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IŠ RUSIJOS PADANGĖS.
Taškente sušaudyta tik 14 

sapiorų, nuteistų mirtin ka
ro teismo už maištą. Tarp 
jų nužudytas ir vyriausiasai 
maišto kurstytojas ir vadas, 
Edvardas Gessen, kilusis iš 
Lenkijos, katalikas, buvusis 
Lvovo politechnikos studen
tas. Pažymėtina, jog Ges
sen teisme besiteisindamas, 
kad maišto nekėlęs, gyrėsis 
buvęs provokatorium ir da
lyvavęs slaptose kareivių 
sueigose vientik norėdamas 
ištirti jų neištikimumą. Bet 
tasai prisipažinimas jam 
nieko negelbėjo,

policija suėmė viename 
traukinyj katalikų kunigą 
Ščensnavičių iš Lucko. Nie
ko negelbėjo nei pasportas 
ir kunigas turėjo išsėdėti 
kalėjime tris dienas Berdi- 
čove, keturias dienas Žito- 
miriuje, kol pagaliaus Kie- 
vo kalėjime pažino jį žanda
rų pulkininkas, kitą kart 
kaziriavęs su kunigu Š. kor
tomis. Kunigas Š. iš visų 
tų vargu sunkiai susirgo.

Rusijos policija nepažįs
ta savo valstybės pasportų.

Peterburgo laikraščio 
“Rieč” redakcijoje policija 
padarė šiomis dienomis re- 

. viziją. Ieškojo iš laiškų ir 
rankraščių, kas parašė tam 
laikraščiui apie senatoriaus 
Manuchino reviziją Lenos 
kasyklose ir jo Įsakymą pa
šaukti tiesou rotmistrą 
Treščenkovą. Pasirodžius 
tai korespondencijai minė
tajam laikraštyj, Manuchi- 
nas pranešė, kad jis niekam 
nedavęs žinių apie savo nu
tarimą ir reviziją, visa tai 
buvo laikoma paslaptyje. 
Taigi policija spėjanti, kai 
tas žinias korespondentas 
išvogęs. Dabar bendradar
bis, parašęs apie tą revizija, 
praneša per laikrašti 
“Rieč”, kad jis visas reika
lingąsias žinias patyręs iš 
pašalinio žmogaus.

Dvasiškoji stačiatikių vy
resnybė gavo iš visos vals
tybės popij kandidatų į at
stovus sąrašą. Toj sąrašoj 
paminėta 98 popai, kandida
tai į durnos atstovus. Tarp 
jų yra ir stačiatikių vysku
pų. Tečiau kaikurie minis
terial nesutinka, kad durno
je butų tiek daug popų. 
Ypač tam priešinasi minis- 
terių pirmininkas Kokov- 
cev. Apskritai gi, kaip ra
šo rusų laikraščiai, tarp mi- 
nisterių nėra vienybės, 
kiekvienas valdo savaip, ki
tų neklausydamas ir kiek
vienas jų turi savo draugus, 
kurie jį palaiko ir gina, ir 
priešus, kurie stengiasi jį 
nuversti.

mo busto. Pakviesta poli
cija ėmus minias žmonių 
vaikyti su kardais. Paskui 
pribuvę raiti policiantai. 
Daugiau 200 žmonių sutrep- 
lenta, iš kurių keli desėtkai 
paimta į ligonbučius.

Susirėmime su policija 
minia naudojus butelius, 
plytas ir kas papuolė po 
ranka. Sudeginta keli 
tramvajai, kelios dienraščių 
redakcijos sunaikinta. Kru
vina demonstracija pasibai
gus tik vėlai nakčia.

Bet ir pačioj seimo salėj 
dar neapsieita be vaidų ir 
muštynių. Keli likę opozi- 
cionistai smarkiai apdaužę 
seimo vice-pirmininką.

Gyventojų įnirtimas ant 
seimo pirmininko neapsa
komas. Pramatoma, kad 
seimo posėdžiai busią per
traukti, nes pirmininkas bi
josi pasikėsinimo gyvuojant 
tokiai betvarkei.

Dr. Sun taippat taisąs 
projektą, kad tie visi gele
žinkeliai po nekuriam lai
kui liktų valdžios nuosavy
be.

GREAT

ROUTE 
TAKEN

STEFANSSOI
AND

HIS PARŲ

GELEŽINKELIAI CHI- 
NUOSE.

Chinų respublikos prezi
dentas Yuan Shi Kai andai 
išleidęs sekančio turinio 
įsakymą:

‘ ‘ Kadangi.. šalies išsivys
tymas ir turtingumas prigu
li ypatingai nuo greitos ko
munikacijos
būdų, turime neatbūtinai 
pratiesti visą 
tinklą.

(susinėsimo)

Franci jos vyriausybė, no
rėdama pagerbti drąsią sa
vo kareivių mirtį Rusijos 
laukuose 1912 metais, suti
kus Rusijos vyriausybei, nu
tarė pastatyti jiems keletą 
paminklų. Tarp kitko, vie
nas paminklas pats di
džiausias ir gražiausias — 
turėjęs būti pastatytas Bo
rodino laukuose, kur franeu
zų daugiausiai žuvo.

Nesenai laukė to pamink
lo atgabenant jūrėmis Pe
terburgan, iškur jau nuga
bentų jį geležinkeliu lig pat 
Borodino. Paminklą turėjo 
atlydėti Peterburgan jo au
torius, franeuzų skaptorius 
Besanvalis.

Tą paminklą jūrėmis ve
žė danų garlaivis “Kursk“, 
kuris kelionėje susimušė su 
kitu laivu ir nugrimzdo. Žu
vo paminklas, taippat ir 
patsai skaptorius Besanval

Taip tatai Borodino lau
kas ir nepapuošta gražiau
siu franeuzų paminklų. Ga1 
biurokratams ar juodašim 
Čiams tas paminklas dauj. 
kenkė, tatai jam ir padaryta 
kelionėje galas.

Nesenai Berdičevo polici
ja norėjus sugauti kažį-kokį 
šnipą, turėjusį atvažiuoti iš 
Austrijos. Per apsirikimą

Keliuose Peterburgo laik
raščiuose pasirodė žinia, 
kad švietimo ministeris už
imtas taisymų specialių 
“studentų įstatymų”. Su
lyg tų įstatymų visi jauni
kaičiai, pasidavusieji į augš- 
tesnes mokyklas, busią lai
komi ant vienos papėdės su 
valdininkais, kokie randasi 
valstybės tarnyboje. Stu
dentai netik kad nereikalaus 
mokėti už universitetų lan
kymą ir ten mokinimąsi, bet 
dar kiekvienas jų gausiąs iš 
valstybės išdo mėnesinę pi
niginę pašelpą su ta išlyga, 
kad toji pašelpa, pabaigus 
universitete mokslus ir ga
vus vietą, butų gražinama 
dalimis iš skolininko pensi
jos, arba uždarbio. Be to 
visi studentai turėsią raštu 
sudėti prižadėjimus, kad kol 
jie busią universitete ir kol 
besinaudosią valdiškąja pa
šelpa, nesimaišysią visai po
litiniu Rusijos gyvenimai!.

To projekto apdirbimas 
pavestas specialiai komisi
jai, kuri savo darbo smulk
menas laikanti didžiausioj 
paslapty j.

GENEROLAS ZAPATA 
GRASINA.

Meksiko sukilėlių genero
las Zapata, žinomas revoliu- 
cionistų-galvažudžių vadas, 
išgirdęs apie ameri
kėnų norą maišyties į Mek
siko vidurines suirutes, New 
Yorko vienam dienraščiui 
prisiuntęs tokį pranešimą:
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geležinkelių 
Todėl pavedame 

d-rui Sun Yat Sen apdirbti 
tam tikslui atsakančius pie
nus, sulyg kurių butų gali
ma visą šalį apjuosti gele
žinkeliais. Jam leidžiama 
susinešti su tarptautiniais 
bankieriais, iš kurių butų 
galima gauti reikalingas ka
pitalas. Visi pienai turi 
but pavesti valdžiai patvir
tinti. Dr. Sun gali suor-

“Jei Suvienytos Valstijos 
įsimaišys į Meksiko suiru
tes, tai išžudysiu Meksike 
visus amerikėnus. Paskui 
susijungsiu su federaline ar
mija ir kovosiu su užpuoli
kais iš šiaurių. Suvienytų 
Valstijų gyventojams pra
nešu, kodėl aš kariauju.

“Įskundžiu prezidentąMa- 
derą už neišpildymą priža
dėjimų. Pirm revoliucijos 
jisai prižadėjo, kad uždėsiąs 
didesnes mokestis ant dide
lių žemės plotų, idant tuo 
budu priverčius žemės savi
ninkus išdalinti žemę tarp 
bėdinesnių ir bežemių gy
ventojų. Neišlaikė žodžio. 
Užmetu prezidentui Madero 
tai, kad jis pasirodė nedė
kingas tiems, kurie jam gel
bėjo likties prezidentu, juo 
labiau, kad į visas valdiškas 
vietas sukišo savo giminai
čius.

“Reikalauju, kad Madero 
iš prezidentystės pasitrauk
tų ir podraug su Savo šeimy
na apleistų Meksiką. Val
džia neprivalo jam duoti jo
kių pinigų, kadangi jis ir jo 
namiškiai pinigų pakaktinai 
prisiplėšę.

‘ ‘ Netrokštu prezidentū
ros, bet reikalauju teisingų

rinkimų: Tuoj pd rinkimų 
įstatymai turi buti^perž i urė
ti ir pataisyti. > '

“Turiu 18.000 Apsiginkla
vusių žmonių 18. valstijose, 
o Pascual Orozco?' kontro
liuoja tik 2 valstijas. Jei 
pergalėsiu, Orozcąjštremsiu 
iš Meksiko”.

Taip grasina ir Iriasi ži
nomas plėšikų yadas. Ne
reikia daug pasagoti, kad 
Suvienytos Valstijos turėtų 
tokio “ narsuolių’ ’ bijoties.

Tuo tarpu Meksike ame- 
rikėnai vis dar pęrsekioja- 
jami ir žudomilr IVashiug- 
tono intervencija įasžinkur 
liko užmesta.

Pasklydęs ganias, kad 
Suvienytų Valstijų karei
viai suėmę daug ’ sukilėlių 
vadų, tarp kurių, esąs ir 
gen. Orozco. Malį jie ne
tyčiomis perėję sieną ir atsi
dūrę amerikėnų “globoje”. 
Sulyg paties gen. Orozco ne
galima tikėti, kad jisai bu-

buta smarkių susirėmimų 
policijos su atstovais. Sei
mo salėje gimęs toksai 
trukšmas, kokio dar nekuo- 
met nebuvo girdima pana
šiose valstybių įstaigose.

Seimo pirmininkui, gra
fui Tiša, įeinant salėn, tuo- 
jaus prieš jį sukelta liarmas 
ir pikti opozicionistų pri
kaišiojimai už parsidavimą 
Austrijai, už jo biurokratiš
kumą. Pirmininkas del 
riksmo negalėjo net seimo 
atidaryti. Tą dalyką pave
dė vice-pirmininkui, • Bea- 
thy, tečiau atstovai ir ši
tam nedavė prasižioti. Ant 
tokio dictum pirmininkas 
pašaukė policiją.

Policijai atėjus, šitos vir
šininkas tuojaus įsakė vi
siems opozicionistams atsto
vams apleisti salę. Bet pa
starieji skaitliu j e 300 su sa
vo vadais susibėgo vidun 
salės ir pasipriešino išeiti 
laukan. Tada policija prie-

tų lindęs į amerikėnų tink
lus, iš kurių, žinoma, tokiam 
išsipainioti nėra lengva.

VENGRIJOS SEIME 
MAIŠATIS.

Vengrijos sejųie^kurio se? 
siją išnaujo pralieta, andai

varta ėmė juos varyti lau
kan ir prasidėjo su policija 
Ihuštynės. Pagaliau išva
ryta visi laukan.

Išėjusi iš salės atstovai 
tuojaus sukėlė demonstraci
jas gatvėse. Atstovų kurs
toma minia puolėsi ant sei-

ganizuoti centralinę gele
žinkelių kompaniją, kuri 
valdžios patvirtintus pienus 
galės invykinti”.

Tuo budu geležinkelių 
tiesimas Chinuose pateko į 
dr. Sun rankas, kuris ra
miai galįs steigti geležinke
lių kompanijas ir tiesti ge
ležinkelius.

Dr. Sun tą prezidento įsa
kymą prisiėmęs ir tuoj pra
dėsiąs dirbti pienus. Su
lyg jo žodžių, Chinai priva
lo turėti geležinkelius, ku
rie sujungtų taip savęs vi
sas, kadir tolimiausias, pro
vincijas ir tuo budu padi
dintų šalyj pirklybą. Ka
dangi Chinai tuo tarpu tų 
geležinkelių tiesimui neturi 
pakaktinai pinigų, tatai dr. 
Sun mėgįs paklabinti sve- 
timžemius kapitalistus, pas 
kuriuos gal ir gaus para
mą.

Kiekviena suorganizuota 
geležinkelio kompanija gali 
but patvirtinta, jei tik ji 
pildys Chinų įstatymus. 
Tatai gali but įvairių tau
tų kompanijos, bet jos vi
sos turį but priežiūroje 
centralinio sindikato, susi
dedančio vientik iš chinų ir 
esančio valdžios kontrolėje.

GINKLUOTAS ĮSIMAI
ŠYMAS.

Suvienytos Amer. Vals
tijos rengiasi su ginklais 
įsimaišyti respublikos San 
Domingo rcvoliucijon, ko
ki tenai nesenai užgimus ir 
ėmus grasinti kaip ameri
konų, taip ir kitų svetim
taučių reikalams. Į San 
Domingo pakraščius pir
miausiai siunčiama karo 
laivai: kanonierės “Wheel
ing” ir “Tacoma” ir skrai
duolis “Des Moines”. Kiek
vienas tų karo laivų turįs 
pilną ingulą ir nekurį skait
lių jurininkų pėstininkų. 
Kanonierė “Petrei” jau se
niau buvus nuplaukus į 
San Domingo pakraščius.

Tų karo laivų užduotimi 
bus saugoti muitinyčias, Su
vienytų Valstijų kontroliuo
jamas ir ginti visų svetim- 
žemių savastis.

Dabartinė San Domingo 
revoliucija tai tąsa senobi
nės revoliucijos, kurios 
svarbiausiąja vieta buvęs 
mušis ties Dajabos, nuo 4 
lig 6 rugpjūčio š. m., ir ku
ri, San Domingo valdžios 
nuomone, nebuvus tuokart 
visiškai sutremta.

Washingtone nekurie val
dininkai tvirtina, kad už re
voliucijos pečių gyvuojanti 
junta su buveine New Yor
ke.

San Domingo revoliucijos 
centras randasi tarp Puerto 
Plata šiauriniuose pakraš
čiuose ir Sanchez, ties Sa
mana intaka. Tose vietose 
taigi dabar ir pasitaiko kru
vini susirėmimai valdiškos 
kariuomenės su revoliucio- 
nistais.

PRIEŠAI AMERIKOS 
PRAMONĘ.

Iš Anglijos štai kas ra
šoma: 20 garsiausių moto
rų fabrikantų Britanijoje 
nusprendę pradėti akciją 
prieš importą Anglijon 
amerikoninių automobilių. 
To fabrikantų judėjimo 
priešakyj stovįs “London 
Daily Express” leidėjas, R. 
D. Blumenfield.

Tam tikslui projektuoja
ma įvairi budai. Visupir- 
mu norima inkurti milžiniš
ką automobilių fabriką ir 
pravesti aniems apsaugos 
tarifą. Visa svarba guli 
konkurencijoje pigių auto
mobilių fabrikacijos lauke. 
Taigi, jei amerikonai savo 
automobilius pigiau parda
vinėtų, žinoma, anglų visos 
pastangos nieko nesvertų?1 
nes publika linktų prie pi
gesnių.

Apart to girdima, kad 
Anglijos susiorganizavusi 
lyga angliškos pramonės 
apsaugojimui. Tai propa
gandai jau surinkta ne ma
žas kapitalas, būtent pus
trečio milijono dolerių.

