1STAS

Kamp. 31mos ir Halsted gatvių 
Ofisas viršuj Aptiekos 

15 metų vienoje apygardoje.

g***
**

Kiekvienas žmogus privalo
H=žinoti kaip užlaikyti savo sveikatą.s=

Sutaisė Dr. A. L. Graičunas.

SVEIKATA arba tiesus ir trumpas kelias į sveikatą. 
Šis pirmas lietuvių kalboje sveikatos žinynas parašytas pagal 
Europos ir Amerikos garsių daktarų ir profesorių veikalus. 
S VEIK AT A—veikalas didis, turi 339 puslapius, su keliais 
šimtais aiškių paveikslų apie žmogaus kūno sudėjimą ir t. t.

Toji aukso knyga SVEIKATA lėšuoja tik $2.00 su prisiuntimu.
Visos lietuvių laikraščių redakcijos, kunigai ir daktarai sako, 

jogei Sveikata verta aukso tiek, kiek pati sveria.
Pinigus siųsdami adresuokite:

JONAS M. TANANEVIČIA
3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.

Atmokate Anglišką kalbą?
<J Šiomis dienomis- išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 

pataisymu: Vienatis Savo Rtišies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu} Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtiniu Amerikos Valstybių Piliečiu. <J Yra_tai_praktiskas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius.^ ^ Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eileje teisingas ištarimas. Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu, <3 Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. Ą Pagalios tal
pinąs: trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. <J O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jųgtiniu Amerikos Valstybių Piliečiais!'<J KięifįraųadieOTvid .atvy
kęs J šitą salj privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delėi kiekvieno lietuvio kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240. ' *

S

Užsisakant “Rankvedį”, reikia drauge ir pinigus siųsti per pačto Mo
ney Orderį arba registruotam laiške adresuojant šitaip:

- Jonas M/Tananevičia,
3249-53 S. Morgan St., Chicago, III.

Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais

$1.25
$1.50

H

Labai linksma knyga

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

paslaptingas ir kraujo ligas
Ofisas atkaras nuo 9 iki 11 rytais 

ir nuo 5 iki 9 vak.

866 Milwaukee Ave. 
kampas Center Ave.

+ Pasekmingai gydo vyru, i
* teru ir valku ligas. Taipgi♦ * 
* ♦ ♦ 
i

Telephone Central 4632
GEORGE J. LOOKE

Associated with
Thomas J. MORGAN

Attorney ana counsellor at Law
Residence: 818 W. 18th St.

Atlieku visokius reikalus. Nelai
mes, Skundus, Reikalavimus, Ukėsiš- 
kas popieras ir visokius teismo daly
kus, einu už perkalbėtoją į teismą ir 
sutaikau visokias provas be teismo ar 
su teismu.

Apdraudžiu gyvastį ir turtą, par
duodu namus ir farmas.

Klauskitės visuose reikaluose pas 
lietuvį. Rodą ir patarimas dovanai.

(37—39)

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

CHICAGO, ILL.
SFEOIJALISTAS LIGŲ: VYRŲ. 

MOTERŲ, VAIKŲ IR PRIL GIM 
DYMO.

Gydau privatišk^ ’igat vyrą ir mo
terų, taipgi skauifiią skilvio, inkstą, 
plauučią, ’'-dies, reumatizmo, užnvodi- 
jimą kraujo ii ligas akių, ausų, nosįes 
ir gerklės, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo JO ryto iki 9 
valandai vakaro.

Dr. G. M. Glaser ——■
šiuo m! apreiškia pagodotal vlsuo- 

meniai. Jog ėsu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 21 
metų, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą į savo locną namą po numeriu

3149 So. Morgan St.
Kertė 82-ros gatvės. 
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpintas nur austais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuos! užganėdinti kaip ir ligšol. Pasi
tikėdamas, Jog gerbiame publika ir to- 
Maus mane rems, estu namie ant kiek
vieno pai-“ikt.;avlmo dieną ir naktį. 
Eslu specialistas ligose vaikų, moterų 
ir vyrų ir užsendlntose ligose. Darau 
visokią operac-IJą. Liekuosi su pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street

Kertė 82-ros gatvės.

************************** 
H Telephone Canal 2118

: Drt. A. LEONARDAS JUŠKA $
Š Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas. ¥ 
tt 1749 Šo. Halsted St., Chicago, Illinois. J 
L PRIĖMIMO VALANDOS: #

Nuo 9 ryto iki 11: po piet nuo 3 iki 5 ir 
vakare nuo 7 iki 9.^*************************

Tel. Lawndale 3670

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

Jei nori turėti linksmą būdą, tai nelauk nei die
nos, nei valandos nei miuutos, bet tuojaus atsiųsk 
“Kataliko” redakcijon tik 50 ceriių 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 ateivėdinimo, nei 
iš pilnų statinių “aiskrimo”, daugiau paįaudinimo, nei 
iš draugijos 25 merginų! f!

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

Kas uri kišeniuje 50 centų^degul 
neliųsta, bet tuojau perka r

HUMORĄ IR SATYRĄ.
Pinigus ši uždaro as adresuok taip

JONAS M. TANANEVICZE
Chicago, Ill8241 So. Morgau Street

Kas atsiųs IK'.00, gaus tą, juokingą knygą ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”.

£

W. POLCYN
mSOHCOHTMCTOR

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

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

B-BEU.S
Memorial Bella a Specialty.

McOkaae Bell Voudry ConBaltui«relM<L*VAA»

1 Užganėdintas pirkėjas, I 
■ tai geras apgarsinimas. f 
Į Pasiremdami ant to principo, i 
Įmes darome Real Estate biznį g 

jau per kelioliką metų. S
Kiekvienas biznis reikalauja S 

tinkamo prižiūrėjimo ir vedimo, | 
to paties reikalauja ir Real Estate 1* 
biznis, o kad tą atlikti tinkamai, i 
reikia padėti dikčiai darbo, ener- | 
gijos ir supratimo. |

MES esam pardavę šimtus H 
properčių, kaip tai: - Namų, Lotų f 
bei Farmų ir kiekvienas, kuris 1 

Įtik pirko ką nors per musų ban- B 
ką, yra pilnai užganėdintas, o jei- i 
gų žmogų užganėdini, tai jis re- a 

S komenduoja ir kitiems. &

g MES turime daug properčių S 
Į ant Bridgeporto (centras lietu- ® 
S vių Chicago]) ir kitose lietuvių B 
I apgyventose vietose.
5 MES greičiausiai apeiname ir 
1 gauname ant pardavimo “Bar- 
I gain’us” (pigumus), tai tokiu bu
ff du galime parodyti jums tokias 
1 propertes, kokių jus norite.

MES nieko neslepiam nuo pirkėjo, bet pasako- 
w me apie property taip, koki ji yra: jeigu yra gera, 
S tai sakome, kad gera; o jeigu prasta, tai sakome, 
ff kad prasta, tokiu budu pirkėjas gauna rodą tokią, 
ff kokią mes sau duotume.
n JEIGU NORI PIRKTI kokią nors propertę 
ff PIGIAI. tai atsilankyk į musų banką, o mes jums 
S parodysime tokių properčių, kokių tik jus norite,

REIKALAUJANT, PASKOLINAME PINIGŲ 
ff ANT PRIEINAMŲ IŠLYGŲ.

S JEIGU NORI, KAD JŪSŲ UŽMANYMAS 1 IŠSIPILDYTŲ, TAI ATSILANKYKITE Į 

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

Telephone Yards 2750 ,

Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau šaltą alų, geriausią vynąl 

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. 3 3rd St. Chicago.

LIETUVIAMS.
Lietuviai turinti namus ant Brhlgo- 

porto ir Town of Lake, reikalaujanti 
žiemą pataisyti stogus, vandens nube- 
gimo dūdas arba reikalaujanti prie 
namą kitokią pataisymą meldžiami 
kreipties prie.