1
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PANEVĖŽYS.
Šio menesio 14 dieną, ne

toli Samaninės kaimo, pas 
vienasėdį Ūkininką S. Grin
kevičių buvo krata: ieškojo 
šautuvo. Kratė atvažiavęs iš 
Panevėžio iirėdninkas su 
dviem sargybiniais. Kratė, 
kur tik išmanė: išvartė, “iš
skaitė” ir ant grindų išmė
tė visas. P. Grin, knygutes 
bei laikraščius, suskaitė vi
sų pinigus, nesant raktelio 
(jis buvo P. Gr. žinioj, kurs 
toli nuo namų pjovė avi
žas), išplėšė dėžutę, išbadė 
visas sienas, ir t. t. ir t. t., 
bet šautuvo nerado. Rado 
tik tris šratus butelyje ir 
parako dėžutę. Buvo paėmę 
ir lazdą, bet; kaž-kodel vėl 
numetė. Šustatę protokolą, 
nuvažiavo į laukus prie 
pjaunančio avižas P. Grin., 
paėmė jį ir nusivežė į Pane
vėžį. Panevėžyje, paklausi- 
nėję šio bei to, tuoj paleido. 
Tą bylą padavė žemiečių 
viršininkui apsvarstyti.

Šiaip jau nei knygų, nei 
laikraščių intariamų nera
do ir neėmė.

V. Vaikas.

SEINAI. ,
Durnos atstovas Bulota 

pašaukė tieson “Šaltinio” 
redaktorių už straipsnį 
“Socijalistai perša save Du
rnos astovais”.

ŠIAULIAI.
Nesenai netoli Christian- 

rado, Baltijos juroje, nu
skendo norvegų laivas “Ale
na”. Prigėrė trįs rusų juri
ninkai. Vienas buvęs lietu
vis — Kazys Burkus, kilęs 
iš Šiaulių miesto. y. h.

NAU JOS STAKLĖS.
• Žemaičiuos^ dabar labai 
išsiplatinusios naujos sta-^ 
klės, kurias padaręs kaži- 
koks pats savimi išmokęs 
mechanikos žmogelis. Tos 
naujosios staklės dirbančios 
daug pigiau, nekaip seno
sios.

MOLAINIAI,
Panevėžio apsk. Ant ga

lo Molainių sodžiaus, ūkinin
ko Mykolo Daunoro pirke
lėje, kur gyveno jo pusi
ninkas Jonas Sereika atsi
tiko baisi nelaimė. Žolinėje, 
rugpjūčio 15 d., apie v. po 
pietų, vaikų būrys subėgo 
pas Sereiką pažaisti. Vai
kams bežaidžiant, užėjo nuo 
vakarų juodas debesys. Ke
li vaikai parbėgo namo. Li
ko Sereikos šeimyna ir My
kolo Daunoro dukterįs: So
fija ir Alponsa. Griaustinis 
pradėjo griauti. Vos Jonas 
Sereika priėjo pre židinio 
parūkyti senu papročių pir
kią šventytomis žolelėmis, 
kaip žaibąs trenkė pro at- 
rirą augštinį ir paguldė kuo 
ne visus, kas buvo pirkioje. 
M. Daunoro dukterįs Sofi
ja ir Alponsa buvo vietoje 
užmuštos; Jonas Sereikai 
parblokštas ir sužeistas į 
galvą. Jo duktė Grasila ap
deginta: labiausiai apdegin
tus jos kojos ir dešinė ran
ka. Sereikos vaikui žaibas 
nusvilino plaukus ant gal
vos ir vienos akies vokus. 
Tik vienas Sereikos vaikas 
išliko sveikas iš visų buvu
siųjų pirkioje. Pirmutinę 
pagalbą davė nelaimingie
siems Benediktas Kirdulis, 
kursai dovanai stengėsi at
gaivinti M. Daunoro duk
teris : jos buvo negyvos. Tas 

pats kaimynas pasiskubino 
parvežti gydytoją iš Pane
vėžio. M. Daunoras ir kiti 
kaimynai buvo išvažiavę į 
Krekenavą į atlaidus.

Panendrės Bitininkas.

IŠ EŽERĖNŲ PADAN
GĖS.

Nežinau, ar yra kuriame 
krašte taip vartojami sveti
mi žodžiai lietuviškoje kal
boje, kaip Ežerėlių apskrity
je. Teko man patirti tai per 
keleris metus Salake, Dūk
šte, Rimšėje, Daugėliškyje, 
Kazitiškyje ir kitose vie
tose. Daugiausiai vartoja
mi gudiški ir lenkiški žo
džiai. Sudarkė jie savo kal
bą, važinėdami po svetimus 
kraštus. Kas pavasaris va
žiuoja, uždarbių ieškodami, 
į svetimus kraštus, į taip 
vadinamą čia “burliokystę”. 
Rudenį, ' toks žmogus, pa
grįžęs namo parodo savo 
puikybę, kad mokąs reiz- 
gioti gudiškai arba lenkiš
kai. Kaikuriuos lietuviškus 
žodžius visai pakeitė gu
diškais. Inėjęs grinčion sa
ko “dzen dobry, vos pane.” 
Stiklinę vadina stakanu, 
sako: čajus, kapitokas, 
zavarotas, krugom, ir 
vartoja daugybę visokių ki
tokių svetimų žodžių. Priė
jęs toks prie pardavėjo sa
ko : “dzen dobry, s pribili 
targavat, duok karaboką 
sercikų”. Ir buk, kad nori, 
protingas, suprask jį ir at
sakyk jam. Paskutiniais 
metais atsirado dar keistes
nių, kurie jau pradėjo var
toti angliškus žodžius. 
Pabuvęs metus, kitus Ame
rikoje, parvažiavęs, namo, 
grėbiasi angliškų žodžių, 
kurių gal ir pats nesupran
ta. Toks žodžių mišinys dau
geliui patinka, nes kiti, skai
to juos daug žinančiais. Kad 
paklaustum jų, kame jie į- 
gavo tokio apšvietimo? O gi 
kasyklose, gyvuolių plovy
klose, turėtu atsakvti.

J. Vošk.

NEDZINGIAI, 
Trakų apskr.

Padarius pagal garsio
jo kun. Michalkevičiaus cir- 
kulero Nedzingėje parapi- 
jonių sąrašą, pasirodė, kad 
lenkų esama daug mažiau, 
negu tikėjosi jų ten rasti. 
Del tos priežasties lenkai 
ėmė labai nerimti. Lenkų 
dvasiai sustiprinti šiomis 
dienomis buvo atvažiavęs 
kažkoks iš Peterburgo ge- 
neralas, kurio lenkai prašė 
gelbėti žuvančią toje para
pijoje lenkybę. Jis prižadė
jęs padaryti taip, kad vieto
je dabartinio ketvirto šven
tadienio, skiriamo lęnkams 
pagal parapijom! sąrašo, 
lietuviai turėsią ketvirtąjį 
šventadienį savo kalboj, o 
lenkams teksią 3 šventa
dieniai. Lenkai neriasi iš 
kailio: rašinėja prašymus, 
skundus ant klebono vysku
pijos valdytojui ir t. t.

Keleivis.

TROŠKŪNAI, 
Ukmergės apskr.

Teko man būti Trošku
liuose Parcinkulio atlaiduo
se. Po visam pilnas mieste
lis buvo girtų. Štai prie paš
to patvory guli 3 girti se
niukai, toliau vartosi pur
vynėje žmogelis, nori atsi
kelti, pakeli truputį galvą 
ir vėl krinta. Toliau bėga 
kokios 20 metų visas kruvi
nas vaikinas. .Žmonės klau-

šia, kas jam yru, jis šaukia: 
“Aš su savo tavoriščiais iš
vaikiam iš pivnės burliokus 
o dabar tavoriščiai manęs 
neratavojo, tai mane tie 
patįs burliokai peiliu suba
dė, bet aš jiems nedovano
siu”... Stebėties reikia, 
kaip vaikinas galėjo dar pa
eiti turėdamas galvoje 3 
skylės, perpjautą veidą, su
daužytą galvos užpakalį. 
Kitoje vietoje miestelyje 
patikau girtą moterį. Gir
tą vyrą matyti bjauru, bet 
girtą moterį kur kas bjau
riau. Gerai žmonės sako: 
“Boba girta bjauresne ir 
už velnią”. O alinėse žmo
nės, kaip aviliuose bitės, li
žė: ten buvo ir senų ir jau
nų, vyrų ir moterų, bernio
kų ir mergaičių. Kiekvie
na alinė išrodė lyg koks 
pragaras. ... ,

Tėvo Sūnūs.

KAUNAS.
Kaip pernai, taip ir šie

met buvo per du atveju ben
drosios kunigų rekolekcijos. 
Maloni tai ir naudinga 
innovaciją. Jei šiaip jau 
žmogui reikalinga stipri 
dvasia, tvirtas doros pama
tas, tai ką jau besakysi a- 
pie kunigus. Pasitaikius ga
biems rekolekcijų vedėjams 
kaip pernai taip ir šiemet, 
buvusieji rekolekcijose ku
nigai labai daug pasinaudo
jo. Negalima abejoti, kad 
gero-darbo vaisiai netruks 
pasirodyti.

Gaila tiktai, kad maža, 
sulyginamai, kunigų dalis 
tomis rekolekcijomis tesi
naudoja ; t. a. šiemet vos tre
čia dalis vyskupijos kuni
gų atvažiavo į Kauno reko
lekcijas.

Įvedimas tų bendrųjų ku
nigų rękolekcijų kaip tik 
supuolė su tuo laiku, kuo
met Žemaičių seminarija 
nusikratė lenkybės lieka
nomis. Klierikams užves
tos lietuviškos meditacijos 
ir poteriai, konferencijos, 
dvasiškas skaitymas irgi 
lietuviškai. Ir štai Žemai
čių seminarija taip ilgai ir 
kai kuomet pasekmingai 
gaivinusi Lietuvos širdyje 
Varšuvos dvasią, atėjus lai
kui, be trukšmo, be barnių 
nusikratė bereikalingų, ant- 
mestų priedų ir virto tikra 
Žemaičių seminarija.

Taigi ir kunigai per reko
lekcijas meldėsi ir mąstė lie
tuviškai. O tai labai svarbu. 
Jaigu kunigas impras savo 
prigimta kalba su Dievu 
kalbėtis, juo drąsiau skelbs 
ta kalba savo ganomiesiems 
Dievo žodį ir mokys juos 
poterių. Toks giliau atjaus 
visą nesąmonę Lietuvoje 
“polskos viaros” ir nesu
prantamų lenkiškų poterių. 
Ir atsiminus draugus vil
niečius ir seiniečius, tikrai 
gaila jų pasidarė, kad lig
šiol jie neturi bendrų lie
tuviškų rekolekcijų.

Svetingi ir taip brangus 
seminarijos murai sutalpi
no mažne visus svečius. 
Kiek čia atmainų įvykę per 
keletą paskutiniųjų metų! 
Atnaujinta bažnyčia, išves
tos naujos trepės, korido- 
ruose nebėra dulkių, įvesta 
elektros šviesa. Ir sodnelis, 
tartum, nebe tas. Nauji ta
kai, puikios stovyklos, gra
žiausi medeliai, na, rodos, 
visa padaryta, kad esteti
kos ir higienos žvilgsniu 
padarius jaunam klierikui 
tuos kelerius gyvenimo se
minarijoj metus — lengvais 
ir maloniais. Visur čia ma
tyti sumani ranka semina
rijos rūmų šeimininko kun.

Vienas iš daugelio.

: KATALIKAS 
1 ■ '4..

’RAMYGALA, 
Panevėžio apskr.

Kuliškių viensėdžio ūki
ninką Kyzio nesenai. Sudegė 
klojimas su visais javais ir 
mašinomis. Nuo Kyzio klo
jimo užsidegė kaimyno klo
jimas, klišis taip-pat sude
gė. Nuostoliu išviso gaisras 
padarė apie 5000 rub.

Tėvo Sūnūs. • ;

Dūkštas, 
, Ežer. apskr.
Dūkšto parapijoje, Pe- 

trikonių sodžiuje Justynas 
Mateika, apie 80 metų se
nelis iškentė 8 dienas ne
valgęs. Jis, jaunikaičiu bū
damas, užrašė visą savo tur
tą sesers sunui, su kuriuo 
šiuo, metu nelabai besuta- 
ria. Prieš kelias dienas jis 
su marčia susimušė. Ir taip 
jam marti gerokai buvo in-- 
kyrėjusi. Po muštynių mar
ti jam sakiusi, kad neduosią 
valgyti ir turėsiąs badu 
dvėsti. Bet jis patsai nutarė 
nebevalgyti ir nevalgė 8nias 
dienas nieko, tik pypkę 
traukė. Paskutinėmis die
nomis buvo pasilpes.

Sužinojęs apie tai Dūkšto 
klebonas buvo nuvykęs 2 
kartu,' bet neinkalbėjo val
gyti. Pagalinus, buvo par
vežtas Daugėliškio klebo
nas; aprūpinęs šventais sa
kramentais, jis prikalbėjo 
valgyti nors po truputį duo
nos ir validens. Jau antra 
diena/kafp valgo. Jis sako
si ne iš • piktumo nevalgęs, 
bet buvęs - pasižadėjęs to
kia atgaila.

J. Vošk.

PANEVĖŽYS.
Panevėžin atvyko inžinie

riai, kurie lyrinėj a busimo
jo geležinkelio vietas. Ta
sai nau jas - geležinkelis ei
siąs iš 'Wlausko Panevėžin 
ir iš čia; toliau, Vilniun. 
Naujasai geležinkelis busiąs 
nutiestas per pačias turtin
gąsias Panevėžio apskrities 
apylinkes. Panevėžio stotis 
žadama statyti už 3 varstų 
nuo esančiosios Liepojaus- 
Romnų geležinkelio stoties, 
netoli Ramygalos kelio.

Busimasai geležinkelis 
labai rupįs taip-pat ir Kau
no miesto pramonininkams., 
Kauno miesto durna pasky
rė net 600 rublių tiems ty
rinėjimams daryti ir paža
dėjo žadančiai tiesti gele
žinkelį pajininkų draugijai, 
jog patįs vieni kauniečiai 
paimsią draugijos pajų ne
mažiau, kaip už 200 tūk
stančiu rubliu, v c

A. a. KUN. J. GRIGAITIS.
Rugpjūčio 24 dieną Lan- 

keliškiuoset Suvalkų guber
nijos, numirė a. a. kun. Jo
nas Grigaitis, Teolinio ka- 
mendorius (Seinų vyskupi
jos). A. kun. Grigaitis 
buvo šv. Teologijos kandida
tas, numirė turėdamas vos 
26 metus.

ŠTAI, KĄ RAŠO CHICA- 
GOS SVEIKATOS DE \ 

pArtamentas.

Baisiausia klaida ir di
džiausiu blogu yra tas, kad 
didesnė' pusė gyvenimo bus
tų, ypač darbininkų apgy
ventų hlisti). (namų), mieg- 
ruimiai’ (bėdruimiai) ran
dasi tamsiausiuose ir pras
čiausiai išvėdinamuose bus
tų užkampiuose. Taigi, iš pa
pratimo, miegruimiąi pasta
tyti visada taip maži, kad 
sveikam miegojimuivisaine- 
atsako. Toji klaida lygi pi
giuose kaip 
gyvenimo ! 
pigiuose, til

n ir brangiuose 
justuose; kaip 
Jfcj^irangiuose

Photos by American Press Association.
Dvi jaunos plaukikės, perplaukusios skersai upę Deleware, Philadelphijoj, su su

rištomis rankomis ir kajomis. *
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miegruimiąi maži, tamsus 
ir blogai ventiliuojami (iš
vėdinami).

Jaigu imti atmintin, kad 
didžiausias miegruimis, ko
kis kada nors padirbtas, nė
ra gana dideliu miegojimui 
vieno žmogaus užsidarinė- 
jus langus, tai lengva bus 
suprasti, kad maži miegrui- 
miai turi būti visados ge
rai vėdinami. Apie trečda
lį savo gyvenimo mes pralei
džiame lovoje; tatai laike 
miegojimo turime rūpintis 
turėti ne mažiau'sveiko oro, 
kaip kad norime turėti 
dienomis dirbdami arba 
žaizdami.

Į Sveikatos Departamen
tą žmonės daugiaus žiuri 
kaipo į kokį policijos skyrių, 
kuris niekada neatlieka 
kaip reikiant savo užduotis, 
nedaboja sveikatos kaip jam 
priderėtų daboti. Sveika
tos dabotojai priversti prie
varta vykdinti teises ir tei
smuose stengtis nubausti 
tuos, ką jų nepildo, bet vie
nok tikra sveikatos dabo
tojų priderystė yra mokyti 
žmonės, kad anie noriai ir 
linksmai darytų tai, kas 
jiems suteikia sveikatą ir 
laimę.

Užstoja rudens dienos; 
nors oras iki šiol išrodė 
kaip vasarą, bet tuojaus už
stos šaltos naktįs ir rytme
čiai, su kuriais sulauksime 
ir bjauriausią musų sveika
tos priešą, ligų platintoją, 
rudeninę musę, šaltos rude
ninės dienos knibždynais su
traukia muses prie langų ir 
durių, kur jos jauzdamos 
šiltą busto kambarį kaip 
amaras skverbiasi į vidų. 
Neturime užmiršti, kad ru
deninės musės yra lygiai 
bjausios, pražūtingos kaip 
vasarinės; todėl turime 
joms neleisti inlįsti musų 
bustan. Saugokimės jų, 
šalčiai nepadarys joms 
lą.

kol
ga-

Tomis dienomis Francijo- 
je aviatorius Lagagneux, 
aeroplanų iškilęs 18.372 pė
dų augščio sumušdamas vi
sus ligšiol augštumos rekor
dus. ------

Iš Budapešto rašo, kad 
Austro-Vengrijos armija, 
pasirengus niaršuoti į San- 
džaką, Novą Bazarą ir Salo
nikus. Bosnijoj ir Herco- 
govinoj sutraukta daug ka
riuomenės. Austrija gami
nasi prieš Turkiją.

kon-
Vindabbhoj andai pasi

baigęs Eucharistijos 
gresas. Kongresą uždaręs 
popežiąus atstovas, kardino
las Van Russum. Procesi
jos metu miesto gatvėmis li
jęs smarkus lietus. Švenč. 
Sakramentas laikyta Karie
toje. Procesijoje dalyva
vęs ir ciesorius Pranas Juo
zapas. Ateinančiais metais 
kongresas atsibusiąs ant sa
los Malta, bal. 24 d.

Anglijos sufragistės galu
tinai išgalvojusios indomią 
antivaldišką demonstraciją. 
Jos nusprendžiusios pėsčios 
iš Londono nukeliauti į 
Edinburgą. Toji kelionė už
imsiant! 5 savaites. Pake
liui jos turėsiančios prakal
bas ir agitacijas. Toje ke
lionėje imsią dalyumą 30 su- 
fragisčių organizacijų. Ne- 
kurios moterįs keliausian
čios pėsčios, kitos raitos, o 
dar kitos karietomis.

Irlandijos mieste Belfas
te andai butą didelių riau
šių pasibaigus unionistų 
demonstracijoms priešai 
Home Rule. Unionistams 
einant gatvėmis, juos apspi
tę airišių būriai ir ėmę kir
šinti. Pagaliau airišiai ėmę 
daužyti krautuves ir smuk
les, o ant galo ir pačiai poli
cijai pasipriešino. Iš abie
jų pusių liko daug sužeista, 
kol policija gavo viršų.

Berlyne teismas pasmer
kęs pusantriems metams ka- 
lejiman nekokį Walterį Su- 
ell už suktybes. Be to per 
tris metus jam uždrausta 
užimti bile kokią publišką 
valdvietę. Snell yra vokie- 
tys, kuris savame laike bu
vęs teisėju m. Drezne ir pas
kui buvęs Vokietijos vice- 
konsuliu m.^g Chicago. Jis 

i teisėju bud^^s ir imdamas

mažą algą, pastarąją pas 
nekurius “finansinius fi
lantropus ’ ’ užstaty davęs
net keliolikai metų, būtent 
tiek metų jis nebūdavęs sa
vo algų savininku.

Santaikos išlygos tarp 
Italijos ir Turkijos — kaip 
rašo iš Paryžiaus — galuti
nai jau sutvarkytos. Apei
na abi pusi dar tik tas, kad 
Turkija pas Italiją reika
laujanti paskolos mažiau
siai $120.000.000. Kadangi 
Italija tiek pinigų negali 
skolinti, tatai pradėjus tei- 
rauties, ar nebūtų galima 
tuos milijonus gauti kur už- 
sienyj ir paskui Turkijai 
atpildyti reikalavimą.

Turkija sutikus atiduoti 
visą Tripolį Italijai, pasilik
dama sau. tik vieną uostą 
Libijoj ir nedidį žemės plo
telį.

Dvasišku Tripolio maho- 
metanų viršininku busiąs 
pats Turkijos sultanas. 
Gi iš- arabų mokestis im- 
sianti Italijos valdžia sau.

Kaip motina.
Tai neyra juokai, kada 

žmogus, atsiminęs linksmas 
vaikystės savo dienas, sako: 
“Norėčiau, kad galėčiau tu
rėti valgį, kaip mano moti
na būdavo darė”. Geras, 
namie darytas valgis, ištik- 
ro, tai vienas smagumas, 
ir jis yra taipgi sveikas. 
Tuose greituose laikuose mes 
gadiname savo pilvus, val
gydami netinkamą maistą, 
jo nesukramtę gerai. Nuo 
jo pasidaro daug bėdos ir 
todėl privalome žinoti tam 
tikrą gerą vaistą, bėdai at
sitikus. Tokiu vaistu yra 
Trinerio Amerikoniškas 
Kartaus Vyno Eliksiras, to
dėl kad jis sustiprins gru- 
muliavimo organus, ir su
tvers gerą, sveiką apetitą. 
Jis sustiprina vidurių rau
menis ir neleidžia prasidėti 
konstipacijai. Privalo but 
vartojamas pilvo ii’ vidurių 
ligose. Aptiekose. Jos. 
Triner, 1333-1339 So. Ash
land avė., Chicago, Įll. « y
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Naujausio budo apsive- 
dimas.

šiais vardais, ky t. ,ę- 
pistai”, “Popjškiaį

—Macauley in New York World.
Pirmin, krikščionįs kareiviai!

n

Los Angeles, Cal., rugs.
Čia apsivedė žinomo 

duktė Heluiz

[AMERIKOS ŽINIOS. ]
l ... ___ _ „ 11,1-

Ateivių skaičius Amerikoje.
Buvusiame 1910 metų ba

landžio 15 Suvienytų Valst. 
gyventojų surašinėjime at
rasta 13.345.545 žmones gi
musiais svetimuose kraštuo
se, ty. ateivius. Tame skai
čiuje 5 milijonai ateivių at
keliavo po 1901 metų pra
džios, iš kurių 2.155.772 gy
veno New Yorko, Pennsyl- 
vanijos ir New Jersey vals
tijose, 1.012.417 gyveno 
Ohio, Indianos, Illinojaus, 
Michigan© ir Wisconsin© 
valst., 684.473 — Naujosios 
Anglijos valstijose. Atke
liavusieji pinu 1901 metų 
ateiviai 1910 metuose gyve
no: 2.670.407 viduratlanti- 
nėše valstijose (N. Y., Pa., 
N. J.), 2.054.803 žiemryti- 
nėse valstijose (Ohio, Ind., 
Ill., Mich., Wis.), 1.129.913 
Naujosios Anglijos valst. 
Mass., Conn., Vt., R. I., N.

Daugiausiai ateivių gyve
na: New Yorko valstijoje, 
nes 2.729.272; Pennsylvani- 
jos — 1.438.719; Illinojaus 
•— 1.202.560; Massachusett- 
so — 1.051.050. Mažiausiai 
ateivių rasta valstijose: N.
Carolina — 5.942; S. Caro
lina — 6.054; Mississippi — 
9.389.

nesyje iškasė 2.443.353 kub. 
jard. Pilnas kanalo ilgis 
50 mylių. . Kanalo iškasi
mo išlaidos apskaityta ant 
375.000.000 dolerių. Prie 
vasimo dirba 35.000 žmonių, 
;ame apie 5.000 amerikonų.

Per kanalą perplaukimas 
ms toks: įvažiuojant iš At- 

' antiko pusės laivas ineis į 
<analą per Limon intaką ir 
plauks 7 mylės iki Gatum, 
kur turės persikelti per tris 
kambarius-tvenkinius, ku
rie .laivą iškels 85 pėdas 
augštyn ir paleis ant Ga
tum ežero, per kurį plauks 
24 mylias, o paskui vėl in
eis į kanalą 9 mylių ilgio iki 
Pedro Miguel; čia inplauks 
į kambarį, kuris nuleis lai
vą 30 pėdų žemyn į nedide
lį ežeriuką, pusantros my
lios ilgio. Tą perplaukęs 
laivas ineis į du kambariu, 
kurie jį nuleis keliasdešimts 
pėdų žemyn į kanalą, ku
riuo išplauks į Didįjį oce- 
aną.

Kanalo išmuryjimui su
vartos suviršum 2.200.000- 
000 svarų cemento.

Susimušė aeroplanai.
Cicero lenktynių laukuo

se, arti Chicagos, rugsėjo 
14-tos vakare apie 6-tą vai. 
besilenktyniuodamu susi
mušė du aeroplanai ir abu 
nukrito kelis šimtus pėdų 
ant žemės; prie to Gili ir jo 
biplanas, Wrighto išradimo, 
abu rado galą, o Mestach, 
belgas, lakstęs Morane-Bo- 
relio monoplanu likosi sun
kiai sužeistas. Gili numi
rė vežamas ligonbutin; jam 
buvo sutrintos kojos ir 
galvą sulindę akiniai. Ne
laimė atsitiko todėl, kac 
vienas aviatorius negalėjo 
nieko matyti į viršų, o ant
ras žemyn.

Prezidentas šventė gimimo 
dieną.

Millbury, Mass. rugs. 15. 
Prezidentas Taftas šventė 
pas “Tetą Delią” Torrey sa
vo penkiasdešimts penkių 
metų amžiaus sukaktuves, 
kaipo paprastas Vincas.

14. 
autoriaus 
Chandler, 21 metų, su au
toriumi C. W. Washburne, 
23 metų. Jiedu susipažino 
savaitė atgal ir dabar apsi 
vedė ant tokių išlygų: kada 
kuris perstos antrą mylė ■ 
jęs, tuojaus persiskirs, o 
drauge gyvendami vienas 
kitam niekame nevaržys 
laisvės. Kadangi valdžią 
neužlaiko vaikų ir motinos, 
tai jiedu uždarbį ir tur'. 
lygiai dalinsis, o laike per
siskyrimo abu lygiai užlai
kys vaikus.

Mustynė už šiaudines skry
bėles.

Bridgton, N, J.; rūgs. 18. 
Iškilo čia nesuvaldomos mi
nių riaušės delei šiaudinių 
skrybėlių draskymo. Nu- 
malšymui atsiėjo pašaukti 
ugniagesius, kuriems van
deniu pasisekė riaušininkus 
nuraminti. Minia išsiskirs
tė su sudraskytomis kepu
rėmis, juodomis akimis ir 
kruvinomis nosimis.

Sumažins Amerikos bank
notų dydį. . į.

- Amerikoje neužilgo pasi
rodys sumažinti poperiniai 
pinigai. Tuomi valdžia ža
da sučėdyti kelis milijonus 
dolerių. Pinigai bus 6 co
lių ilgio ir pustrečio colio 
pločio. Iki šiol jie buvo.7.28 
col. ilgio, 3.04 col. pločio.

Negali liautis kalbėjusi.
Philadelphia, Pa., .rugs. 

15. Atgabenta ligonbutin 
j auna, gražiai apsirėdžiusi 
moteris, kuri be perstojo 
šnekėjo per 24 valandas ir 
jokiu budu negali liautiesi 
kalbėjus. Gydytojų bandy
mai ją nutildyti nenusisekė. 
Ištirta ją sergant manija ir 
hysterija.

Tarptautiškas Pramoninin
kų Kongresas.

Pabaigoje šio mėnesio 
Bostone bus Visų Tautų 
Pramonininkų Kongresas. 
Visos civilizuotos, viešpatys
tės jame dalyvauja, išski
riant Paraguayų. Vertei
vos suvažiavo nuo 37 tautų. 
Delegatai keta atlankyti 
Chicagą ir kitus Amerikos 
didžmiesčius. Jų pavaiši
nimui Bostonas paskyrė 
125.000 dol.

New Yorko majorą apskun
dė ant $100.000.

New York, rugs. 18. Mies
to tarybos pirmsėdis, alder- 
manas Curran apskundė 
majorą Gaynor ant 100.000 
dolerių už apšmeižą laiške, 
kurį jam parašė majoras. 
Ta apšmeiža esanti tame, 
kad majoras nekuriuos 
miesto tarybos narius ap
kaltina kaipo “grafterius”, 
nes nuo laikraščių pardavi
nėtojų lupusius nuo pustre
čio šimto iki 500 dol. už lei
dimą gatvėse pardavinėti 
laikraščius.

Ir Amerikos japonai žudosi.
Grand Junction, Col., 

rugs. 18. Delei Japonijos 
ciesoriaus mirties, japonie- 
čiai traukia liosus kuriam 
persipjauti pilvą, išreiški
mui savo gailesčių.’ Pen- 
kiosdešimts japonų slapta 
susirinko traukimui tokio 
lioso, bet policija sužinojus 
išlaužė kambario duris ir 
areštavus viršininkus, kurie 
paskui prisipažino prie kal
tės. Policija uždraudė ja- 
poniečianis aptiekose parda
vinėti nuodus.

■- Tornado.
Syracuse, N. Y., rugs. 15. 

Čia aplinkėse siautė smarki 
audra. Trįs žmonės užmuš
ta, 50 sužeista. Nuostolis 
padarytas ant 250.000 dol.

viršaus, neteks savo vietos 
tieku-balsų niąžijįus. Roose- 
veltas yra šios ^1W pavo
jingiausiu žmoguim”. '

Senatorius Dikon‘,1 progr. 
partijos vadas, taip pasakė: 
“Taftas ir Debsaš vakarinė
se valstijose abu galis lygų 
balsų skaičių. Rodšteveltaš 
ir Wilsonas lenlttyiduosis į 
prezidentus. Vi’šose -vakarų 
valstijose patėmijau'tik vie
ną žmogų prisisegusį Tafto 
sagutį”.
Kiek laiko Edisonas pralei

džia savo darbavietėje.
Edisonas pirmu kartu sa

vo gyvenime įsistatė dirbtu- 
vėn mašiną paženklinimui 
savo darbo laiko. Sulyg tos 
mašinos parodymo, jis rug
pjūčio 27 d. savaitėje išdir
bo 95 valandas ir 49 minu, 
tas. Taigi dirbo lygiai po 
16 valandų dienoje.
Minia sunaikino tramvajus.

Superior, Wis., rugs. 19. 
Tramvajų straikeriams ir 
jų pritarėjams darant gat
vėmis parodą, pasipynė 
tramvajus, streiklaužių ve
žamas. Minia užpuolė 
straiklaužius ir galutinai 
sunaikino tramvajų. Poli
cijai streiklaužius pasisekė 
išgelbėti, nors jau sužeistus. 
Sudaužiusi tramvajų, minia 
užpuolė tramvajų pašiurę ir 
padarė didelius nuostolius: 
sudegino 6 tramvajus. Apie 
50 asmenų sužeista.

Nutvėrė už plaukų, bet 
neišgelbėjo.

New York, rugs. 16. Tula 
Julė Wood, 30 meti) panelė, 
raiša, atvykusi čia iš Wash
ington©, iššoko per langą 
nuo 7 lubų norėdama nusi
žudyti. Tečiaus taįpatėmi- 
mijo poni Thompson ir 
ku ją spėjo nutverti 
plaukų, bet neįstengė 
traukti atgal bustam
kelių minutų tąsymosi, mer
ginos plaukai drauge su 
galvos oda liko gelbėtojos 
rankose, o anoji nupuolė ir 
užsimušė. Pagelba pribu
vo pervėlai.

Ūkiškų mašinų trustas pa
trauktas teisman.

Chicagoje pereitą savaitę 
prasidėjo tardymas 140 mi
lijonų dolerių vertės sąjun
gos arba “trusto”, vadina
mo Tarptautiška Kirtėjų 
kompanija. Toji “kompa
nija” susitvėrė dešimts me
tų atgal iš daugybės atski
rų kompanijų, kad panaiki- 
kinus tarpsavišką konku
renciją, kuri visoms dariusi 
nemažus nuostolius. Ji kal
tinama sulyg Shermano 
prieštrustinių teisių.

Panamos Kanalą atidarys 
i 1913 m.

Washington, D. C., rugs. 
14. Karo laivyno viršinin
kai kanalo atidarymo laiką 
paskyrė 1913 metų rudenyj. 
Kad užbaigus kanalą dar 
reikia iškasti 33.882.598 ku- 
biškus jardus žemės. Iki 
šiol iškasta 208.252.405 kub. 
jardai žemės. Rugsėjo inė-

Lafayette, Col., rugs. 18. 
Simpsono angliakasyklose 
straikuojama jau antri me
tai, bet kasyklose eina dar
bas su neunijistais. Taigi 
unijistų būrys užklupo ne- 
unijistus ir prasidėjo šaudy- 
masis, kame iššauta į 500 
šūvių. Vienas neunijistas 
užmušta. Kiek unijistų už
mušta nežinia, nes atsi
traukdami jie visus sužeis
tuosius ir užmuštuosius nu
sigabeno drauge

Prigėrė 11 jurininkų- 
rekrutų.