NOWICKI BROS.
830 W. 31 St., (arti Halsted St.).

Telcphonas Yards 2091.
(37-44)

D y kai 
del

Vi r u
Vardas ir pravarde
Pačta........................

50,000 KNYGŲ
DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyru Ligoniu

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ©gausite dideles vertes 
knygele. Ta knygele pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodysima, silpnibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orga
niško ligoie, vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte 
namosie. Jeigu asatie nusiminė kiedami piningus daktarams ir uz gidukles, 
negaudame jokios pagelbos ta, apatingai dykai gauta knygelė del. vyru, jums bus 
vertesni bagelboi, keip $100.00. Jie pasakis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti 
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgava sveikato ir vyriškumo per pagelba tos 
vertingos knigelės. Ta knykele ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama vysal dykai; mas 
užmokant ir pačtau. Jškirpkite. žetnia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, omas 
kuo greičiaus prisiusma jums vysai dykai ta brange knygele.

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
DR. JOS. LISTER A CO., L.708 Northwestern Bldg., 22 Fifth Ave., Chicago, Ill. 

Garbingas Daktarai: Meldžiu prisiųsti man vysai dykai, jusu abgarsinta knygelė.

Statas
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ADMIi'.JBTRACIJA LIET. TEATRAL. 
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, Fin. Rasti., 

1900 W. 17th St.
Vlart. 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, Pirmsedis, 

4527 Marshfield Ave. 
Mot. Randis Pagelbininkas,

4521 S. Marshfield Ave.
'aulius P. Baltutis, Prot. Raštin., 

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

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

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

Draugysčių Reikalai,

nereiktų gailėtis. Fo perstatymui 
tautiški šokiai ir .lekiojanti krasa. Po
ni ar panelė, laimėjusi daugiausiai 
atviručių, gaus dovanų puikią kny
gelę. Su pagarba, KOMITETAS.

(37—38)

Reikalingas 'geras zeceris 
į “Kataliko” spaustuvę prie 
job’su.

TEMYKITE 
i LIETUVIAI!

IDMINISTRACIJA D. L. K. V" 
TAUTO POLITIŠKO KLIUBO.

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

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

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

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.
KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 

MINDAUGIC.
J. V. ZachareviCe, Prez., 

917 — 33rd St.
- Martinas Kadzievskis, Sekr., 

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

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

32nd Pl. and Auburn Avi.

TAUPYKIT PINIGUS!
“Keistuto” Paskolijimo ir Budavo- 

jimo Dr-stė (Spulka) No 1.
Nauja 45 serija prasidėjo ketverge 

rugpiučio 8-tą dieną 1912 m. Susirn- 
kimai atsibuna kas Ketvergas 8-tą 
vai. vakare Juozo Ridiko svetainėje 
3251 Ilinois Court, kampas 33čios 
gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą ak- 

jcijų. Akcijos užsibaigia už 6Į4 metų 
i 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 sučėdijimo pinigų.

ši Dr-ja (Spulka) yra seniausia 
iš visų lietuviškų Spulkų Chieagoje.

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

i Skoliname pinigus ant lengvų išly
gų del pirkimo arba statymo namų, 
ant pirmo morgičiaus (Mortgage)

Į peržiūrėjimu visų popierų.
Su guodone,

Ben, Butkus, Prezidentas, 
843 W. 33rd St.

J. P. Ewaldas, Sekretorius, 
3236 8. Morgan St.

Phones:—Yards 2716—Wabash 
Juoz. Ridikas, Kasierius, 

3251-3253 Illinois Court.

“AUŠROS” VAKARAS!
“Aušros” Vakaras atsibus Su- 

batoj, Rugsėjo 21, 1912, M. Meldažio 
Svetain., 2242-44 W. 23rd. PI Bus lo
šiama komedija “Bragusai Pabučiavi
mas” Pradžia 8tą v, vak. Įžanga 25c 
ir augščiau.

Pati komedija jai! juokų pilna, o 
jaigu dar ją pagrąžins geriausi musų 
artistai kaip tai: J, Vaitiekūnas, . J. 
šlikas, P. šlikienė ir M. Montviliutė, 
tai galima tikėtis, kad juokams ne
bus galo ir juoksis netik laike pers- 
tymui Balius. Pelnas nuo vakaro 
musų vakarą ir juoksis. Po persta
tymui BaBIius. Pelnas nuo vakaro 
skiriamas palaikymui Viešo Knygyno 
ir Skaityklos. 1800 W. 46th St.
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Antanas Jankaitis, kuris pirmiaus 
gyveno po nr.. 4528, Marshfield avė., 
Chicagoje, o ptfsktri' — 830 ant 33-čio 
place, meldžiamas įsišaukti į “Ka
taliko” redakciją, nes yrą svarbus 
reikalas. .

VARGONININKAS
Tikką iš Lietuvos atvažiavęs, 
gauti tarnystę. ' Galiu vesti 
arba bažnytinį beną. Esu 36 
kalbu lietuv. ir lenkiškai.
A. žeknis, 26 Boston st., So. Boston, 
Mass.

noriu 
chorą 
metų, 

Adresas:

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ ŠAPA.
Parsiduoda labai pigiai. Gerai in- 

taisyta. Aplink apgyventa lietuviais 
ir lenkais. Mano vyras darė gerą 
biznį, bet man pasilikus našle aš ne
galiu laikyti, nes nemoku darbo. Kas 
pirmas, tas geresnis! Atsišaukite ant
rašu: Ona Yuknis, 1620 So. Union 
Av., Chicago, Ill, (37—39)

Pardavimui galiūnas
• Parsiduoda galiūnas, geroje vietoje, 
ant kampo, aplink apgyventa lietuvių 
ir lenkų. Pro šalį eina dvi linijos ka
rų. Atsišaukite antrašu: W. J. Szim- 
kievicz, 3101 So. Morgan St., Chica
go. 38-40

3.

Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su fonetiškų ištarimu. čionais 
surinkta svarbiausi žodžiai, kokie tik naudojami kasdieninėje kal
boje. Prie galo telpa pamokimas tiems, kurio 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 .....................................................................................  $l-2&
Drūtuose apdaruose .............................................................................. $1.50.

PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS KALBOS RANKVEDĖLIS, Pasimoky- 
mui Skaityti, Rašyti ir Kalbėti angliškai. Sutaisė S. P. Tanane
vičia šis pradinis Rankvedėlis parengtas naudai tų, kurie nori 
trumpu laiku pramokti anglišką kalbą, susikalbėti kasdieniniuose 
savo reikaluose. Pusi. 63. Kaina .................................................. 25c.

IDMINISTRACIJA DE-STĖ.3 ŠV. 
JUOZAPO • AIM. SM.

Juazapas l'alandauckas, Prez., 
3234 Illinois Ct.

Ant. Petrokas, Vice-Prozidentac, 
4341 S. Hermitage Av.

Juozapas Palekas, Prot. Rašt. 
4520 S. Marshfield Av.

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

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

ADMINT.jTBACIJA L. L. u. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

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

* KATALIKO ’ ’ KLIUBO 
ADMINISTRACUA.

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsedis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.

•^AMINISTRACIJA DP4STĖS SV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

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

Antenas Mazelauskis, Pagebininkas.
3244 S. Morgan St.

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

Antanas Kasparavičir. Rašė. Fin, 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazaeskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

4. TRUMPA LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA del Lietuviškų Mo
kyklų šiaurinėje Amerikoje. Pagal Stuobrį ir kitus parengė S. P. 
Tananevičia. Pusi. 102. Kaina ........................................................ 35c.