Lake Bluff, Ill., rugs. 15. 
Jurininkai mokiniai išplau
kė laivu iš mokyklos porto 
ir delei vėjo bei neatsargu
mo apsivožė su laivu. Ga
linti gerai plaukti išsigelbė
jo, o menkiaus galinti, ku
rių buvo, turbut, suviršum 
vienuolika, prigėrė. Tarpe 
prigėrusių yra pora lyg ir 
lietuviškomis pravardėmis: 
Vincas Edvardas Antrobus, 
21 metų, iš Indianapolis, 
Ind. ir Valter E. Negus, 24 
metų, iš Attleboro, Mass., 
kurio vadovystėje buvo iš
plaukęs laivas.

Politikos gabalėliai.
Demokratę vadovas Bry

an savo kalboje pasakė: 
“Taftas, kuris likosi prezi
dentu gavęs milijoną, balsę

New Yorko priemiestyje 
Flatbush, žydai ruošėsi 
švęsti savuosius Naujus Me
tus; kadangi neturėjo savo 
bažnyčios, tai dievinaldystei 
reikėjo nusisamdyti kokią 
svetainę, bet niekur! tokios 
negalėj o gauti,! , -J iRymo-ka- 
talikiškas kunigas Hickey, 
išgirdęs, kad žydai negali 
rasti pamaldoms, vietos, pa
siūlė jiems susirinkimų sve
tainę, priklausančią prie jo 
bažnyčios. Žydai buvo ne
apsakomai dėkingais, te
čiaus kunigas Hįckey ta
rėsi esąs linksmas, jog ga
lėjo jiems pagelbėti garbinti 
Dievą sulyg jų religijos.

Tas parodo tikrą ameri- 
kėnų draugiškumo. jausmą 
Amcri kėnų širdyse nėra vie
tos tikėjimiškai neapykan
tai. Kiekvienas .protingas 
ir doras ukėsas pripažįst • 
lygias tiesas ukėsams kito
kių religijų ir nekuomet ki
tą neniekina todėl, kad jis 
Dievą garbina savotu budu. 
Labai retai kas teiraujasi 
kito, kokio anas yra tikėji
mo. Teiraujamasi vien, ar 
jis yra geru žmogumi — 
ukėsu.

Ant nelaimės mes tu
rime vieną žymų žmogų, 
kuris tokio gražaus jausmo 
savo širdyje neturi.. Wood
row Wilson, demokratų 
kandidatas į Suvienytų Val
stijų prezidentus, aiškiai 
pasirodė neapkėnčiąs Rymo 
Katalikų. Ji^ sąyo para
šytoje “Ameriką gyvento
jų Disforijoje’^ Ry^no Ka 
talikišką tikėjimą išpažįs
tančius žmonas (.pravar 
džiuoja, vadindąmąspuos iš
juokiančiais iri nųzęminau- 

“Pa- 
’ ir 

‘ ‘ Rymionai’ ’. Reikia pa tč- 
myti, kad anglų kalboje to
ki pavadinimai turi labia us 
žeminančią reikšmę kaip 
lietuviškoje. Paveizdan, žo
dis “pop” reiškia sproginė
jimą, o žodis “rom” (ras >- 
si “roam”) reiškia valkio-

jimąsi, taigi katalikų pra
vardžiavimas žodžiais “po- 
piš” ir “romiš” musų kal
boje išeitų panašiai kai pa
vaidinus juos “purškalais” 
arba “pabastomis”. Jame?, 
Smith, buvęs New Jersyes 
valstijos Suv. Valstijų sena- 
;oriumi, kuris yra Rymo 
Kataliku, išleido apie aštuo
niasdešimtis tūkstančių d r
erių, kad Wilsoną išrink as 

New Jersey ės gubernatoriu
mi. Kad minčtasai Sru ’i- 
nebūtų už jį tiek išleidęs pi
nigo, Wilsonas nebūtų likęs 
gubernatorium. Bet kaip 
;ik Wilsonas likosi guberna
torium, jis stojosi Smithr 
priešu ir bandė sunaikinti 
jo politišką svarbą. Kiek
vienas supranta, kad Wil
sonas tik dėlto Smithui 
stengėsi kenkti, kad šis y r? 
Rymo Kataliku. New Yor
ke randasi Rymo Katalikas 
teisėjas,- vardu Victor J. 
Dowling. Šis teisėjas ger
biamas visų gerų nkčsų; 
taipgi ir New York Times, 
dienraštis, visame ginantis 
Wilsono reikalus, pasakė, 
kad Wilsono draugai teisė
ją Dovvlingą pripažįstą “ne
pasiekiamu žmogumi”, tai
gi — puikiausiu ukesu, tu
rinčių nekuom nesuteptą 
vardą. Šito teisėjo vardas 
dabar pateko skaičiui! de
mokratiškų kandidatų į gu
bernatorius. Wilsonas pa
sipriešino Dowlingo rinki
mui. Kame gi yra priežas
tis, kad jis Wilsonui taip 
netinka? Nėra kitokios 
priežasties, kaip tik ta, kad 
teisėjas Dowling yra kata
liku.

Ne vien Rymo Katalikai, 
bet ir visi, kurie nori, kad 
Suvienytose Valstijose reli
gija. turėtų pilną laisvę, kad 
šioje šalyje neįsivyrautų ti
kę j imiška neapykanta, turi 
nebalsuoti už Woodrow Wil- 
soną. Amerikoje esantiems 
tikėjimams *rfiėkb nėra pa- 
vojingiaus kaip f įstatymas 
augščiausion valdžios vieton 
žmogaus, kuris gali neap
kęsti kokį žmogų delei jo ti
kėjimo. Kiek metų atgal 
Philadelphijoje tūli žmonės 
pakėlė tikėjimiškas riaušes, 
degino bažnyčias ir šiaip 
triobesius, ir nemažai išžu
dė žmonių, kol spėta sukili
mą nuramdyti. Woodrow 
Wilson savo “Amerikos gy
ventojų historijoje” lab .i 
prielankiai atsiliepia aj.'i.: 
tuos,- kurie sukėlė tokias 
muštynes.

Nėra pamato abejoti, kad 
jaigu Woodrow Wilson lik 
tusi išrinktas prezidentu, 
jis savo tikėjimišką neapy
kantą nuneštų į Baltąjį Na
mą ir tenai paskirdamas 
žmonės į valdiškas vietas 
žiūrėtų kokį anie tikėjimą 
išpažįsta.

Prezidentas Taftas visai 
ne toks. Jis paliepė atsta
tyti iš vietos indi j onus pri
žiūrintį viršininką dėlto, 
kad tasai draudė katalikų 
kunigams vilkėti religiškais 
drabužiais, kuomet šie vertė 
indijonus į katalikų tikėji
mą. Prezidentas Taftas ne
mato reikalo drausti kuni
gams dėvėti laike mokini
me tokiais drabužiais kokių 
jų tikėjimas reikalauja. 
Prezidentas Taftas duoda
mas kam valdišką vietą 
kuomet neklausia kokio 
sai žmogus tikėjimo, 
geidžia vien žinoti, ar
žmogus galės priderančiai 
atlikti savo darbą. Visi 
laisvaminčiai ukėsai, tikinti 
į religijos liuosybę ir ma
nanti, kad delei tikėjimiškų 
pažvalgų niekas neprivalo 
būti persekiojamu, turi bal
suoti už prezidentą Taftą.

—Reynolds in Portland Oregonian.

Neregįs.

—Satterfield in Baltimore American.

Prijojo prie tvoros ir nei iš vietos.

■. **• T ^1.75

66 metų senis, veteranų pulkininkas Smith, likęs čan 
pionu tolimame bėgime. Be sustojimo nubėgęs 10 mylii
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KATALIKASa
T

į MOTERIŲ SKYRIUS. |

IS-

a- - y

Visu valstybių reprezen-' 
tautai sudėję daug brangu) 
vainikų ant mirusio karžy- 
gio karsto. Nogi su žmona 
palaidota greta. M

PRAKALBA.
Homeras.

laikais, pirm daugelio šimtų metų, pa- 
labai mažai kningų. Tuomet žmonės

Pasitikintis klientas.
Advokatas: — Prašau sė- 

sties.
Klientas: —- Ačiū, jau 

sėdėjau tris mėnesius kalč-

IŠ NAMINIO AUKLĖ
JIMO.

ftuKslnio Obuolio Historiją
(SfeAIKŲ MYTOLOGIJOS ŽIUPSNELIS).

Lietuvių kalbon išguldė 
ALYVA.

Budo lavinimas.
Gana tankiai tenka 

girsti, kad mokykla ir gyve
nimas išdirba žmogui būdą. 
Ar tasai tvirtinimas vie
nok gali but teisingas? Be- 
abejonės ne.

Pestallozzi neatmainomai 
tvirtino, kad mokslą, budo 
sužiedėjimą gabštumą, ydas 
ir ypatybes — tą viską in- 
gauna ir privalo ingauti 
vaikas namieje būdamas, 
visupirmu nuo motinos. Ko
kia gi turi būti toji motina, 
jei vaikas privalo sekti jos 
pavyzdį, visame kame ir su 
visakuom prie anos glaus- 
ties, klausties? Juk iš per
sitikrinimo žinome, kad in- 
gautos kūdikystėje ydos ar 
ypatybės prilimpa vaikui 
prie dūšios taip tvirtai, kad 
paskui nei mokykla, nei pat
sai gyvenimas jų uega-li pa
naikinti arba užtrinti.

Įsigilinome perdaug toli 
ir giliai, norėdami kiekvie
noj vaiko ydoj įžiūrėti pa
veldėjimą, kas net perdaug 
tankiai pasitaiko inteligen
tų namuose. Tai teorija 
perdaug suvelta, menkai su
sekta ir išmėginta. Nekurie 
tyrinėtojai mano, kad kūdi
kis paveldi budo žymės Į4 įš 
gimdytojų, % iš prosenių 
— už didesne gi dalį vie
nok atsako auklėjimas.

Žmogaus budo auklėji
mas prisideda nepaprastai 
gi anksti, taip anksti, kad 
gimdytojams tankiausiai 
rodosi, kad “toksai mažu- 

. lytis” dar visiškai nieko ne- 
; supranta. Vaiko auklėjimas 
‘ visupirmu turi turėti neku- 
rios sistemos žymes ir nesi
remti tiktai ant vienos mo
tinos, jei vaikas turi gimdy
tojus. Sutikmingas ir abie
jų, tėvo ir motinos, protin
gas pasielgimas vienatiniai 
tegali užbėgti tiems tankiai 
šeimynose atsitinkantiems 
persilaužymams ir nedakal- 
bė j imams, ką vaikas tan
kiai paverčia savo naudom 
Jei motina ką tokio uždrau
džia, vaikas kreipiasi į tė
vą,' kuris, būdamas užimtas 
darbu, kasdieninėmis rupes- 
timis, arba visai vaikais ne- 
užsiimantis, jam leidžia vis
ką daryti, by tik greičiau 
jį nusikračius, tuo labiau, 
jei vaikas ima meiliai gla- 
monėties aplink tėvą.

Prisiartina diena, kuo
met vaikas pasidaro prieš- 
ginis, nepakenčiamas, nepa
klusnus. Jis jau senai pra
rado nusitikėjimą gimdyto
jų rimtybėje ir pasiliko it 
valtis be styro, keliauda
mas paskui laiko įspūdžius. 
Tuomet tėvas motiną ap
sunkina visa eile aštrių 
klausimų ir. neatmainomai 
tvirtina, kad tai motina au- 
klėjlis vaikus ir jos esanti 
kaltybė, kad vaikai esanti 
tokie, bet ne kitokie. Sutik- 
mintis ir neatmainingumas. 
terystėje tokių valandų ne
gali būti, nes kaip bendras 
yra vaikas, taip bendras y- 
ra ir jo auklėjimas.

To sutikimo taisykle turi 
būti pasielgime vienoda 
mintis ir neatmaimingumas. 
Vaikai, matydami tokį rim
tumą, matydami, kad tėvai 
nekados iš parinkto jau sy
kį kelio nesišalina, patįs in- 
gauna neatmainoiųus persi
tikrinimus, kurie paskui 
jiems neleis permainyti už
siėmimus, darbus, siūbuoti 
politikos arba religijos

klausimuose. Jie žengs iš 
mažens apsirinktais sau ke
liais ir keliaujant jų niekas 
nesuklaidys, nes tai pada
ryti neleis jų ingautas rim
tumas. Tokie vaikai išaugs 
visuomet gerais žmonėmis 
ir šalies piliečiais.

Le Bon, savo “Auklėjimo 
psychologijoje”, cituoja fak
tą, neatskiriamą, anglų vi
suomenėje, kuriame labiau
siai atkreipia domą į budo 
auklėjimą. Poetas Worlds- 
worth pasileidęs keliauti 
mokslo tikslu į kalnus, kur 
jį patiko smarki vėtra su 
lietumi. Būrelis tuokart su 
juomi buvusių asmenų pa
tarė jam tą kelione pertrauk
ti ir grįsti atgal, bet jis 
nesidavė pertikrinti, saky
damas, kad toksai pasielgi
mas esąs pavojingas žmo
gaus budui, jei koksai su
manymas del nesmagumo 
ar del ko kito pametamas 
šalin.

Tasai taigi tų nesmagu
mų apsilenkimas, tasai tuš
čias patogumų ieškojimas, 
visuomenę padaro neišlai
koma, minkšta ir siūbuojan
čia. Pasisėmę pavyzdžių iš 
to taip gausaus naminio au
klėjimo išdo — ant kiekvie
no žingsnio sutiksime tūk
stančius pavyzdžių. Ir taip: 
Motina turi eiti su vaikais 
pasivaikščiotų, bet tik tuo
met, jei lauke bus giedra, 
jei kas toksai “neužbėgs 
ant kelio”. Pagaliau pasi
taikė giedra ir niekas ant 
kelio neužbėgo, vaikai gi, 
kurie buvo padilginimo ir 
baimės padėjime, drebėjo 
girdėdami varpelio balsą, 
studijavo vėjo linkmę ir in- 
puldavo nusiminiman pa
matę kad ir mažiausį debe
sėlį, bėga su motina links
mi ir laimingi.

Bet deja! Skersai upelio 
nėra liepto, vėsulas atginė 
juodus debesius, arba kal
nelis pasirodė peraugštas, 
nepatogus drabužiams, ku
riuos galima sudraskyti. 
Reikia grįžti. Ką tai reiš
kia grįžti iš apsirinkto sykį 
kelio? Kas tai nė mokėti su
rasti būdą kad perėjus ra- 
vą, upelį, kalvas, pramatyti 
lietų — tai supras tik tasai, 
katras pats patyrė tuos ne
malonius įspūdžius kaipo 
vaikas, kuris niekina to
kiais menkniekiais kaip lie
tus, drabužiai, šlapi avalai, 
ar koks kitas nepatogumas.

Trumpai prisieitų galvoti 
anglui-auklėtojui matant 
tokį pasielgimą. Nuo lietaus 
yra skėtis, kaliošai;. kal
nams — tam tikri drabu
žiai; lieptą gali pakeisti 
peršokimas, perbridimas, 
arba aplinkui apėjimas. 
Kiekviename atsitikime vis
gi negalima išaiškinti begė
dišką atgal grįžimą. Pat
sai sunkenybių nuveikimas, 
kova su priešginybėmis, a- 
bėjojimas sulyg giedros, pa
galiau tasai įsitikėsimas, 
kad jau sykį sumanyto pro
jekto negalima atmesti — 
veikia tiesiog išganingai ant 
vaiko nervų sistemo ir bu
do jėgos.

Vaikas nekados neprivalo 
matyti pas motiną, pas gim
dytojus siūbavimo. Privalo 
žinoti, kad reikia žengti per 
didžiausias kliūtis, nenusi
gąsti ir neabejoti. Tiktai 
toksai pasielgimas gali iš
dirbti savyje būdą ir savo 
locnomis jėgomis pasitikė
jimą.

Negali but prasto oro, 
blogo kelio, nei kliūčių, nei

grįžimo, jei jau sykį vaikui 
kas nors prižadėta. Delei 
to pridera gerai pirmiau 
pagalvoti, kol “ant vėjo” ką 
nors pažadama.

Tuo būdu pasielgiant, 
gimdytojai palieka kaip ir 
uola gavo vaiko budo nu
statymui. Teisingai Emer
son yra pasakęs^ “Vaikas 
negirdi, ką į jį kalbate, bet 
tas, kas esate patįs, jam 
tiesiog ant ausies rėkia”.

Budo lavinimas praside
da kūdikystėje;- nes net vi
siškai jaunas Valka's, viene- 
rių metų senas, jau ima 
gerai suprasti kas yra 
“draudžiama”; - Paskui su
pras, kad ir gimdytojai pa
siduoda’tiems patiems įsta
tams, kad nėra -visame di- r 
deliame sviete žmogaus, ku
riam viskas butų leidžia
ma. Tatai jei tėvas pasa
kys: draudžiama jam duoti 
saldainiai, tai negalima mi
tinai, priešingai -elgties, tė
vui nematant duoti vaikui 
saldainius, nepaisant verk
smo ir gražaus prašymo.

(Pabaiga bus).

IŠKILMINGOS GEN. NO
GI LAIDOTUVĖS.

Tokio priemiesčio Aoya- 
ina kapinėse andai iškilmin
gai palaidotas generolas No
gi su savo žmona, kurie lai
dojant mirusį Japonijos 
mikadą nusižudė, ty. papil
dė taip vadinamą “hara- 
kiri”. Abudu palaidota 
valstybės lėšomis.

Į kapus generolo Nogi, 
karstas gabenta kanuolės 
lavetu, gi jo žmonos kars
tas tam tikruoju karavanu. 
Laidotuvėse dalyvavo žy
miausi Japonijos valdinin
kai ir kariuomenės' vadai. 
Dalyvavę ir kai kurie sveti
mų valstybių atstovai, kurie 
po ciesoriaus palaidojimui 
Japonijoje buvo dar užsili-

. DIDELE kova tri-• 
POLYJ.

Iš Tripolio Ryman tomis 
dienomis parėjus žinia apie 
buvusią smarkią- italų su 
turkais kovą netoli Derna 
(taigi jūrės pakraščiuose). 
Italijos karo žinyba infor
muoja, kad jos kariuomenė 
tame susirėmime praradusi 
GI žmogų užmuštais ir 13 
sužeistais. Turkų su ara
bais nuostoliai siekianti 
1.000 žmonių užmuštais ir 
sužeistais, boto 41 turkų ir 
arabų paimta nelaisvėn. 
Bet koks buvo to susirėmi
mo rezultatas — telegramai 
nepaduoda.

Iš augščiau paduotos ži
nios pasirodo, kad tasai su
sirėmimas buvo kruviniau
sias šiame kare, be to liu
dija, kad italai nėra dar te
nai užėmę visus jūrės pak
raščius, jei mušis turėjo vie
tą ties Derna.

m ■> 
q ■ mi 
bi / .< ■ 
'ijjr f .

' ’-g V - ■ '

lR'' Senovės 
iddi^j buvo_______________OT. ____ _ ______
iff eko'bežinojo apie kningų spaudą ir visos kningos 
buto i-ašomos plunksnomis. Toksai kningų rašymas 
b'tivo nespartus darbas.? Imdavo ilgą laiką parašyti 

' vieną, kitą kningą ir, jei kas tokių kningų sau pa
reikalaudavo, reikėdavo vėl tokiuo pat bildu plunk
sna perrašyti. Iš tos priežasties kningų buvo didis 

'n'ebžteklius ir tokios kningos buvo labai brangios, 
kadangi nepaprastai daug laiko užimdavo anų per- 
'rdŠinėjimaš ir sutaisymas.
5 ' Ir tuomet kningbs labai indomiai išžiūrėdavo; 
taip bent mes manome. Jos buvo ne taip aptaisytos, 
Ifaip dabar mes matoihė. Parašytos ant ilgų lakštų, 
"lakštai priraišioti prie medinių volelių, išrodė, tar
ki, musų gadynės kokis, ant sienos pakabintas žem- 
Td^is;? \ -s/.?■■ j -

‘a 3 Tokios kningos tuomet vadinosi sąsagomis, ka
dangi žodis sąsaga reiškia susegti, arba suvinioti.

Jaigu kas norėdavo skaityti kokią tų sąsagų, pir
miauth vėdavo lakštus išvynioti, o-pabaigęs skaitęs 
vėl suvynioti. Jaigu kas parašydavo kokią nors his- 

"toriją, arba poemą, jaigu geizdavo, kad kiti žmonės 
apie tai žinotų, tatai toksai raštininkas susikviez- 
davo šavo draugus į namus ir anems savo hist ori ją, 
arba kokią poemą perskaitydavo, o retkarčiais pasi-, 
taikydavo ir taip, kad toksai raštininkas savo veika
lus perskaitydavo susirinkusios žmonių minios aki- 
veiždoje, idant galėtų išgirsti visi, ką jis yra*gero ir 
naudingo parašęs. Tokie žmonės, ty. raštininkai 
paprastai tais laikais vadindavosi dainininkais, ku
rie iš to gaudavo pramitimą eidami iš miesto į mies
tą, skaitydami, arba dainuodami savo parašytas po
emas gatvėse, arba karalių rūmuose ir turčių na
muose.

Didesnėj daly j Graikijos ir Romos miestų buvo 
didelės ir labai puikios maudyklės, kuriose būdavo 
daugybė kambarių, aplinkui apsiaustų kuodailiau- 
siais ! žydinčiais daržais ir visokiomis gražybėmis. 
Draugai ir kaimynai tankiai susitikdavo tose mau
dynėse arba daržuose, pasišnekėdavo vienas su kitu 
apie pasaulio naujienas ir tuomi užsiganėdindavo, 
kadangi tais laikais, kaip žinoma, nebuvo jokių lai
kraščių. Į ten ateidavo ir taip vadinami dainininkai, 
kad ši-tą papasakojus apie savo poemas-dainas.
■4 Graikija, kaip yra žinoma, Pietų Europos šalis, 

■ <o <žindnėgpkurie- tenai gyvena, Vadinasi Graikais.
' 'Beveik pirm trijų tūkstančių metų Graikijoj gy
veno garsus dainininkas vardu Homer. Jis buvo di
džiausias ir 'garsiausias; tais laikais poetas. Senat
vėje apako, bet keliaudamas per visą šalį dainuoda
vo arba pasakodavo savo parašytas poemas. Graiki
jos gyventojai savo poetu Homeru labai didžiavosi 
ir jei kuomet kas nors paklaiizdavo “kas yra ge
riausias dainininkas?” — atsakydavo, “neregįs, 
senyvas žmogus, gyvenantis Chios uoloj.” Tuo var
du vadinosi viena Graikijos sala, kuri šiais laikais 
praminta Scio. Homeras tenai nekurį laiką gyveno. 
Vientik nėra žinoma kokioj Graikijos dalyj jisai 
yra gimęs; jam pasimirus, daugybės miestų gyven
tojai savinosi jo garbę ir jo gimtinę.

Homeras yra parašęs garsias poemas, vadinamas 
“Diadomis,” kuriose vaizdžiai pasakojama apie žy
miausius karus Graikijos su Troy’umi. Tie karai 
vadinosi “Trojan,” kadangi Troy’aus gyventojai 
buvo Trojanais.- Daug poemų buvo parašyta apie 
Trojan karus,, bet Uiadbs buvo kuopuikiausios už 
Visas kitas poemas. Iliados pavadinta vieno Troy’aus 
miesto Ilium vardu. - ? :

/Trojanų karų negerovės visa priežastimi buvo 
aukso obuolys, apie ką mes sekančiame perskyrime 
ir skaitysime historiją apie Trojanų karą, kadangi 
tasai išteisybės yra auksinio obuolio historiją. >

Redakcijoje.
— Ponas redaktoriau, at

nešiau eiles...
— Meldžiu... duokš tams

ta... (skaito). Ką?. Apie 
pavasarį? Juk dabar va
sara baigiasi! _ .......... ■

— Tas nieko,.,ponas, re
daktoriau. Pavasaris, kas 
metai sugrįžta, p man pini
gai visuomet reikalingi.

> AUKSINIO OBUOLIO HISTORIJA.
I. Thetis’o gobtuves.

Homerui gyvenant, pasaulis buvo pilnas visokių 
dievą ir deivių, į kuriuos žmonės tikėjo. Tuomet die
vų ir deivių buvo ir jūrėse, ir upėse, ir miškuose ir 
šiJjjųse ir jie visi turėdavo visokeriopus vardus.

(Vieną sykį jūrėse, tarp taip vadinamos vandenų 
liąųdies, pasitaikė gobtuves. Jūrės daili mergelė 
Thetis ištekėjo už Peleus, didžio Graikijos žemės ka
raliaus, vadinamo Thessaly. Į gobtuves buvo pak
viesti beveik visi dievai ir deivės.

n .Ten atsirado visų dievų karalius Jupiteris. Jis 
. nubengė žemyn nuo kalno Olympus viršūnės iš savo 
aukso -rūmų su savo pačia Junu; buvo ir Neptūnas, 
j upių dievaitis; jis išėjo iš savo jūrės rūmų. Daini- 
niųkfiSt(Apollo taippat atsirado su savo seserimi Di- 
arią,, garsia medėja. Buvo ir Minerva, kuri skaitėsi 
tarpią visų deivių gabiausia, taippat meilės ir gražy
bės deivė. Venus.. . -J-: d -*■ -

„ Kalvis Vulcan irgi pribuvo. Tai tasai pats, kuris 
statė dievams rumus ir dirbo jiems kardus, skydus 
ir šalmus, su kurių pagelba tankiai dievai narsiai 
kanąud&vo. Vulcan iškalė milžinišką olą ant kalno 
Etna. Tasai kalnas .buvo degantis^ ant salas Sicili
jos. Tame kalne Vulcan gyveno. Jis ten turėjo žaiz- 

dras, didelį priekalą ir dumples. Dumpavimas buvo 
labai indomus, nes dumpuoti buvo galima, kuome!

Jupiteris.
tik reikėdavo, atsiėjus reikalui sustodavo. Vulca- 
u’ui tik reikėdavo norėti ir liepti, o dumplės pačios 
imdavo veikti.

Ir daug daugiau dievų ir deivių dalyvavo Thetis 
ir Peleus’o gobtuvėse. Tečiau pasitaikė vienos dei
vės nepakviesti į tas gobtuves. Toji deivė vadinosi 
Discordia. Ji buvo labai atkakli ir nedora, be to ne
legali© gimimo. Ji gyveno vienų-viena ir jos niekas 
nemylėjo, kadangi ji kur tik pasisukdavo, visuomet 
pagimdydavo bent kokius nors nesmagumus.

Discordia labai inirto, kad Thetis nepakvietė jos 
i savo gobtuvus. Pamačius kitus dievus ir deives ei
nant į gobtuves, pati sau tarė.

“Aš jiems padarysiu nesmagumą už neprašymą į 
gobtuves. Jie neturės tokios linksmybės, kokią ti
kisi turėti.”

Paskui ėmė mąstyti, kokį čia nedorumą pada
rius ir staiga sudėstė pieną sukelti vaidams tarp 
vaišininkų.

II. Obuolio nesandora.
Dievams ir deivėms susirinkus į Peleus’o rumus 

ir, ten susėdus aplink stalą, ėmus, valgant ir, ge
riant, linksminties, staiga lauke ties durimis pasi
girdo nepaprastas dundėjimas. Atidarius duris sve-. 
čiai pamatė ranką, immetančią vidum obuolį. Tai pa
darė’pati Discordia.

Mestas obuolys krito ant stalo ir viena deivių aną 
Paėmė. Obuolys buvo gražus. Nei vienas susi

rinkusių nebuvo matęs tokio dailaus obuolio. Jis bu
vo padirbtas iš gryno aukso, didelis, gludus, apskri
tus ir labai skaistus.

Obuolys buvo perduodamas svečiams iš rankų į 
rankas ir visi juo negalėjo atsistebėti. Vienas die
vų paėmus obuolį patėmijo, kad ant jo vieno šono 
lig butų kokie tai žodžiai parašyti. Tada jis susirin
kusių visam burini perskaitė sekančius žodžius:

“Tegu tas teks gražiausiam.”
Po tų žodžių visi susirinkusieji sujudo. Kas iš vi

sų buvo gražiausias? Kiekviena iš deivių ėmė many
ti, kad yra gražiausia ir tvirtino, kad tik jai, ne 
kam kitam, obuolys priklauso. “Tai mano tasai o- 
buolys,” verkia viena. “Ne, tai mano,” atsiliepia 
kita. “Aš turiu turėti tą obuolį,” rauda trečioji ir 
tarp visų prasidėjo barnis.

Praėjus nekuriam laikui daug deivių iš besigin- 
činimo nuilso ir pagaliau metė šalin tą keistą reika
lavimą. Bet trįs deivės ėmė viena kitai neužsileisti 
ir varžyties už obuolį. Iš jų viena buvo Juno, išdidi 
dangaus karalienė, kuri nuolatos mąstė, kad ji galin
ti turėti viską, ką tik norinti. Antroji buvo Venus. 
Ir ši mąstė, kad jei ji esanti gražybės deivė, tat jai 
turėtų priklausyti pirmiausios teisės obuolio laimė
jime. Trečia buvo Minerva, išminties deivė. Kaip 
keistai ji obuolį savinosi; ji mąstė, kad jei obuolys 
yra auksinis, tad tik jai, ne kam kitam, privaląs 
priklausyti! Tečiau kiekviena jų tikėjo turį geresnę 
teisę išlaimėjimui.

Bet Minerva už anas dvi buvo godžiausia ir todėl 
ji daugiausiai karščiavosi u obuolį. Staiga tarp jų 
trijų barnis taip karštai prasidėjo, kad net linksmy
bės ir vaišės pertraukta įr visi dievai su deivėmis 
rinkosi aplinkui pasiklausytų tų barnių. Pasiklau
sę ir jie visi nusprendė įsimaišyti į tuos ginčus. Pa
galiau vienas iš susirinkusių'prabilo, kad jau butų 
laikas pabaigti tuos vaidus ir tuojaus pašaukė Jupi
terį nuspręsti, kam tasai obuolys turįs priklausyti. 
Susirinkusieji galvojo, kad jei Jupiteris yra deivių 
karalius, tatai jam esą geriausia susiginčinusias 
deives sutaikinti.

Bet Jupiteris nenorėjo maišyties tan dalykam 
Jis galvojo taip: Jei duotų obuolį Venus’ai, arba 
Minervai, tai ant jo pati rustintusi, bet jei obuolį 
pavestų Juno, tai anosdvi beabėjonės darytų jam 
kokius nors nesmagumus. Todėl nusprendė nebūti 
teisdariu. Taip atsitikus, jisai pakvietė savo žiguną 
Mercury.

Mercury buvo asmuo labai svarbus tarp dievų. 
Jis buvo jiems visokiuose atsitikimuose patarnau- 
tbjum. Jis dievų visokius pranešimus gabendavo 
žmonėms, gyvenantiems pasaulyj. Mercury galėjo 
lėkti labai greitai kaip oru, taip žemės paviršumi, 
tąip jūrėmis, nes turėjo du sparnu: vieną sparną 
prie kepurės, antrą prie apsiautuvo. Buvo be to gar
sus kalbėtojas; jojo iškalba buvo prigimta; ir jei 
kas kuomet nors norėdavo turėti prakalbas į susi
rinkusią visuomenę, toksai visuomet iešktdavosi 
pagelbos pas Mercury.

(T. B.)
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svaiginančių gėrymų, o jo 
liudininkai suimta už krei
vą prisieką. Negana to. Ką 
tik peiktino padaro lenkai 
tuoj aus anglų laikraščiai 
garsina, kad tai padarę lie
tuviai. Net nesmagu su 
svetimtaučiais apie tautys
tę ir kalbėti... Na, o ką pa
sakyti apie rašymą į lietu
viškus laikraščius tokių ne
pageidautinų atsitikimų? 
Todėl iš Kenosha taip retai 
ir matosi kokios nors žinu
tės.

Darbai čia eina gerai ir 
dar vis gerinasi. Ateiviai 
gali pasirinkti darbų. Die
na po dienai šnekama apie 
vakarinę mokyklą. Parapi
ja nors ir buvo nutariusi, 
tečiaus neatidarė lietuviš
kos mokyklos. Gaila. Mies
tas garsino, kad vaikai, ne
lankanti mokyklas bus gau
domi gatvėse ir jų tėvai nu
baudžiami $25.00.

T. P.

Kenosha, Wis.
Rugsėjo 8-tą buvo viena 

iš gražiausių dienų; šilta, 
saulėta. Vyrai būriais 
traukė į bažnyčią lygiai 
ant pirmųjų mišių kaip ir 
ant antrųjų. Tik moterių 
menkai. Gal moterįs turė
jo liktiesi namie, nes tą- 
pat dieną, tuoj po sumos, 
turėjo būti šv< Petro Dr- 
jos metinis susirinkimas. 
Bet kur gi merginos, kurių 
šiame mieste yra į 100? Ką 
jos veikia?