5. NAUJAUSIAS LIETUVIU LEMENTOBIUS 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.

7. NAUJA CHRESTOMATIJA dėl Lietuviškų Mokslainių Amerikoje.
Dalis I. Parengė B. Brandukas. ši knyga yra geriausia skaitymui 

„ šiek tiek pramokusiems skaityti, nes joje telpa trumpos, gerai su
prantamos jaunam protui pasakaitės. Pusi. 155. Kaina drūtuose 
apdaruose ................................................................................................. 35c.

6.

PARDAVIMUI SALIUNAS.
Saliuną parduodu negirdėtai pigiai, 

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

3302 S. Morgan St., 
Chicago, Hl.

Reikalingos patyrusios merginos 
pardavėjos. Turi turėti paliudyjimus. 
Gera mokestis.

Stem’s Dry Goods Store, 
3442 So. Halsted st.

(38—39)

8. NAUJA KNYGA dėl Lietuviškų Mokslainių Amerikoje. Dalis II. 
Parengė P. Brandukas. Yra tai antra dalis Chrestomatijos la
bai paranki mokimui jau pramokusių skaityti ir rašyti vaikų. 
Telpa joje apysakėlės ir eilės. Pusi. 212. Kaina drūtuose ap
daruose ................................................................................................. 350,

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 ..............................................  50c.

GRAŽIAUSIAS LIETUVIU VAKA
RAS!

Ant Town of Lake “Birutė” stato 
scenoj “ Kaminakrėtis ir Malūninin
kas ”, Operetė parašyta M. Petraus
ko, Ned., Rugs.-Sept. 22d, School Svet. 
48th 8t. ir kamp. Honore. Pradžia 
7:30 vak. Įžanga 75, 50, 35 ir 25c.
“Kaminakrėtis ir Malūnininkas” 

yra vienas iš smagiausių lietuvių vei
kalų, kuris musų publiką, tikrai sa
kant, užžavėja savo malonia melodija, 
suprantamais žodžiais ir linksmais 
juokais. Kas norite linksmai vakarą 

Susirinki- I praleisti, gražiai ir draugiškai pasi
linksminti, tai ateikite į šitą vakarą. 
Po perstatymui balius su tautiškais 
šokiais, konfeti ir serpentinai. Muzy- 
ka po vadovyste pono P. Sarpaliaus.
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2200.

tėmykit lietuviai:
TAUPYKITE PINIGUS!

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

35 serija prasidėjo utarninke Rug
piučio 6 dieną 1912 m. >-----------
mai atsibuna kas Utarninkas 8tą vai. 
vakare Dom. žemaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po ke
letą akcijų ,ir mokant po kelius cen
tus arba dolerius į savaitę, galima 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožna akcija užsibaigia už 6% metų 
ir atneša $100.00.

Todėl kviečiamo Lietuvius ir 
tuvaites prisirašyti.

Virš minėta Dra- gija (Spulka) 
po priežiūra valstijos Illinois ir 
vedama pagal tiesis valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų 
lygų del pirkimo arba budavojimo Na
rių ant pirmo morgičiaus (Martgage) 
su peržiūrėjimu visų fopierų.

Su guodone,
Kaz.. Katutis, Prezidentas, 

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

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

Mykolas J. Tananevicze, Kasier. 
670 W. 18 8t.

Paieškau savo brolio Motiejaus Vai
čiulio, 11 meti} iš Lietuvos. Paeina iš 
Suvalkų gub., Punsko par., Kreivėnų 
kaimo. Trįs metai atgal gyveno Ply
mouth, Pa. Jis pats, ar kas kitas, 
teiksis atsišaukti šiuo adresu:

Katrė Valineienė-Vaičiuliutė, 
24 Stone st., Stamford, Conn

Paieškau savo pusbrolio Boleslove 
Railos. Paeina iš Kauno gub., Uk
mergės pav., Pagirių par., Plunkiu kai
mo. Dvylika metų Amerikoj. Jis 
pats ar kas kitas, teiksis atsišaukti 
šiuo adresu: , .

Lie-

yra 
yra

iš-

2200.

DIDELIS METINIS BALIUS
Parengtas Draugystės Liet. Jauni

kaičių Dainos Mylėtojų, atsibus Ne
dėlioję, 29 d. Rugsėjo (Sept.). 1912 m. 
M. Meldažio Svetainėje, 2242-44 W. 
23-rd. Place (Tarpe Leavitt ir 
Avenue) Pradžia 5-tą valandą 
tų. Inžanga 25c. porai.

Maloniai' užkviečiam visus 
vius ir Lietuvaites ant musų viršminė- 
to Didelio Metinio Baliaus, kuris bus 
vienas iš puikiausių Lietuviškų Balių. 
Taipgi bus puiki muzykė, gardus ge
rvinai ir kvepianti cigarai. Su godone

Komitetas. 38

Stanislovas Raila,
153 E. Main st., Amsterdam, N. Y.

Oakley 
po pie-

Lietu-

Paiešau savo giminaičių Amelijos ir 
Barboros Viržintaičių.
Kauno gub., Raseinių 
par., Stirbiškių sodos, 
ar kas kitas, teiksis 
adresu:

Paeina iš 
aps., Laukuvos 

Jodvi pačios, 
atsišaukti šiuo

PARDAVIMUI PARMOS! '
Parmos 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.

Barbour <£• Barbour, 
1411 Ashland Block, Chicago, Ill.

PARDAVIMUI SALIUNAS, BUČER
NĖ IR GROSERNĖ.

Noriu greitu laiku parduoti saliuną 
ir bučernę su groserne. Randasi ge
roj vietoj; apgyventa aplink lietuvių 
ir lenkų; prieš lietuvišką bažnyčią; ker
tė Wabansia avė. ir 
duoda del savininko 
farmos. Atsišaukite

M. B. Kukta, .
1658 N. Wabansia avė., 

(38—41) Chicago, Ill.

Paulina. Persi- 
išvažiavimo ant 
antrašu:

9.

10. ŠVENTA ISTORIJA. Senojo ir Naujojo Įstatymo. Parašė Vys
kupas Motiejus Valančauskas. Trečias su pataisymu išdavimas. 
Su daugel paveikslėlių. Yra tai aiškiai ir kieki lenam supranta-* 
mai aprašyta visa istorija nuo sutvėrimo pasaulio ligi pradžiai krikš

čionybės. " Pusi. 180. Kaina drūtuose apdaruose .....................  40fl|

BELETRISTIKA. J
AM ALONG A ARBA TYRO DUKTĖ. Labai graži apysaka apie į 
balti eidžius ir indijonus, kurie Amerikoje mušėsi už savo tėvynę.
Pusi. 91. Kaina ...................................................................................... 25c,
Ta pati su audeklo apdarais ................................................................. 50c.

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.

11.

12.

13.

PASARGA ŠV. JUOZAPO L. MIR. 
DR-JOS NARIAMS.

Visi nariai privalo pribūti ŠV. Kry
žiaus parapijos svetainėn, Nedėlioj 22 
d. Rugsėjo, 1912., 1:30 vai. po pietų. 
Pasiimkit Dr-jos ženklą, nes 2 vai. 
eisime in eofpore į svetainę "Town 
of Lake Turner Hall’’, ant apvaikš- 
čiojimo musų paminėjimo 5 metų Drau
gijos sukaktuvių ir baliaus. In cor- 
pore inėjimas dykai. Paskui reiks 
mokėti 25c. Kas iš narių nebus, už
simokės 25c. bausmes (už tikietą). Su 
pagarba.

J. J. Folekas, Rast., 
4520 So. Marshfield Av.

(37—38)

PUIKUS LIETUVIŠKOS VĖLIAVOS 
BALIUS

Garsaus Var- 
Nedėlioje, 13 
m. Columbia

Ant. S. Vitkus,
P. O. Box 450,. į Westvile, Ill.