Laike sumos turėjome 
pasigerėti nepaprastu gie
dojimu, nes vietiniam cho
rui prigelbėjo keturi vargo
nininkai: Suchodolskis, Bu
drumas, Rozmanskis ir 
Lauraitis. Pamokslas susi
dėjo beveik iš vieno ragini
mo rašytiesi į draugijas.

Vasaros laike mišparų 
nėra, tai lieka proga ką 
nors tautiškai veikti. Taigi 
vietinė T. M. D. kuopa, 3:30 
vai. po piet, turėjo prakal
bas Balčaičio svetainėj. 
Kalbėtoju buvo p. Miko- 
laitis iš Chicagos,studentas. 
Jis daug priminė reikalin
giausių bei naudingiausių 
dalykų, bet, žinoma, visų 
negalėjo priderančiai išaiš
kinti, nes juk viską gerai 
išaiškinti reikėtų kelių die
nų laiko, o gal ir ilgiaus. I

Publikos buvo pilna sve
tainė. Tik moterių ir mergi
nų buvo labai mažas skai
čius. Ką jos veikia? — ne
žinia ...

Gaįla, kad prie prakal
bos nebuvo dainų, kurių 
žmonės labai pageidauja. 
Žmonių užsilaikymas buvo 
pagirtinas. Tik po prakal
bų, laike Braževičių mer
gaitės deklemavimo, kuo
met kalbėtojui buvo renka
ma kelio apmokėjimas, bu
vo truputį neramu. Mat, 
žmogus ne medis, kelias va
landas ramiai sėdėjęs nu
vargsta ir reikalauja at
mainos. Todėl ateityje pri
derėtų pasirūpinti prakal
bas rengti drauge su daino
mis.

Rugsėjo 10, 11 ir 12 šia
me mieste buvo 12-sai lenkų 
draugijų Amerikoje seimas. 
Prasidėjus seimui vienas 
delegatų užgavo sodžiais 
dvasišką vadovą, už ką už- 
gautasai savo avelei išpirko 
“varantą.” Trįs delegatai, 
atmesti nuo seimo už vely
kinės neatlikimą, teisme iš
siėmė “injunction” ir sulai
kė seimą nuo 8 vai. po pie
tų T 1(1. rugs, iki 7 v. po pie
tų 12 rugsėjo. Tie nepa
prasti atsitikimai užsitrau
kė ne labai malonią ameri- 
kėnų akį ir gal nevienam su- 

įf>; lenkėjusiam lietuviui paro
dys, kad lenkai stovi že- 
miaus už lietuvius ir todėl 
neapsimoka dangstytiesi 
lenkiška skranda.

Tečiaus ir lietuviai per- 
tankiai pasigarsina šiame 

_ mieste peiktinais darbais. 
Štai, tą areštavo už girtybę, 
kitą už paleistuvystę, trečią 
ir ketvirtą už negerą vai
kų auklėjimą... O kame 
dar byla lietuvio išginkla- 
vusio policistą? Kame tas 
pasibaisėtinas lietuvių 
“žertas” su šaltu garu, ką 
vįeną lietuvį į kapines nu
varė, o kelis padavė į tei
smo rankas? Kame “špitol- 
ninkų” bobų areštavimasis 
viena kitos?..„ Apart to dar 
vienas lietuvis teisme už 

Westville, Ill.
Rugsėjo 1 d. vakare buvo 

čia socialistų prakalbos. 
Kalbėjo p. Dundulis iš Chi
cagos. Savo kalboje jis nu
rodinėjo, kad kiekvienas 
darbininkas, jaigu nori pa
gerinti savo būvį, turi bū
tinai prigulėti socialistų 
partijoje ir rinkti socia
listą į Suvienytų Valstijų 
prezidentus, nes, esant, kuo
met socialistas bus prezi
dentu, tai darbininkų būvis 
bus geras — geresnis kai 
dabar. Paskui nurodinėjo, 
kad kaip socialistai paims 
į savo rankas valdžią, tai 
nereiks mokėti nei už krik
štus, nei mišias, o ir prie 
numirusių busią giedama 
dykai. Neiškentė? jienrimL

nęs ir apie musų kleboną 
keliatą žodžių; jis, girdi, 
yra musų vietinio klebono 
kaimynu ir viską apie jį ge
rai žinąs. Aš, sako, esu ge
ras lietuvis, o jūsų klebo
nas, jaigu jis nori, gali būti 
prastas! Aš, sako, einu į 
bažnyčią kaip ir kiti. (Bet 
aš kai žiurau, tai musų cici- 
likai nei vienas neina į baž
nyčią, o, jaigu ir eina, tai 
tik, rasi pasityčioti, nes at
ėję ne Dievą garbina, tik 
šnekasi su savo draugais ir 
gaudo kunigo pasijudinimus 
arba žodžius, kad paskui 
rašinėti į savo laikraščius).

Į prakalbas atsilankė ga
na daug žmonių; didesnė 
pusė buvo moterių. Mat mu
sų moterėlės mėgsta soci- 
alistiškas prakalbas lanky
ti labiaus kai bažnyčią...

Rugsėjo 2-rą, per darbi
ninkų šventę “Labor Day,” 
Westvilles angliakasių uni
ja parengė apvaikščiojimą 
— parodą gatvėse.

Girdėtis, kad ir pas mus 
atsilankysiąs garsusis mu
sų misionierius tėvas Kazi
mieras kapucinas su savo 
garbingais pamokslais. La
bai širdingai jo laukiame. 
Gal jo pamokslai nevieną 
girtuoklį atves prie blaivy
bės, o cicilikėlius ir bedie- 
vėlius prie Dievo ir bažny
čios... Dieve duok, kad jis 
greičiaus mus atlankytų.

Westvilletis.

East St. Louis, Ill.
Ačiū darbštumui musų 

gerbiamo klebono kun. J. 
Petravičiaus ir kelių kitij 
lietuvių, šiomis dienomis 
East St. Louis’o lietuviai pa
sirodė svetimtaučiams lie
tuviais esą.

Birželio 10, šiuosmet, su
sitvėrė čia naujas Lietuvių 
Ukėsų Kliubas, kuris iki 
šiol jau diktokai užaugo, 
nepaisant įvairiausių jam 
kenksmų. Mat, ir pirmiaus 
čia buvo buvęs panašus, ne
va politiškas, kliubas, kurį 
valdė saliuninkai ir darė 
sau biznį. Būdavo prieš rin
kimus visokie politikieriai 
saliuninkams sunešdavo ne
maža pinigo, kad tasai jų 
kliubas už juos balsuotų.

Rugsėjo antrą dieną Lie
tuvių Ukėsų Kliubas suren
gė prakalbas, pikniką ir pa
rodą.

Kalbėtojais buvo: kun. 
Petravičius ir du anglai. 
Kun. Petravičius išreiškė 
prielankumą naujam kliu- 
bui ir ragino vienybėn ir 
nenuilstančiai toliaus dirb
ti lietuviams naudingą dar
bą. Antras kalbėtojas aiški
no apie Suvienytų Valstijoj 
konstituciją. Trečias kalbė
tojas, išstojęs kalbėti, iš
reiškimui šios šalies prie
lankumo lietuviams, sumez
gė į krūvą lietuvišką vėlia
vą su amerikoniška, paskui 
ragino visus mylėti Dievą 
ir savo tautą ir gyrė lietu
vius už stengimąsi likti šios 
šalies ukėsais; esant, dar 
jis pirmiaus čia tarp lietu
vių nekuomet to nebuvo pa
stebėjęs.

Senas Apuokas.

Waterbury, Conn.
Rugsėjo 8 d. čia buvo pra

kalbos, arba geidaus sakant 
“protestas” už varžymą a- 
teivystės ir laikymą kalėji
me Ettor ir Giovanitti, kal
tinamų užmušime tūlos mo
teries straikierės. Prakal
bas surengė septynios Wa
terbury’o draugijos: “Švie
sa,” “Lietuvos Sūnų,” “Liet. 
Brolių,” “Rūta,” “Gedemi- 
no,” “Liet. Uk. Pol. Kliu
bas” ir L. S. S. 34 kp. Kal
bėtojais buvo F. Bagočius 
ir organizatorius I. W. of 
the World unijos, J. Smith. 
Įžanga buvo dykai, todėl 
žmonių prisirinko pilna sve
tainė (į 400 asmenų).

Pirmas kalbėjo Bagočius. 
Skaitytojai ne vienas girdė
jęs jo kalbą, jaigu taip ga
lima vadinti keiksmus ir 
burnojimus, tai žino, kaip 
jis “moka kalbėti.” Apipa
sakodamas “socializmo var
gus”, jis pasigyrė kokioj 
“akademijoj” mokslą bai
gęs. Kliuvo visiems: “ka
pitalistams”, “tautiečiams”, 
kunigams ir Amerikos teis
mams, kurie, sulyg jo, yra 
taip juodi, kaip “juodžiau
sias velnias”. Klausanties 
tokių žodžių kaip “velniai”, 
“perkūnai”, “susmirdusių 
šunų ir kačių vuodegos” 
(skaitytojai teiksitės at
leisti už atkartojimą tokių 
“moksliškų” žodžių akade
miją baigusio žmogaus), 
tai nenoroms užduodi sau 
klausimą kaslink “akademi
jos”, kokią gyrėsi lankęs... 
Ja! Tai vis musij “vadovai”.

Paskui kalbėjo Smith. Šis 
geriau už “akademčimą” 
pakalbėjo, nes mažiaus var
tojo karčiaminių žodžių.

Musų žmonėms matomai 
cicilikybė įgriso, nes nere
mia ir geriausių- socialistic 
užmanymų; pa v., L. S. S. 
34 kp. jau du kartu buvo su
maniusi parengti protesto 
susirinkimą prieš varžymą 
ateivystės, bet niekas į tai 
neatkreipė atydos, kadangi 
tai buvęs socialistų suma
numas.

“Keleivio” 37 nr. G. Pele
kas raudoja, kad L. U. P. 
Nepr. Kliubas savo susirin-

• (D 
kime nubalsavo neduoti sa
vo svetainę rengimui protes
to ir prasimano, kad šisai 
Kliubas esąs kn. Laurynai- 
čio globoje. Tas yra grynas 
melas. Kliubo patsai var
das parodo, kad niekas ant 
jo neturi globos, o kaslink 
svetainės, tai todėl jis jos 
nedavė, kad socialistai ke
lia triukšmą, žemina musų, 
vardą; tas doresniems žmo
nėms išrodo negeistinu ap
sireiškimu musų tautoje. Tą 
aiškiai pamatėme 9 rugsė
jo per prakalbas parengtas 
taip vadinamo “Roosevelto 
Progresyviškos Partijos 
Kliubo”, kur tūlas aiškin
damas apie ‘‘socializmo ge
rumą, o kitų partijų niekin
gumą” šaukė: “Ar tiesa vy
rai?” Tas žodis “vyrai” yra 
vistiek ką sutartas signalas 
Waterburio triukšmada
riams. Jie tuoj'aus subruz
da, kaip širšių lizdas.

Rocambolia.

Norwood, Mass.
Rugpjūčio 29, 30 ir 31 die

nomis, taip pat rugsėjo 2 d. 
čionai atsibuvo fėrąi, pa
rengti naujai tveriamos lie
tuvių parapijos naudai. Į 
fėrus atsilankė didelis lie
tuvių būrelis; buvo ir lenkų. 
Nekurie ir mūsiškiai cicili- 
kučiai apsilankė, nors mur
mėdami kaip ir ubagas pa
bėręs kruopas. Fenuose pas
kirti darbininkai darbavosi 
gana gerai, bet ir abelnai 
visi lietuviai naujai tveria
mos parapijos naudai nesi
gailėjo aukų, taip kad į 4 
mėnesius suspėta išmokėti 
už 3 Uotus, kurie randasi ga
na gražioj vietoj. Dabar lie
tuviams yra visa bėda ne
turint savo tautos kunigo. 
Išpradžių musų taip vadi
nami pirmeiviai sakės j'ogei 
nieko nebusią iš tveriamos 
parapijos, o dabar tik nosis 
nuleidę vaikščioja.

Lietuvis R. K.

ar-
Rockford, III.

Laikui prisiartinus 
čiaus rudenio, 'musų lietu
viai sukruto rengti šokius 
ir prakalbas. Pirmas šokis 
7 d. rugsėjo, parengtas Š. 
Mykolo Dr-jos. Bet delei ši
lumos žmonių buvo nedaug. 
Antras šokis buvo 14 d. rug
sėjo, parengtas T. M. D. 117 
kuopos. Svečių nebuvo la
bai daug, bet kadangi buvo 
vėsus oras, tai turėjo sma
gų laiką. Buvo taipgi pas
kirtos dovanos už atvirutes, 
kas daugiaus bus atviručių 
gavęs: laikrodis, šaltininė 
plunksna ir į skrybėlę špil
ka.

15 d. rugsėjo, minėtoj', T. 
M. D. kuopa parengė ir 
kalbas, Kalbėjo p. K. Jur
gelionis apie T. M. D-jos. 
naudingumą ir kiekvieno 
lietuvio priderystę į ją pri
gulėti ir nurodė mums rei
kalą mokslo, kad galėtume 
pasirodyti tarp kintančių 
kaipo tauta. Kalbėtojas sten
gėsi nei vieną neužgau
ti. Tikima, kad publika bu
vo pusėtinai užganėdinta.

Nežiūrint to, kad nekurie 
musų miestelio ; korespon
dentai radę kur priekabę 
skubinasi pabriežti į laikra
ščius; kas kur namie kokį 
žodį skersai pasakė, tuoj 
aprašo, kad buvo muštynės, 
arba pamatę lietuvius laike 
karščių lankant piknikus, 
aprašo juos karkliniais, pa
duodami blogas mintis, te
čiaus galima tikrinti, kad 
Rockfordo lietuviai nėra 
blogesni už kitų miestų lie
tuvius. Ir jaigu dar trūksta 
vienybes, tai jei bent t.odel, 
kad mes trumpu laiku iš ki
tų miestų į suva

žiavę, nes per paskutinius 5 
metus čia priaugo apie 500 
lietuvių.

Agnieškutės Brolis.

Chicago, Ill.
28 kuopos T. M. Dr. buvo, 

15 rugsėjo, p. Meldažio sve
tainėje (ant West-Side’s), 
teatras ir balius, užvadin- 
tas “Vaudeville” ir “Stepu
ko Opera”. Vakaras, abel
nai imant, nusisekė puikiai. 
Šviečiu buvo pilna svetainė. 
Galima tat spręsti, kad lie
tuviai atjaučia geriems 
draugijos siekiams. Tvarka 
buvo puiki, ir visi užganė
dinti, nes žinomas “Stepu
kas” visus prijuokino lig 
sočiai.

Prie progos noriu trum
pai išreikšti savo nuomonę 
kas link musų vakarų bei 
teatrų.

Rengėjai nekuomet nepri
valo pamiršti, kad scena 
užima labai sarbią rolę žmo
nių gyvenime. Ji yra musų 
gyvenimo veidrodis. Žvilgs
nis į musų sceną parodys 
mums musų sąmonės atsi
peikėjimą, musų pribrendi
mą. Ji parodys taip gi ver
tę visų musų siekių, visų 
pastangų ir suskaitys kiek
vieną šuolį padarytą pir
myn arba atgal. Šiandieną 
nękuriems iš musų toliau 
matantiems delei savo rei
kalų negali nerūpėti musų 
tautos gerovė. Gi tautos ge
rovė ir laimė priguli nuo 
jos apšvietimo stovio. Tode- 
lei visos musų jėgos ir visa 
energija privalo būti su
naudojama prikėlimui jos, 
nes nuo. jos augštumo pri
guli musų pačių gerovė.

Taigi scena yra tai savos 
rūšies mokykla. Ji yra ga
linga. Perstatydama ji 
mums gyvus paveikslus pa
daro nepaprastą intekmę į 
musų jausmus. Ji net turi 
galę pavergti žiūrėtojų ir 
ant valandos jį užžavėti. 
Gyvas paveikslas greičiau
sia įsiskverbia žmogaus, 
atmintin ir ilgiausiai pa
silieka. Todėl žiūrėkime, 
kad scena visuomet nors iš 
dalies atliktų savo užduo
tį.

Abelnai imant, mes, lie
tuviai, tik pradedame skinti 
apšvietos takelius. Štai, kad 
ir čia, toj laisvoj' šalyj, gre
ta su ant augščiausio laip
snio iškelta technikos kul
tūra matome liaudį iš dau
gel atžvilgių atsilikusią. Prie 
tokių priklauso ir lietuviai. 
Todelei juo labiaus sveikai 
auklėkime musų jaunutę 
sceną. Sergėdami ir gerb
dami ją prisidėsime pakėli
mui musų tautos gerovės. 
Todėl scena težadina mu
myse ir musų viengenčių 
širdyse tėvynės meilę; te
gul rodo ji mums doros ir 
tiesos pavyzdžius; tegul la
vina mumyse dailės ir es
tetikos skonį; tegul kelia ir 
tobulina musų dvasios, mu
sų sielos jausmus ir veda 
prie kiltesnių žmonijos ide
alų ! — Tuomet tai scena 
atliks savo uždavinį ir jos 
mylėtojams suteiks jėgas 
atsilaikyti prieš nuopuolį. 
Tuomet daugeliaus negirdė- 
sime šlykščių nuo scenos 
eilių iš lupų mažos mergai
tės, kaip per T. M. D. vaka
rą.