;. ■ ■■
Paieškau sava draugo Petro Lietuv- 

nįko. Jis gyvena Chicagoj. Paeina 
iš Suvalkų gub., Kalvarijos miesto. 
Jis pats, ar kas kitas, malonės atsi
šaukti šiuo adresu: ,

K. Simonaitis,
1621 Mcreyrtolds -st., Chicago,

(38—40)

DIDELIS IŠPARDAVIMAS KNYGŲ!
Kaip apsivesti ir laimingai gyven

ti;. Kaip kortomis daryti monus ir loš
ti taip, kad nekada nepraloštum; 
Kaip išsirinkti mylimąją ar mylimą
jį; Kaip atprasti arba kitą atpratinti 
nuo gėrimo ir rūkymo — su receptais. 
Prie to viena ketvirta svaro pakelis 
tikro rusiško tabako ir trejų-devyne- 
rių. Prisiųsč vieno biznieriaus arba 
draugystės raštininko 
centų Money 'Orderiu, 
viršminėtus daiktus.

T. A. Thomos, 
St. John ’s,

adresą ir 50 
o gausi visus

14.

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.
APSIRIKIMU 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 - -

15.

ŠV. MYKOLO DB-aiEH WILKES-
BARRE. PA. ADMINISTRACIJA. .

Silvestras Piiecuas, Prezidentas, ŠV. MARTYNO L. TEATR. DR-JOS 
462 E. South St. NARIAMS.

Intanas šeškevišius, Vice-prezidentas, ,, - ...
501 New Grant St. MusV Dr Ja tures savo menesin} su-

Vincas Adominas, Prot. Sekr., sirinkimą nedėlioj 22 d. rugsėjo (sep- 
34 Logan St. tember), šv. Jurgio parap. svetainėje

Knzim. Deltuva^ Fmansųt Sekr. l-mas, (kampag 32 pl. ir Auburn ave ). Kiek. 
•fats Linukus, Finansų Sekr. 2-raa, vienas narįs privalo pribūti į susirin- 

425 S. Grant Sv. I kima, nes bus daug svarbiu dalvku
,U0«« wipaCA apsvarstymui Su guodone,386 New Grože St. | A j Kasparas, Pr. Rašt.,

3416 Auburn avė.

Parengtas Draugystės 
das Lietuvaičių atsibus 
d. Spalio (Oct.), 1912 
Svetainėje, 48-tos ir So Paulina St.
Svetainė atsidarys 4-tą valandą po pie-. 
tų, Balius prasidės 5-tą valandą va
karė, Inžanga 25c. ypatai.

Užprašome visus Lietuvius ir Lie
tuvaites, senus ir jaunus ant musų iš
kilmingo baliaus. Merginos, vietoj pir
kimo tikietų, turės pirkti vėliavą, o 
ant Grand Maršo vaikinai teiposgi 
gaus vėliavą už dyką. Vėliavos bus 
su numeriais, kokį numerį vaikinas 
gaus, su tokiu numeriu turės jieškoti 
merginą į porą maršo. Užprašo visus 
atsilankyti. KOMITETAS.

38

LINKSMA NAUJIENA VISUOME
NEI!

Ore,

III.

ANT P^KDAVIMO.
Parsiduoda 4 Ictai Roseland, 

priešais lietuvišką bažnyčią, labai 
roj vietoj. Gera proga del lietuvio 
pasibudavoti namą ir užsidėti biznį. 
Kas norėto pirkti tegul atsišaukia į 
J. M. Tananevičio Banka, 3249-53 So. 
Morgan St., Chicago, 111.

111, 
ge- 9, Chicagoje, su žemišku 

persiskyrė Stanislovas šat- 
Šv. Stanislovo dr-jos. Ve-

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.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

WILKES-BARRE, PA. 
Laukus, PrezidentCa, 
425 S. Grant . t. 

Staneika, Vice-prezid., 
57 Oak Lane.

Pieckis, Prot. Sekr., 
462 E. South St.

J. Daukšys, Kasierius, 
18 N. Meade St.

f. Adomynas, I Finansų Sekr., 
34 Logan St.

J. Anekaitis, II Fin. Sekr., 
New Grovj St

J.
7.

8.

Lietuvių Jaunimo Ratelis sta
to ant scenos 5 veiksm. 8 atiden
gimuose Nagornoskio Tragediją “Ži
vilė’’ Nedėlioj 22-rą dieną Rugsėjo 
(Sept.), 1912, Šv. Jurgio Parapijos 
Svetainėje, prie 32-ro PI. ir Auburn 
Ave. Pras.dės 7:30 vai. vakare. Sve
tainė atsidarys nuo 5.

Užtenka paminėti tik vardą “Ži
vilė’’, tai jau visuomenei yra žinma. 
kad atsilankę ant šio teatro nebus 
apgauti. Po teatrui šokiai.

KOMITETAS.

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

Parsiduoda bučernė, grosernė, arklys 
ir vežimas už prieinamą prekę. Prie
žastis pardavimo—savininko pati ser
ga ir turiu išvažiuoti kitur. Biznio 
vieta gera, tirštai apgyventoje lietu
vių aplinkėje, prie pat lietuviškos 
bažnyčios. Atsišaukite į “ Kataliko ” 
redakciją. (38—40)

Rugsėjo 
gyvenimu 
kus, narįs 
lionis sirgo labai trumpai, nes paly
dėjęs į kapus mirusį draugą Joną 
Lukošių, netikėtai susirgo ir parvež
tas namon vakare 6:30 vai. pasimirė. 
Jis buvo jaunas vyras, 32 metu am
žiaus. Amerikoje išgyveno apie 12 
metų. Apie 5 metai vedęs. Didėlia
me nuliudime paliko moterį ir dvi 
dukreles, 3 ir 1 metų. Jo laidotuvės 
buvo 9 rugsėjo; palaidotas ant šv. 
Kazimiero kapinių po dievmaldystai, 
atlaikytai šv. Kryžiaus par. bažnyčio
je-

A. a. šatkus visą laiką dirbo S. S. 
& Co. Buvo doras ir draugiškas žmo
gus, kuomi ingijo daug gerų draugų. 
Draugai jo nupirko jam gyvų gėlių 
vainiką, su parašu: “Nuo draugų”. 
Velionis taipgi prigulėjo ir prie Kar. 
Jagelo Dr-jos, kuri nupirko kitą jam 
vainiką; tam daugiausiai pasidarbavo 
pp. J. Cepauskas, S. Mockevičia ir L. 
Hayzller.

Lai būva jam lengva žemelė! ,

lati apdaryta .........................................................   65c.
GUS. 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 ...................................................................................... 75c.

19. GELŽKELIS. Pagal svetimus rašinius parašė K. Stiklelis. Čia
labai aiškiai parodyta išradimas pirmutinio gelžkolio Anglijoje, ir 
kliutįs, kokias turėjo jo išradėjas. Pus. 21. Kaina ......................... 10c.

20. GRAŽI DOVANELĖ LIETUVOS ARTOJAMS. Eilės. K. Stikle
lis. Joje telpa keliolika puikių tėvynaiaiškų eilių garsaus musų 
poeto K. S. Pusi. 21. Kaina ................. s........................................... 10c.

HUMORAS IR SATYRA Lietuviams Laisvo Laiko Praleidimui ir 
Saldiems Juokams. Surinko Juokų Mylėtojas. Pusi. 158. Kaina fOc. 
Apdaryta ...................................................................................................... lilic.

09 GTTTJVF.RO KELIONĖS J 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 .........................   40c.
Apdaryta ...................................................................................................... 6l>c,

21.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
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PIRMU KARTU BROOKLYNE

PAMINĖJIMAS 5 METU SUKAKTU- 
VIU ŠV. JUOZAPO L. MIR. DR.JOS.