Čia reikia paminėti, kad 
ir taip vadinamą “Stepuko 
Operą”, pastatytą 15 šio 
mėnesio ant scenos bu
vo bergždžią. Visa eilė at
skirų vaizdelių tarp savęs 
neturi jokio sąryšio. Gi at
skiri vaizdeliai, vieni turi 
šiokią-tokią prasmę, kiti vi
sai ne. Tądelei yįenąg-kitas

komiškas vaizdelis, kad ir 
neperdaug turintis reikš
mės, bet išėjęs iš gero, ga
baus komiko lupų ir lošimo, 
atliktas, kaip štai atlieka 
musų vaudevilinis komikas- 
artistas p. V. Brusokas, ga
li turėti daug daugiaus ver
tės, kaip vaizdelis pilnas 
prasmės, bet atliktas men
ko lošėjo-monologisto. P. 
Brusoko monologai po ko
kiam rimtam veikalui gali 
pasitarnauti panašiai kaip 
saldumynas po pietų.

Ožragės Jonas

Kenosha, Wis.
Svečių vargonininkų at

silankymas uždegė parapi
jos giedorius noru ge
rai išsilaviniti giedojime. 
Jie 15 rugsėjo pastatė “ul
timatum” parapijos komi
tetui, kad jis parūpintų at
sakantį vargonininką-chor- 
vedį, o tokio negaunant jie 
grieštai atsisakė giedoti. 
Mat giedoriai turi kasinė
tai sulošti mažiausiai 
nors porą teatrėlių, o prie 
tokių vakarų reikia ir dai
nų, be kurių lietuviškas va
karas išrodo kaip putra be 
druskos. Choras jau baigia 
praktikas “Audra Giedro
je” ii* manė daryti perstaty
mą 19 d. Spalių mėnesio, 
parapijos svetainėje. Mer
ginos Nekalto Prasid. P. Šv. 
Drjos rengia vakarą su 
žaislais ir išlaimėjimais vi
siems, kurie tiktai bandys 
savo laimę, nes visi tikietai 
bei biletai bus pilni. Tas 
vakaras labai užima jauni
mą ir jie jo labai godžiai 
laukia, nes vaikinai su mer
ginomis daro lenktines, ku
rie daugiaus sutrauks pu
blikos ir tuomi daugiaus su
šelps bažnyčios pagražinimo 
fondą. Iki šiol merginų va
karai, paprastai, užtraukda
vo lietų. Vaikinų piknikas 
gerai nusidavė ir davė pelno 
apie $15. Merginų vakaras 
atsibus 28 rugsėjo, subatos 
vakare, gražiausioje miesto 
svetainėje “Germania 
Hall”. Ponas Abromaitis 
sakė, kad “Birutė” iš Chica
gos žadanti čia atsilankyti 
ir lošti teatrą. Butų labai 
gerai, kad toksai manymas 
įvyktų ir, kad tam butų pu
blika atsakančiai priruošta, 
kad nesusitiktų du dalyku 
viename vakare. Mano nuo
mone, geriaus butų “Biru
tei” daryti perstatymą suba
tos vakare, o sekmadienyje 
tą pat atkartoti, nes taip 
jau yra bandyta vietinio 
choro, o pasekmės buvo la
bai geros. T. P.

Nereikia.
Du sodžiaus berniokai 

vieną sykį nuėjo į artimą 
miestą ir atsidūrė teatran 
prieš pat perstatymą. Vie
nas anų su savimi turėjo 
ne mažą dešros, o antras — 
tais juodu nereikalauja lor- 
tarnas, juodu pamatęs besi
dairant, paklausė, ar kar
tais juodu nerikalauja lor- 
netos (žiūrono).

Baisios alkoholio pasekmės.
— Išteisybės, alkoholis 

yra labai pavojingas daik
tas; visuomet, kada tik pa
sitaiko nusigerti, norisi man 
apsivesti!

Tikras paliudijimas.
Vienas ponas miesto gat

vėje sutinka gailiai ver
kiantį elgetą.

— Kas, tau atsitko, mie
lasis? — klausia gailestin
gas ponas.

— Šitai, še... še... malo
ningas pone, tasai vaikištis,

Severos Vaistai išvaro ligas ir 
neleidžia joms grįžti.

Severos
Skilviais

BIfferis
(Severa’s Stomach Bitters)

Sužadina norą valgyti, 
Padeda suvirškinti, 
Padidina maistų savinimą, 
Suteikia gyvasties jiegas.

Aplamas stiprinantis 
vaistas su nepaabejoja- 
mu pasisenimu visuose 
nykulio atsitikimuose.

Kaina S1.00.

Tas Kosulys 
reiškia

Kad kas yra netvarkoj pas 
grakščius alsavimo intaisus; 
gerkle, bronchus ar plaučius, 
kosulys vedas plaučių ligą, 
bet nuo to galima apsisaugoti 
jai išanksto pradėjus vartoti

Severos Balsams
nuo Plaučiu

(Severa’s Balsam for Lungs)

Švelnina ir gydo plaučius. 
Liuosuoja skreplius, sulaiko 
kosulį! Prašalina sunkumą 
alsuoti. Kaina ir 25c ir 50c

Esi Pailsęs
Parsibaiggs protu ir kunu 
taip, kad vos kojas vilkti? 
Persidirbąs? Turi suirusius 
nervus? Tai nervai tavo pra
šo, kad jiems duotų vaistą va
dinamą

Severas Nervofonu
(Severa’s Nervoton)

Tai yra tikrai atsakantis vais
tas tavo nusilpnejusių nervų 
sustiprinimui. Sutaisis jis 
tavo visą organizmą. Nusi
pirk bonką šiandien tuojaus.

Kaina 91.00

Pardavinėjama visose aptiekose 
Gydytojo patarimas dykai.

W. F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOWA

kuris ten bėga, pavogė ma
no poperą...

— Kokią poperą?
— Poperą, kur buvo pa

liudyta, kad aš esu nebyliu 
gimęs.

Naujas prausimos būdas.
— O koksai Antanėlis 

šiandie baits! matyt buvo 
geras ir davėsi nusiprausti... 
Kas tave nuprausė?

— Mopikas.
— Kaip tai?... Kuom?...
— Liežiuviu.

Geras patarimas.
— Žinai ką, rytoj iške

liauju medžioti.
— Ar galima žinoti, katrą 

advokatą pasiimsi su savi
mi.

— O kam man advokatas 
reikalingas ?

— Nagi matai, kaip pa
šausi kokią bobelką, tai ant 
vietos turėsi savo apgynė
ju

Prietaringas.
Teislys: — Kokiam tiks

lui miške tu iš to pono pini
gus atėmei?

Galvažudis: •— Esu prie
taringas, pons teisly. Šie* 
met pirmusyk išgirdau gj- 
gutę kukuojant, tatai nore* 
jau pinigais paskambinti.

I

Amerikoniškai.
— Sveikas tamsta! O ką 

veikia tamstos žmona?
— Ačiū, ačiū už paklausi

mą..-. Ji išėjo už vyro.
Užsimušė aviatorius.

_

Shenandoah, la., rugs. 20. 
Aviatorius Russell Blair iš 
Kansas City čia norėdamas 
parodyti publikai sava ga
bumus apsivertė Su Bėro* 
planu, nukrito 30 pėdų ir ant 
vietos užsimušė. Inžinas 
sukulė jam galvą.
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26 K. Juozapo v. k.
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Bsdakcijos Paigmijimai.
Nekuriu lietuviu tamsumas.

“Lietuvių Žiniose” daili
ninkas Justinas Vienožins
kis labai vaizdžiai apiplėšia 
apie nekuriu musų brolių 
taip didį tamsumų, kad be
skaitant reikia rausti. Mat, 
minėtam dailininkui šią, va
sarą pasitaikė apsistoti 
Krioviškio dvare, Antaza
vės apylinkėj, Zarasų pa
viete. Jis tose apylinkėse 
manęs padaryti kelis pri
gimties vaizdelius, nes tos 
apylinkės kiekvieną pri
traukiančios savo nepapras
tai banguotais kalneliais, 
molinais ežerėliais, miškais 
ir begaliniu perspektivos 
platumu.

Dailininkas pasiėmęs pie
šimui reikalingus įrankius 
ir nuėjęs į Beciškių so
džiaus laukus, kur, apsirin
kęs sau tinkamą vietą, 
ėmęs piešti vaizdus. Grei
tu laiku prie dailininko pri
ėję iš Besiškių sodžiaus 
du vyru ir ėmę pas 
jį teirautis, ką jis ten dir
bąs. Dailininkas jiems pa
pasakojęs apie dažymą, 
apie dailės parodas ir kit
ką. Bet susirupinusiu vy
ru ėmę kalbėti apie senus 
laikus, kuomet Lietuvoje 
viešpatavus vergija (bau
džiava). “Taigi, sako, vėl 
tie laikai artinasi. Štai 
Antazavėje jau vakarėlis 
buvo, dabar ponai vaikšto 
po laukus ir pienus imą — 
grįžta seni laikai...” Daili
ninkas stengėsįs juodu per
tikrinti, kad vergijos laikai 
negalį grįžti, bet kur tu 
žmogus pertikrįsi tokius už- 
pečkyj augusius. Pasikal
bėjus ir pasiginčijus tuodu 
vyru tečiau sau nuėjusiu.

polskai vadina černok- 
sięžninkais, tai aš norė
čiau jų adresą gaut. Man 
atsitiko nelaimė, išvogė 
man daug pinigų, tai 
žmonės rodija, kad reikia 
pasiklausti pas tokius 
žmones ir parašyt kiek, 
tai taip padaro, kad atne
ša atgal į tą vietą. Bu
kit tokie geri... aš Jūsų 
nepamiršiu...”
Argi tai reikia ieškoti 

dar didesnio pas žmones 
tamsumo, apie kurį gana 
aiškiai liudija viršminėtas 
laiškas. Kogi čia daugiau 
stebėties, jei žmonės patįs 
apgavikų ieško, patįs anuos 
tokiuo savo pasielgimu vei
sia ir paskui dar rugoja, jei 
tenka katram tokiam tam
suoliui prakišti desėtkus, 
arba ir šimtus dolerių.

Ne, brolau, tau pavogtų 
pinigų negali sugrąžinti nei 
“čerauninkai”, nei “raga
niai”. Tie žmonės patįs 
yra aršesni už vagilius. Jei 
Tu į tokius atsilieptum, jie 
dar daugiau iš tavęs išlup
tų pinigų už savo “patarna
vimus”, bet pavogtų pinigų 
nemanyk atgauti, jei tame 
reikale tau nieko negali gel
bėti policija, vyresnybė. 
Švieskis, brolau, tankiau 
skaityk laikraščius, tai nors 
ateityj žinosi kaip reik su 
uždirbtais pinigais apsieiti, 
kur reik juos priglausti, 
kad netektų veltui vagi
liams.

-sjc* *
Tiesa, ieško, bet nesuranda.

4 4 Lietuvių Žurnale ’ ’ ne- 
koksai “Veršis”, vadinasi, 
kandidatas į jaučius, pašie
pia “Kataliką”, kad šis 
pasiėmęs ne savo darbą 
dirbti. Girdi, “Katalikas” 
duodąs vėjo visiems socia
listų laikraščiams už
buk jie nesą socialistiški, 
nesurandą socializmo.

Kad dabartiniai musų so
cialistiški laikraščiai nėra 
socialistiškais ir, kad jie 
nesuranda jiems taip daug 
pageidaujamo socializmo, to 
negali užginčyti kadir šim
tas veršių, ar ten kokių te- 
liukų, nes tie laikraščiai ne
platina tarp darbininkų ap
švietimo, neplatina tikrojo 
socializmo ideos, bet tik

cilikai, tokiais yra ir anų 
laikraščiai. Kaip vienų ne
galima pavadinti socialis
tais, taip antrų socialistiš
kais. Rasi, tas ponui “L. 
Žurnalo” Veršiui nebus dar 
aišku, tad jau ne “Katali
ko” kaltė, bet kaltė tiesiog 
to paties Veršio visos gent- 
kartės, kurią galima pava
dinti Veršijada, ar Veršolo- 
zofija, o iš kurios paeinąs 
tasai pats “Liet. Žurnalo” 
Veršis.

*. * * •
Brangumo priežastis — 

vagonų stoka.
Vakarinių geležinkelių li

nijų draugijos pirmininkas, 
W. A. Garrėt, pramato di
delę prekių vagonų stoką, 
kas pagimdo dar didesnį vi
sokių daiktų brangumą.

Garret tvirtina, kad su- 
lyg jo nuomonės šiemet spa
linio 1 d. pritruksią mažiau
siai kokių 200.000 vagonų 
prekių išvežiojimui.

Pasiuntęs jis visų gele
žinkelių kompanijų virši
ninkams cirkuliorius, rei
kalaudamas, kad tie cirku- 
lioriai tuojaus butų persta
tomi prekių siuntėjams, 
idant . tuo budu siuntėjus
perspėjus, kad jie_.su savo 
siunčiamomis ir priimamo
mis prekėmis kuogreičiau- 
siai galėtų apsidirbti, ilgai 
prie stočių vagonų nelaiky
tų, idant tie butų nuolati
niame darbe.

Jis be juokų tikrina, kad 
su vagonų stoka padėjimas 
esąs labai apverktinas. 
Šiais laikais, kuomet prasi
deda javų siuntinėjimas, ge
ležinkeliai rezerve turinti

tau*
kas buvo jo darbams mode
liu. Su ana jis apsivedęs 
1910 metąis, sugrįžęs iš 
Egipto, kur viešėjęs artisti
niais tikslais,

Ott teisme apreiškė, kad 
kaip Egipte, tĄip ir Ameri
koj jis turėję^ stebėtinus 
sapnus. Kuomet jis dabar
tinę savo pačią pirmusyk 
pamatęs, tuojaus supratęs, 
kad tai esanti toji kuni
gaikštienė Amneris, su ku- 
riaja pasižinęs pirm 5.000 
metų Egipte. Jis labai ge
rai atsimenąs kaip Farao
nas jį su jaja nutvėręs ant 
Nilo kranto, tik pamiršęs, 
kas su juo paskui atsitikę, 
bet žinąs, jogei keliavęs ko
kiais tai tyrynais. Jo pati 
taippat tikinti į tuos nepa
prastus pirm 5.000 metų 
meilės stebuklus, tik paskui 
tvirtinus,, kad anais laikais 
jos vyras buvęs daug geres
nis, mandagesnis, nebuvęs 
toksai pavyduolis kaip šiais 
laikais. Ji labai taigi trokš
tanti su ta j a sena vyro mei
le pertraukti visokius ry
šius.

Teisinas, išklausęs abiejų 
pusių išvedžiojimų, suteikė 
jai persiskyrimo teisę.

Argi tai nėra pavyzdinga 
porelė ?

Porai dienų praėjus daili
ninkas vėl einąs į Beciškių 
laukus. Bet .šiuo tarpu pas 
jį į laukus atėjus visa so
džiaus deputacija ir griež
tai pareikalavus, kad jis 
kuogreičiausiai eitų šalin 
nuo Beciškių laukų, nes ki
taip busią blogai. Taip nu- 
sprendžius viso sodžiaus su
eiga. Dailininkas su šird
gėla laukus apleidęs, o de
putacija sugrįžus sodžiun.

“Ir naudokis tu žmogus 
— priduria dailininkas Vie
nožinskis — Lietuvos gra
žiais vaizdais! Apylinkės 
ūkininkai betgi turėtų pa
sijuokti ir Beciškių so
džiaus gyventojams šventa
dieniais paskaityti nors lai
kraštį, kad prašalinus tąjį 
begalinį jįj tamsumą.

Taip dedasi Lietuvoje. 
Bet ir Amerikoj su neku- 
riais musų broliais, dar ir 
laikraščius skaitančiais, ne 
geriau einasi. Štai vienas 
pavyzdis:

“Kataliko” redakcijon 
tomis dienomis prisiųsta 
laiškas sekančio turinio:

“Malonus Tamsta, Jo
nas M.Tananevičia! Mels- 
čiau Jūsų Malonybės, kad 
Jus man mažum galėtut 
pasistoroti ten kur Jūsų 
mieste, kaip girdėjau, yra 
tokių žmonių, ką juos va
dina magičnais, arba kaip

vos tik 43.000 vagonų. Pirm 
kokio mėnesio tokių vagonų 
dar butą arti 400.000, tečiau 

į šiais laikais kuone visi bai
tai, Įgiama imti darban.