Draugija šv. Juozapo Laim. Mirimo 
(ant Town of Lake), parengė Ap- 
vaikščiojimą, 5 metų sukaktuvių tos 
Dr-jos gyvavimo. Apvaikščiojimas at
sibus Nedėlioj 22 dieną Rugsėjo (Sep
tember), 1912 m., svetainėje “Town if 
Lake Turner Hall”, ant 46 ir So. 
Wood gatvių. Prasidės 2 valandą po 
pietų. Gatvėmis apvaikščiojimo ne-

ADMINISTRACiJA SALDŽIAUSIOS Į bus, bus tik svetainėje prakalbos, de- 
ŠIEDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS.. kienlacijos koncertai ir tt.

Benediktas Butkus, Pirmsedis, 
843 — 33rd St. Taigi gerbiamieji lietuviai ir lie-

Jonas Bagdonas, Vice-prezi., tuvaites!
3236 So. Morgan St. • ianmis

Ant. Mosteika, Piotokolų Raštin., I .
821 — 33rd PI. iškilmingo

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

Kviečiame kaip senus, taip 
atsilankyti ant šio musų 
apvaikščiojimo ir baliaus, 
nepasivėluoti, nes progra

mas bus labai invairus, ir prasidės 2
vai. po pietų. Toliaus bus šokiai ar
ba balius, kuris trauksis iki vėlos nak- 

V Y KIAUŠY BE GVARDIJOS DIDŽ. I ties. Muzykė bus iš geriausių lietu- 
X. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA igku muzikant.. Vadovv,tP n L RAITELIŲ ANT TOWN OF LAKE. ‘ muzikant'j, po ladoiyste p. L.

J. Klimas, Pirmsedis, Kibarto. Kas nebūsit, gailėsitės! In-
1853 W. 45 St. žanga tik 25c. ypatai. Kviečia visus

P. čiapaSy Pagelbininkas, Į be skirtumo. Su pagarba, vardan šv.

b.
4644 So. Paulina St. I KOMITETAS.

K. A. čiapas, Fin. Rašt. (3-__3g)
4742 S. Hermitage Ave.

1 V. Jasulaitis, -Kasierius, 
4552 So. Ashland Avė. 

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

V. Jasulaitis, Gvardijos Adjutantas*
L. Boniaviče, Gvardijos Maršalga.

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO 
JETUVIŲ NAMU SAVININKU- 
J. M. Tananeviče, Pirmininkas, 

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

3200 Illinois Ct.
M. Kadzievskis, 

3118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO R. ir K. 

Kaz. Naugžemis, Pirmsedis, 
3202 Auburn Ave.

Joe. Gurinskas, PagelbininkaB, 
3347 Auburn Ave.

Ign. Mateliunas, Prot. Raštin,- 
1424 So. 49 Ave., Cicero Į1L 
J. 8. Palyanskas, Fin. Raštini, 

3325 S. Morgan St._ 
Vine. Stankus, Išdininkatį 

?934 — 29 St. ,

LIETUVIU MOTERŲ DRAUGIJA 
“APŠVIETA”.

Statys scenoj labai juokingą 3 veik
smų komediją “UŽBURTAS KUNI
GAIKŠTIS”, Nedėlioj, Rugsėjo (Sep
tember) 22 d., 1912, M. Meldažio sve
tain., 2242—2244 W. 23rd Place. Sve
tainė atsidarys 4tą vai. po pietų. 
Lošimas prasidės 5tą vai. Įžanga 25c. 
ir aukščiau.

Gerbiamą publiką širdingai kvie
čiam atsilankyti į minėtą perstatymą, 
kur kiekvienas galės labai linsmai lai
ką praleisti. Patsai veikalas yra ga
na užimantis ir be galo juokingas. 
Taigi čia yra gera proga kiekvienam 
atėjus linksmu laiku pakeisti visus 
savo gyvenimo vargus ir nemalonu
mus. Užtai gerbiamą publiką mel
džiame nepamiršti šito taip nepapras
tai gražaus perstatymo, kad po laiko

Ant Judamųjų paveikslų Klumpakoijs, 
Noriu Miego, Suktinis, Aguonėlė ir 
kiti. Pirmutinis vakarėlis lietuviu 
historijoje, kur bus rodomi lietuviški 
judami paveikslai. Pirmu kartu pil
niausias ir didžiausias historiškas pe • 
statymas apie Lietuvą ir lietuvių vei
kėjus. Protarpiuose paveikslų rody
mo maloniai publiką linksmins daine
les ir dekliamacijos. Vakaras bus 21 
d. rugsėjo (sept.), subatoje, 8:15 vai. 
vak. Tautiškame Name, 101-103 Grand 
st., Brooklyn, N. Y. Dainuos visiems 
žinoma užžavėtoja savo maloniu balse
liu p-ne Julė Palkauckienė. Vakarė-, 
lio progamas gana įvairus ir žingei- 
us, kokio dar Brooklyne nebuvo.

Pirmoji dalis.
Historiški paveikslai nuo 12-jo me- 

tašimčio iki 15-tamjam metamšimčiui, 
su paaiškinimu.

Tarpuose dainos ir'deklamacijos.

Antroji dalis.
Paveikslai žymesniųjų musų visuo

menės veikėjų, iš praeities ir šian
dien, su trumpomis biografijomis.

Trečioji dalis.
Dainos, dekfemacijos ir pirmu kartu 

lietuviški judanti paveikslai mums pa
sirodys ant scenos, (p. A. T. Račiūnas 
nuėmė šiuos "paveikslus laike ekskur
sijos Lietuvių Gymnastikų Kliubo, 7 d. 
liepos ir laike išvažiavimo Suvienytų 
chorų, 4 d. rugpjūčio.

Po viskam bus šokiai lietuviški ir 
angliški. Muzykė K. Strumskio.

Inžanga vos tik 25c. ypatai. Svetai
nė bus atdara nuo 7 vak

Kviečiame visus be skirtumo atsi
lankyti į šį vakarėli. Rengėjai.

Bučernė ir grosernė, apgyventoje 
lietuvių aplinkoje, parsiduoda delei 
savininko noro greit išvažiuoti į Lie
tuvą. Tuoj atsišaukite/- Antrašas: 
Juozapas Dobinskis, 821 — 34-th st., 
Chicago, Ill. (38—40)

Parsiduoda Grosernė ir Bučernė la
bai geroj vietoj, tarp lietuvių ir len
kų apgyventoj vietoj. Priežastis par
davimo, savininkas nori apleisti šią 
šalį. Norinti pirkti, malonėkit atsi
šaukti po šiuo antrašu: 3440 S. Mor
gan St. r, (37—39)

A. T, Račiūnas įg M. Daneliu, |

J. W. Zacharewicz
NOTARAS

Ištiria abstraktus perkantiems 
namus ir padirba visus kitokius 
legališkus dokumentus, Ameriko
niškus ir Europiškus, Asek’uruoja 
namus nuo ugnies ir ciklono atsa 
kančiose kompanijose ir skolina 
pinigus ant pirmo morgičiaus.

Kreipkitės prie tautieczio kuris yra 
atsakantis o visados gausit teisinga pa- 
tarnavima. Prieszai Szv. Jurgio bazn. 
911 W. 53 rd St. Tel Yard 5423

30.

31.

32.

“KATALIKO” IŠLEISTOS KNYGOS 
ARBA KNYGOS SAVOS SPAUDOS.

Gera proga del lietuviu-darbininko užsidirbti 
pinigus liiiosii laiku — pardavinėjant 
spaudos knygas.

sau 
musiji locnos 

Kiekvienas žmogus, kuris prisius 
iškaluo $10.00, aplaikys iš musę knygyno $20.00 ver
tės knygų. ’‘‘įtaigi naudokitės iš geros progos. Čionai8 
žemiaus s^ra^yti jų vardai: -

RANKVEDŽIAI.
1. SVEIKATA ARBA TIESUS IR TRUMPAS KELIAS Į SVEIKATĄ.

Pamatinės žinios iš Anatomijos, Fizijologijos ir Hygiįenos. Rank- 
vedis Pradinėms Mokyklomis 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.

2. VIENATINIS SAVO BUSIES LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKOS 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 Rankvędis 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 eilėje teisingas ištarimas, Toliaua sekaf

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 ......................................................................................... 15c.
KABALAS, arba Salamono Buklumai ir Planetos. Ateities prana
šavimai su pagclba stebuklingojo planetos ratelio ir kviečio grū
delio. Pusi. 26. Kaina tiktai ..........................   15c.

KAIP ATSIRADO JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBĖS. Aiš
kiai parodo, kokios kolionijos buvo pirma ir kaip iš jų susitvėrė 
šiandieninės Jungtinės Valstybės. Pusi. 35. Kaina ..................... 10c.
GRAUDUS VERXU3MAI, arba pasibudinimas prie apmislyjimo Kan
čios Viešpaties Jėzaus Kristaus. Pusi. 20. Kaina ......................... 15c.
KATORGON. Atsitikimas Muravjovo laikuose Vilniuje. Parašė 
P B. Aprašo, kaip Muravjovas be jokios mielaširdystčs kankino ir 
žudė nekaltus žmones arba varė juos Sibyriun. Pusi. 18. Kaina .. 10c.

KATORŽNINKAS. Labai daili apysakaitė Br. Vargšo iš šių dienų 
atsitikimų Lietuvoje. Kaina ............................................................... 1(J>

LIETUVAITĖ. Apysaka Juozapo Kvietkovskic. Guldė P. G. 
Labai puiki apysaka iš gyvenimo Lietuvių Lietuvoje apie pusėje de
vyniolikto amžiaus. Skaitydamas šią knygą ne tiktai ką smagiai 
praleisi laiką, bet dar įgysi sau naudą ir apsipažįsi su gyvenimo 
budu musų senukų. Pusi. 296. Kaina ................................................ 50c.
Su apdarais .............   75®

MALDOS GALYBĖ, 
kalbon išguldė P. B. 
čionių Rymo viešpatybėje. 
74. Kaina .......................

MAGDALĖS

Istoriškas piešinys IV šimtmečio. Lietuvių 
Puiki apysaka iš gyvenimo pirmutinių krikš- 

Verta kiekvienam perskaityti. Pusi. 
...................................................... 25c.

MABUA. Labai puikus aprašymas. Pusi. 75. Kaina 15c

UŽSIENYJE. Juokingas aprašymas kelionės į Pary- 
Mikalojaus ir Glapiros Ivanovų. Paraše N. A. Leikin.

Labai juokingai aprašyta prietikiai

Pusi. 216.' Kaina ......................... ' 50O.
............................................................... 750.

MŪSIŠKIAI 
žiu ir atgal 
Išguldė Magnus Parvalkietis. 1 
jaunos rusų poros, keliaujančios užsienyje, o nežinančios svetimų 
kalbų. Labai Užimanti knyga. " 
Ta pati apdaryta ................... .

MYLĖK SAVO ARTYMĄ. Pagal F. Hoffmoną parašė P. B. Pui
kus aprašymas iš laikų Napoleono. Labai užimanti ir pamoki
nanti apysaka, verta perskaitymo kiekvienam. Pusi. 131. Kaina 30c.

NAŠLAIČIAI arba paveikslas iš praeities. Vertė Artojas. Yra 
t^i užimanti apysaka iš netolimos praeities. Žingeidus ir pamo
kinantis aprašymas, vertas perskaitymo. Pusi. 265. Kaina .......... 35c

PLĖŠIKU LINDYNĖ arba Nunešta Duktė. Išguldė S. P. T. Joje 
aprašoma apie vieną lietuvę mergaitę, kurią žmogžudžiai buvo pa
vogę, o paskui išgelbėjo jos dėdė. Pusi. 38. Kaina ........................ 20c

PONAS TVABDAUCKAS, Garsus Burtininkas, žingeidus, su įvairiais 
paveikslėliais, papasakojimas pagal surinktas liaudies legendas. 
Vertė B. Nevalgęs. Pusi. 110. Kaina ............................................... 40c.
Ta pati apdaryta ......................................................................................

37. PAJAUTA Lizdeikos Duktė arba Lietuva XIV Metašimtyj, Isto
riškas Romanas. Sulietuvino Jonas Montvila. Pusi. 468. Kairia $1.00.
Diutuose apdaruose .................................................................................. $1.25

38. PRARACTVOS MICHALDOS, karalienės iš Sabbos. Iš naujo at 
Spausta. Laida IV. šioje knygelėje aprašoma, kaip toji karalienė 
pranašavo apie permainas viešpatysčių, karus, pergales vieni kitų
ir tt. Pusi. 42. Kaina ........................................................................... 10c

33.

34.

35.

16.

39. PŪŠČIOS DVASIA. Puikus apsakymas iš Amerikoniškų Miškų. 
Pagal D-rą Bird parašė A. L. Ančyc. Lietuviškai išguldė P. B. 
Puikus aprašymas apie amerikoniškus miškus, pirmutinius jų gy
ventojus baltveidžius ir jų kares su Indijonais. Labai užimantis 
ir pamokinanti apysaka, verta perskaityti kiekvienam. Pusi. 330. 

Kaina ....................................................................................   50c
Ta pati apdaryta  ....................................................................................... 75c

JONAS M. TANANEVIČIA, 
3249-53 SO. MORGAN ST, / CHICAGO, ILL*
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RUBLIU KAINOS

Tarp 
Bremen 
Hamburg 
Antverpen 
Rotterdam

216 W. Madison St.

Ant
baro

Žmones supran
tanti vertę geros
rugines degtinės

se ir Saliunuose. Yra

Reikalauk S-O-L-

balto ąžuolo bačkose pirm

Priminiai švelnios

šeimynų

mui.

12

“Prieš veją nepapūsi”,
Tokiuo antgalviu perei

goj nedėlioj šv. Jurgio K. 
parapijos salėje, aut Brid
geporto, atlošta teatras. 
Teatrą parengė bendrai su- 

■ įsiliejusios dvi draugijos, bū
tent: Jaunikaičių šv. Aloy- 
zaus ir Panų Nek. Prasid. 
Marijos P. Publikos bu- 
70 gana daug. Teatras at
lošta gana gerai. Pasibai
gus teatrui prasidėjo balius. 
Šokta tautiški šokiai. Te
atras ir balius buvo pareng
ta parapijos naudai. Rei
kia priminti, kad šv. Aloy- 
zaus dr-ja 29 d. šio rugsėjo 
ten-pat turės kitą persta
tymą. ~ Zig.

Lietuviškas vaudevilis.
Rugsėjo 15 d. Meldažio 

svet., buvo 28 T. M. D. kp. 
vakaras. Kalbėtoju buvo p. 
Butkus. Deklemavo K. Zau- 
riutė ir K. Vavrinskaitė. Ši 
pastaroji, kelių metų mer- 

rigaitė, turėjo negana estetiš
ką deklemaciją, buvo per
daug neapdailintų išsireiš
kimų. Juokus “Žioplasek- 
lės” atliko K. Kaupaitė, R.

V. Brusokas. 
mandolina F.

Duetą atliko

Zaura ir 
Skambino 
Bagdžiunas.
S. Kaupaitė ir V. Brusokas.
“Stepuko dukteris” atliko 
Zauriutė ir Vavrinskaitė. 
“Ceremonialas” — T. M. D. 
28 kp. nariai. Svarbiausią 
dalyką “Stepuko opera”, 
atliko ir-gi minėti T. M. D. 
nariai. Vakaro vedėjas — 
M. Dudas. Vakaras buvo 
labai smagus ir puikus. 
Žmonių buvo pilna svetainė 

XZ.

S. L. R. K. A. 100 kuopos 
vakaras.

Subatoje, 14 rugsėjo, at
sibuvo M. Meldažio svetai
nėj, West Side, smagus va
karėlis. Šitąjį parengė vie
tinė S. L. R. K. A. 100 kp. 
paminėjimui jos 5 metų gy
vavimo. Šio vakarėlio pro
gramas nors buvo trumpu
tis, bet įvairus. Kalbėtojai 
buvo pp. Mari. Kadzevskis 
ii* dr. K. A. Rutkauskas. 
P-nas M. Kadzevskis trum
pai paaiškino S. L. R. K. A. 
tikslus ir visus skatino prie 
šios organizacijos prisira
šyti. Kalba gan gerai pa
vyko. Dr. Rutkauskas kal
bėjo apie parapijinių moky
klų vertę. Nors kalbėtojas 
savo mintis išreiškė gražioj 
lietuviškoj kalboj, vienok 
kalba nebuvo užtektinai ap
dirbta — tik ant greitosios.

i padaryta degtine iš
nepaprastai puikaus mišinio.

Per daugeli inetų sendinta

suteikimo publikai.

geriausia pneprovos daro
SOLO degtinę

geru vaistu

orderiuoja SOLO vartoji

Kliubuose, Moteliuo

tai geriausias gėrymas. Už
ganėdina kiekvieną žmogų.
Nūsų irk bonką savo šeimynai.

STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago,

Toliaus programėlį pamar
gino deklemacijos ir F. 
Bagdžiuno orkestrą. Po 
tuom sekė balius. Žmonių 
atsilankė visai mažas skait
lius. N. L.

Jack Johnsono pati nusišovė
Apie du metai atgal Etta 

Duryea atsiskyrė nuo sa
vo vyro Clarence Duryea, 
turtingo arklių pirklio, ir 
apsivedė su nigeriu, šių die
nų didžiausiu čampionu, 
Jack Johnsonu (Džak Džan- 
sojiu), nepaisydama savo 
draugų maldavimo ir genčių 
išsižadėjimo.

Rugsėjo 11 naktyje ant 
viršaus J. Johnsono saliuno 
“Cafe de Champion”, 41 
W. 31 gatvė, kuomet apa
čioj prisirinkę buvo pilna 
juodukų, geriančių ir dai
nuojančių, ji savo tarnai
tėms tarė: “Melskitės už 
mane”, liepė joms išeiti, o 
pati šovė sau smilkiniu iš 
revolverio. Su pirmu vy
ru ji gyveno 6 metus; atsi
skyrė 1910 met. Su John
sonu ji priversta buvo gy
venti tarpe negrų, kurie jos 
nekentė, sakydami, kad ji 
apsivedė del pinigų.

Užsimušė aeroplanistas.
Rugsėjo 11 vakare ant Ci

cero tarptautiškų lenktynių 
aeroplanų lauko, bandyda
mas naują mašiną, Gyro by- 
planą. Paulius Peck iškilo į 
padanges ir bandė nutūpti 
erelio smarkumu. Aeropla
nas tečiaus lėkdamas spira
lių keliu žemyn po 100 my
lių valandoje greitumo, ne
suvaldomai atsistojo ant 
vieno galo ir didžiausiu 
smarkumu tėškė į žemę iš 
1000 pėdų augščio. Peek ir 
jo mašina sudužo į drebez- 
gus.

Dvi mergaiti inpuolė 
šulinin.

Rugsėjo 11 d. šulinin in- 
krito dvimetė Adelė Bagdo- 
nes (turbut lietuvaitė), gy
venanti ant 29 avė. ir St. 
Charles Road. Rastas ją 
šulinyje tik po kelių valan
dų. Tą pat dieną ant 64 
avė. ir Monroe gatv. šulinin 
inkrito 4 metų Elzė Lynest, 
daržininko duktė. Taipgi 
ji rasta tik kelioms valan
doms praslinkus.

DIDELIS TEATRAS!
Rengiamas Šv. Jurgio K. 

parapijos mokyklos moki
nių (ant Bridgeport©) kun. 
dekono M. Kraučuno var
duvių dienoje. Teatras bus 

atloštas subatoje, rugsėjo 21 
d. 1912 m. minėtos parapijos 
mokyklos salėje (32 place 
ir Auburn avė.). Pradžia 7:- 
30 vakare. Įžanga 25 ir 50 
centų asmeniui. Kiek gir
dėjome, perstatymas bus la
bai puikus, o todėl pataria
ma lietuviams tą vakarą ap
silankyti ir pasidžiaugti pa
rapijos mokyklos mokiniais, 
kuriuos moko ir lavina Se- 
serįs-mokytojos.

Sveikatos departamentas 
naikina netikusius maisto 

produktus.
Maisto produktų daliji

mo biuras pereitame mėne
syje atmetė arba sunaikino 
sekantį skaičių netikusių 
maistui produktų: 96 galvi
jus; 253 avis; 23 kiaules ir 
253 veršius; 15.183 svarus 
žuvių; 38.518 svarų vaisių; 
62.801 svarą daržovių; 2.034 
svarus kitokių maisto pro
duktų.

Chicagos tramvajų straiko 
klausimas dar neišrištas.

Chicagos tramvajų uni
jos atstovas santaikos tary
boje, teisėjas Scanlan, ir 
tramvajų kompanijos atsto
vas H. B. Flemings rugsėjo 
13 d. susiėjo išrinkti trečią 
narį, bet tas neatnešė pa
sekmės, nesusitaikė.

Tramvajų darbininkai sa
vo judėjimus slepia, todėl 
nežinia, ką jie savo susieji
muose nutaria. Menama, 
kad .jie nutarę straikuoti, 
jaigu tarybos komisija ne- 
užganėdįs jų reikalavimų.

Žydai nuskandino “grie- 
kus”.

Rugsėjo 12 buvo pirmoji 
Tirši, arba žydiški nauji 
metai — Roš Hašanna. Per 
visą dieną ties 12 gatve upė 
buvo žydais apspitusi. Tai 
buvo diena, kurioje žydai 
atsikrato nuo visų pereitų 
metų “griekų”. Kad atsi
kratyti, jie susirenka pas 
upę, vienas iš minios bara- 
hadinuoja, o kiti skubiai 
kratos drabužius ir metą į 
vandenį savo papildytas 
nuodėmes.

Tai buvo pradžia 5675 žy
diškų metų.

Elevatorių unijos reikalavi
mus aptars bendra komisija.

Elevatorių kompanijos 
prezidentas Britton Budd 
rugs.11 unijos atstovams pa
sakė, kad tolesni ginčai de
lei algų pakėlimo visai be
reikalingi; nesutikimai turi 
būti urnai atiduoti tarybos 
komisijai.

Neteko darbo — nusižudė.
Panelė Nemets, 25 mėty 

amžiaus stenograferė, rugs. 
9 skustuvu pasipjovė dėlto, 
kad pražudė savo darbą. 
Jos tėvai gyvena Kewanee, 
Wis.; Chicagon atvažiavo ji 
birželio mėnesyje. Nusižu
dė ji darbininkių mergini? 
prieglaudos buste, 5658 So. 
Wabash avė.

Po Halsted gatve irgi eis 
požeminis gelžkelis.

Sulyg vėliausių apskaity
mų Chicago j e žadama kasti 
požeminio, geležinkelio 64.42 
mylios ilgio, atsieis 131 mi
lijoną ir 101 tūkstantį do
lerių. Tais geležinkeliais 
galės keliauti 180.000 sėdin
čių žmonių valandoje. Ka
rai bus geležiniai, turinti po 
60 sėdynių ir bus varomi 
elektros jėga. Važinėjimas 
— 5 centai su transferals. 
Po Halsted gatve geležinke
lis eis nuo žiemių praside
dant Fullerton av., į pietus 
iki 79 gatvei: ta linija at

sieis 19 milijonų ir 307 tūk
stančius dolerių. ; Ant Hal
sted st. bus 24 stotįs; per
važiuoti ims 40 minutų lai
ko. Išviso bus kasama 9 
linijos. Taip nurodoma pa
darytuose pienuose. Pože
miniai geležinkeliai 
miesto savastimi.

Saulės spinduliai užmušė 
lietuvį.

Rugsėjo 10 dieną paskuti
nė Chicago j e buvo karšta 
diena. Po pietų termomet
ras rodė 93 laipsnius karš
čio. Tą dieną keli žmonės, 
saulės spindulių užgauti, 
mirė. Taipe anų pasitaikė 
ir lietuvis, Steponas Šatkus, 
kuris, laidojant seserėną 
ant šv. Kazimiero kapinių, 
krito negyvas. Sakoma, 
karščiai Chicagon jau dau
giau šiemet nesugrįšią.

Citrinos perrugščios.
Jei kas duotų citriną, ne- 

užsigaukite, jis nenori jus 
išjuokti, nes citrinų tuzinas 
vertas 50 centų. Citrina 
visvien. ką grynas pinigas.

Chicago j e 10 rugsėjo cit
rini? dėžė pabrango iki 10 
dolerių. Niekas todėl tiek 
nemanė mokėti ir viena die
na visame mieste negalima 
buvo jų gauti. Jei kas už
sigeidęs pasidaryti karš
čiuose stiklą lemonado sura
do kokioje krautuvėje kokią 
vieną susitraukusią citriną, 
tai jos savininkas nežinojo 
nei kiek už ją reikalauti. Po 
penkių dienų jos kiek atpi
go, bet vistiek perrugščios. 
Pabrango delei karščių.

^Ši p kortas ir Pinigų Siuntimas^

43.00
45.50
43.00
43.00
43.00
43.00
45.00

Francuzas Vedrines laimėjo 
Gordon Bennetto taurę.
Rugsėjo 9. Clearingo (va- 

kąrų-pietų Chicagos pusėje) 
tarptautiškose aeroplanų 
lenktynėse, laimėjimui Ja
mes Gordon Bennetto ^taurės 
ir kelių tūkstančių dolerių, 
lenktynes, o drauge ir taurę 
išlaimėjo garsiausias švie
tė aviatorius, francuzas 
Vedrines, lėkęs Deperdussi- 
no monoplanu, labai pana
šiame į žuvį arba torpedą. 
J o aeroplanas buvo varo
mas 140 arklių jėgos moto
ro (inžino). Lenktynėse 
jis lėkė 105% mylių greitu
mu valandoje. 124.8 mylias 
jis aplėkė į 70 minutų ir 
56.8 sekundas. Jis galėjo 
daug greičiaus lėkti, bet 
matė nesant reikalo, nes jo 
motoro jėga buvo 40 arklių 
jėgos didesnė kaip kokio ki
to aeroplano.

Antru kartu jis lėkė 20 
kilometrų (12.4 angį, my
lių), kad perviršyti grei
čiausią iki šiol buvusį aero
plano lėkimo greitumą. Jis 
ir perviršijo. Tą tolį nu
lėkė į 6 minutas 55.95 se
kundas (107% mylių valan
doje).

Antras greičiausiai perlė
kęs 124.8 mylias buvo fran
cuzas Prevost, lėkęs taipgi 
Deperdussino n monoplanu, 
su 100 arklių jėgos motoru. 
Jis nuo Vedrines atsiliko tik 
4 minutomis, 28.9 sekundo
mis.

Vedrines lengvai laimėjęs 
ko norėjo, tuojauš grįžo at
gal į Franciją.

Cicero lenktynėse visas 
geritumo lenktynes leng
vai laimėjo francuzas Pre
vost. • Tatai. su francuzais 
lakstymo moksle ir amate 
niekas negali susilyginti.

Pirma Jules Vedrines 
greičiausiai aeroplanu 12.4 
mylių (20 kilometrų) nulė
kė Niuportas savo darbo 
monoplanu Frakcijoj, 1911 
metais.

Dabartines šipkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti Europon 
yra sekančios:

Į krajų. Čia paduodame kainą kelio per vandenį: Iš krajaus.
$38.00 Hamburg American Lineiš Hamburgo per New Yorką eina 9 d. $43.00 
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

Hamburg American Line iš Hamburgo per Philad’a eina 12 d.
North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Exp. eina 7 d.
North German Lloyd iš Bremen per New Yorką, regul. eina 9 d.
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.
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
38.50
38.50
38.50
41.00

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 Ant v. arba Rotterdam per New Yorką, eina 9 d. 
White Star Dominion iš Hamburg per Montreal, eina 8 dienas

Apart šitų kainu kiekvienas atvažiuojantis, kuris neturi Amerikonišku Citizens 
popieru, turi mokėti $4.00 Head 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: 
ir Tilžės Eydkunų.

$5.20 $5.25
$4.85 $5.00
$6.95 $7.10
$6.90 $7.05

Prie kiekvieno siuntinio reik pridėti 25 centus ant pačto kaštu.

Rublių $ c Rublių S c Rublių $ c Rublių $ c
1 .52j^ 29 15.23 57 29.93 85 44.63
2 1.05 30 15.75 58 30.45 86 45.15
8 1.58 81 16.28 59 30.98 87 45.68
4 2.10 32 16.80 60 31.50 88 46.20
5 2.63 33 17.33 61 32.03 89 46.73
6 3.15 34 17.85 62 32.55 90 47.25
7 3.68 85 18.38 63 83.08 91 47.78
8 4.20 36 18.90 64 33.60 92 48.30
9 4.73 37 19.43 65 34.13 93 48.85

10 5.25 88 19.95 66 34.65 94 49.38
U 5.78 89 20.48 67 35.18 95 49.83
12 6.30 40 21.00 68 35.70 96 50.40
13 6.83 41 21.53 69 36.23 97 50.93
14 7.35 42 22.05 70 36.75 98 51.45
15 7.88 43 22.58 71 87.28 99 51.98
16 8.40 44 23.10 72 37.80 100 52.25
17 8.93 45 23.63 73 38.33 150 78.38
18 9.45 46 24.15 74 38.85 200 104.50
19 9.98 47 24.68 75 39.38 300 156.75
20 10.50 48 25.20 76 39.90 400 209.00
21 11.03 49 25.73 77 40.43 500 260.00
22 11.55 50 26.25 78 40.95 600 312.00
23 12.08 51 26.78 79 41.48 700 364.00
24 12.60 52 27.30 80 42.00 800 416.00
25 13.13 53 27.83 81 42.53 900 468.00
26 13.65 54 28.35 82 43.05 1000 519.50
27 14.18 55 28.88 83 43.58 2000 1039.00
28 14.70 56 29.40 84 44.10 3000 1558.50

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, 
o mes atgal pačta prisiusime jums visų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau 
liniją kokią norėsite, prisiųsti mums pinigus per Money Orderį o mes jūsų 
šipkortes kogreičiausiai išsiųsime.

Adresuokite mums visada šitaip:

J. M. Tananevičia
3249-53 S. Morgan St., . Chicago, Ill
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