Negalimas daiktas pa
dirbdinti naujus vagonus 
taip greitai, kaip yra sku-
bus anų reikalingumas. Sto
ka vagonų kenkia valgomų 
produktų pristatinejii i ir 
tas dalykas gali pagimdyti 
dar didesnį valgių brangu
mą. Pagaminti javai siun
timui turi but iš šiaur-va- 
karų išvežiojami į visas ša
lies puses, tuo tarpu tam iš
vežiojimui jau dabar truks-

tamsias minias savo šmeiži
mais kiršina, sėja tarp savo 
brolių neapykantą ir prati
na prie didžiausiųjų nuodė
mių.

Kas gali pavadinti visus 
tuos laikraščius socialistiš
kais, katrie tik tikybą iš
juokia, katrie tik šmeižia 
dvasikiją, katrie griauja 
tautą, katrie bendrauja su 
visokiais nepraustburniais, 
sakysime kadir giltinie- 
čiais? Šitai tokis “garsus” 
rašė j as Jasiukaitis mūsiš
kių socialistų laikomas tik
ruoju “dievaičiu”, mat, jis 
savo raštais mokąs dailiai 
pajuokti tautiečius ir kuni
gus. Už tai jam atiduoda
ma stabmeldiškoji garbė. 
Tai tik vienas iš šimto pa
vyzdžių.

Kaip seniau, taip ir da
bar “Katalikas” tvirtina, 
kad socializmas kaipo mok
slas yra geras daiktas; jei 
jis praktikoje pasirodytų 
toks tobulas, kaip kad pers
tatomas teorijoje, tada, ži
noma, kogi daugiau žmoni
jai reikėtų. Iš to taigi at
žvilgio socializmas negali 
but peikiamas. Tečiau pas 
lietuvius yra išdirbta ypa
tinga socializmo rųšis, ku
rią socializmu pavadinti 
butų tikra gėda. Tai tik ci- 
cilikizmas — daugiau nie
ko. O kokiais yra musų ei

ta vagonų. Garret patėmi- 
ja, kad jei pirkliai jo cirku- 
lioruose išdėstytų pasargų 
nepildysią, tada nebusią ga
lima išvežioti nei dešimtos 
dalies javų.

Vienatinis išėjimas vago
nų stokos prašalinimui, 
Garreto nuomone — pakė
limas mokesties už perveži
mus. Toksai pasielgimas 
greitai susiaurintų perveži
mus. Bet mokesties pakė
limui yra priešinga tarptau
tinė pirklyboš komisija.

Kapitalistai, kaip mato
ma, įvairiais budais teisina
si, kad jie brangumams nė
ra kalti. Tai kasgi kaltas? 
Nejaugi perdideli javų užde- 
rėjimai, kurių išvežiojimui 
trūkstą vagonų? Tokiais 
išvedžiojimais tik gardžiai 
pasijuokiama iš visuome
nės.

* 
* *

Parinkta porelė.
Mieste St. Louis teismas 

nesenai perkratinėjęs se
kančio turinio^ bylą apie 
persiskyrimą: Nekoksai
Ott su savo pačia tikįs dū
šių kelionėms ir esą šventai 
persitikrinę, kad jų laimė, 
kuri dabar pranykus kaip 
burbulas, prasidėjus dar 
Egipte pirm 5.000 metų. 
Ponas Ott yra artistas-te- 
plįoiįus, jo pati ilgas lai-

A* *
Unijos laikraštis išpeikia 
Chicagos dienraščių straike- 

jius.
Unijos, vadinamos “Tarp- 

tautiška Brolybė timsterių, 
čauferių, stablemanų ir pa
dėjėjų”, laikraščio redakto
rius D. J. Tobin savo straip
snyje aštriai nupeikia da
bartinį, nepasekmingą, Chi
cagos dienraščių darbininkų 
straiką. N urodo, kodėl 
straikas pralaimėta ir drau
ge apkaltina streiko kėlė
jus. Jis sako, kad — “Nie
kas musų organizacijai nė
ra taip pavojingu kai visuo
tinas straikas. Ir niekas 
nėra taip unijoms kenks
mingu kai žmogus visada 
norintis sukelti straiką”. — 
4 4 Chicagos presmanų strai
kas pralaimėtas”, jis rašo 
savo straipsnyje. “Labai 
mums nesmagu taip sakyti. 
Bet, vaikai,*-laikraščių par
davėjai, sustraikavę pritar
dami presmanams, kuonevi- 
si sugrįžo darban pamesda- 
mi savo uniją. Vežioto  jų 
unija, sustreikavusi irgi 
presmanų parėmimui, kuri 
buvo tvirčiausia musų orga
nizacijos dalimi, dabar su
iro į drebėzgus. Kitkart ji 
buvo tvirčiausia šalyje”. 
Toliaus jis apkalba savo 
pažvalgas į straiką, kaipo 
darbininkų kovą su kapita
lizmu. Anot jo, straikas vi
sada yra niekingu pasielgi
mu, jaigu unija pirm strai- 
kuosiant nebandė visokių 
galimų būdų susitaikymui 
su darbdaviais.

* '* *
Socialistiškas darbas per

dėm.
Tokiuo Sntgalviu Škoti

jos “Rankpelnis” andai iš
liejo kruviniausias ašaras, 
nusiskųzdamas Amerikos 
lietuviškieihs ciėilikams ant 
kokio tai “draugo” Jakščio, 
kuris kitus kartus “Kovo
je” tik brūkšt! ir 44Rank
pelnį” pavadinęs nesocialis- 
tišku laikraščiu.

Pavadinti “Rankpelnį” 
nesocialistiškuoju laikraščiu 
tai tiesiog skaudus ir netei
singas jei jau ne šmeižimas, 
tai apkaltinimas — rašo 
“drg.” J. Adomavičius 
“Rankp.” 17 numery j. ~

Labai keista, jei savi sa
vų nepažįsta, o paskui vie

šai turi plaukus rauties už 
savo ideas.

Kamgi čia ginčai reikalin
gi? “Rankpelnis” yra so
cialistiškas, taip, socialistiš
kas. Tas ašaromis patvirti
nama.
s. * * *

“Šaltinis” patraukiama 
tiesom

Didžiosios Lietuvos laik
raščiai praneša, kad durnos 
atstovas Bulota pašaukęs 
tieson “Šaltinio” redakto
rių už straipsnį “Socialistai 
perša save dūmos atsto
vais”.

44Šaltinis” gi 35 numeriu 
š. m. savo to straipsnio ne
kurtuos žodžius, buvusius 
nukreiptus į Bulotą, atšau
kia. Reikia žinoti, kad 
44Šaltinis” Bulotą yra dau
giausiai įžeidęs rašydamas, 
buk jis važinėjęs su kokiais 
ten “pirmeivių” reikalais 
užsienin, pas garsų provo
katorių Azefą. Taigi pa
aiškėjo, kad Bulota bičiuo- 
liaująs su provokatoriais.

Kaip ten nebūtų, bet mes 
atstovą Bulotą suly gintu
mėm su amerikėnų advoka
tu Darrow’u. Kaip šis, taip 
ir Bulota rūpinasi vargdie
nių reikalais ir likimu.

♦ *
Moksleivių reikaluose.

Naujai steigiamojo laik- 
račio “Moksleivis” redak
torius, K. A. Vasiliauskas, 
prašo nu; 3 pranešti visuo
menės žiniai, kad “Mokslei
vio” pirmasis numeris pa
sirodysiąs spalių š. m. Visi 
4 4 Moksleivio’ ’ sandarbinin- 
kai savo raštus turi siųsti 
tokiuo adresu: K. A. Vasi
liauskas, 587 W. Sher
brooke st., .Montreal, Ca
nada.

Beto rašoma, kad L. R. 
K.M. Susivienijimo sekantis 
seimas busiąs atlaikytas se
kančiais metais. Visi kiti 
moksleivių nutarimai busią 
paduoti pirmame “Mokslei
vio” numery j.

* * *
“Laisvės” byla pasibaigus.

4 4Laisvė” 74 numeriu pra
neša, kad to laikraščio byla 
su p. A. Ramanausku iš 
Lawrence, Mass, jau pasi
baigus. Grand jury po per
kratymui bylą visiškai pa
naikinus, ty. išradus, kad 
“Laisvę” nėra už ką kaltin
ti. Kaip ten tikrai buvo, 
nežinia, bet taip rašo pati 
“Laisvė”, kuriai, girdi, ne
rupi atskirų “ypatų” už
gauliojimas. Oi, kad tik 
taip nerūpėtų kaip rupi. 
Juk tame pačiame numery j 
“spaudos balsuose” seka vi
sa litanija asmeniškų užsi
puldinėjimų. Aiškus kaip 
ant delno veidmainingumas, 
bet jau tikrai cicilikiškai.

* «
* *

Andrius Vištalius numirė.
“Vienybė Liet.” praneša, 

kad Argentinoje pasimiręs 
Andrius Vištalius (Vište
liauskas), kuris tenai vie
name bepročių name buvo 
laikomas. Miręs rugpjūčio 
2 d. Lavoną iš ligonbučio 
pasiėmęs mirusiojo tikras 
sūnūs, kuris ir palaidosiąs. 
Senelis buvo labai silpnos 
nuovokos, kalbėdavęs tik 
apie pragarą, velnius ir tam 
panašias nesąmones.

Velionis Vištalius gimęs 
1837 m. Marijampolės pav. 
Jis buvo pirmo lietuvių 
laikraščio “Aušros” vienas 
iš įsteigėjų.

■ a *1

Naujas fabrikas.
*1 Šaltinis ’ ’ praneša, kad 

Mauručiuose (Marijampolės 
pav. Suv. gub.) steigiama 
pajininkų draugija ūkio pa
dargams dirbti. Fabrikas 
steigiamas “Žagrės” sindi
kato vardu ir dirbsiąs padar
gus sulyg 44Žagrės” nurody
mų. Didelė reikalingų pini
gų dalis jau esanti surinkta. 
Fabrikui steigti išrinkti 
Mauručiai dėlto, kad ten- 
pat geležinkelio stotis, ir 
patogiausi vieta susisieki 
geležinkeliu, Nemunu ir 
plentais ne tiktai su visa 
Suvalkų gubernija, bet ir su 
Vilniaus ir Kauno guberni
jom.

Tokiems gražiems suma
nymams reikia tik velyti 
kuogeriausio pasisekimo!

DELEI PIRMOJO LIETU 
VIŲ B. K. P. D. A. KON

GRESO.

kiekviena katalikiška drau
gija. Ir reikia tikėtis, kad 
jos ir įstos. Jos įstos, nes 
įstodamos apturės tik nau
dą — suteiks savo nariams 
daugiaus laisvės, daugiaus 
palengvinimo, o gal ir prie
glaudą ir darbo palengvini
mą gauti kitur iškeliaujan
tiems savo nariams. Susi
vienijus viskas nesunku in- 
kunyti.

Kiekvieno gero lietuvio 
širdis todėl turi nudžiugti 
regint musų pažangą. Nors 

j tai tik pradžia, bet pradžia 
labai gera ir graži. Sykį už
simezgus branduoliui, prie 
jo prisijungs visos išsklido 
jėgos.

Garbės esate verti tat, 
tautiečiai, ii’ draugijos, in- 
vykdinusios taip pageidau
jamą, taip naudingą suma
nymą !

Rugsėjo 16 d. Newarke, 
N. J. invyko pirmasai susi
važiavimas lietuviškų Ry
mo-katalikiškų pagelbinių 
draugijų. Suvažiavo 16-os 
draugijų atstovai. Atstovai 
buvo nuo 6 vietinių draugi
jų, 3 iš New Jersey valst., 
4 iš Massachusetts valst., 2 
iš Pennsylvanijos ir vienas 
iš New York (Brooklyn©). 
Taigi iš tolesnių aplinkinių 
suvažiavime dalyvavo tik a- 
pie 5 draugijos.

Apie tokio draugijų susi
vienijimo naudą jau ne kar
tą buvo rašyta. Visi supran- 
ta, jog susivienijus išsklai
dytos jėgos susikuopia, susi
koncentruoja ir iš to susi
jungusieji apturi naudą, ko
kios kitaip negali laukti. 
Susijungę, išsklaidę jėgos 
lengvai atlieka milžiniškus 
darbus.

Tomis išsisklaidžiusiomis 
jėgomis yra šimtai atskirų 
draugijų, nieko bendra tarp 
savęs neturinčių, nors jų 
siekiai, netoli visų, yra vie
nodi. Tokių draugijų nariai 
nėra skaitlingi. Kitaip ir 
negali būti, nes nariais ap
simoka liktiesi tik tiems, 
kurie mano ilgai ant vietos 
gyventi, taigi, galima saky
ti, tik verteiviams, įsigyve
nusiems ir su šeimynomis 
žmonėms. Tūkstančiai ne
vedusių lietuvių visai į 
draugijas nepriguli. Žino
ma, gal jiems, anot jų, nėra 
reikalo prigulėti, bet svar
besne priežasčia yra jų ne
tikrumas kaslink jų gyveni
mo vietos: šiandien jis čia, 
o poryt jau kur kitoje vals
tijoje. Prigulint į draugiją, 
kitur nuvykęs jis liekasi be 
draugijos globos ir visame 
kame jaučiasi tokiu prigu
lėjimu apsunkintas. Taigi 
draugijų susijungimas to
kiems neparankumams už
bėgs kelią ir tuomi patrigu
bins savo narni skaičių. 
Tuomi jos užbėgs kelią ir 
visokiems niekšams, kurie 
viename mieste nuskan
dinę draugiją, be jo
kių painių nuskandina 
kitas nusidanginę kitur 
gyventi. Taip susijungę 
draugijos gali milžiniškai 
padėti ateivystei, tautai 
užbėgti kelią ištautėjimui 
bendrai rupindamosi lietu
vystės, lietuviškų mokyklų 
ir religijos reikalais. Ir šim
tus kitokių naudingų daly
kų gali atlikti, kokių išsi
sklaidę, iširę nekuomet ne
gali nei svajoti atlikti.

To delei šisai užsimezgęs 
lietuviškų-katalikiškų drau
gijų ryšys turi neišskaito
mą vert'1. ' Į draugijų susi
vienijimą privalo

IŠ “VILIJOS” BENDRO
VĖS.

Kadangi daugelis 4 4 Vili
jos” narių del kaikurių 
priežasčių. negalėjo atvykti 
visuotinai! Bendrovės susi- 
rinkiman, todėl žemiau pasi
rašę dalyvavusieji susirinki
me nariai, kad ir nedalyva
vusieji žinotų kokiame padė
jime yra “Vilijos” Bendro
vės reikalai, štai ką jų ži
niai paskelbia:

Apačioje pasirašiusieji 
“Vilijos” Bendrovės nariai 
ir pajininkai birželio 11(24) 
dieną susirinkime, išklausę 
Ben-vės Valdybos apyskai
tą apie Bendrovės ir jos fab- 
rikos veikimą, atrado, kad 
Bendrovės vedimas yra tik
rose praktikų žmonių ran
kose ir kad Bendrovės rei
kalų pakraipa ir stovis to
kiame gerame padėjime, jog 
duoda viltį tolesnio pasek
mingo plėtojimos”.

D-ras J. Basanavičius, 
advokatas P. Leonas, inž. A. 
Maciejauskas, d-ras Jara
šius, d-ras D. Bukantas, fa
brikantas K. Kriščiukaitis, 
atstovas P. Kuzma, mok. A. 
Jakučionis, uk. A. Masiulis 
kun. A. Keraitis, uk. P 
Graužinis, kun. Domarkas 
A. Laurėnas, mok. J. Da
mijonaitis, d-ras M. Kupre
vičius, d-ras J. Bagdanavi- 
čius, mok. V. Paulukaitis, 
A. Andriušis, uk. Kazys Žu
lys.

PS. Šio teksto ir parašų 
originalas yra “Vilijos” 
Bendrovės knygose.

“Vilijos” Valdyba.

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.

Gerbiamoji Redakcija! 
Duok man patarimą — ar
ba kas kitas per laikraštį 
gal malonės man jį suteik
ti — kaip aš galiu pasiekti 
arba įgyti mokslą. Neper- 
senai atkeliavau iš Lietu
vos ir jau keliatą centų tu
riu užsidirbęs. Esmių dar 
jaunas ir mokslas man ge
rai sekasi. Labai noriu pa
siekti kokią nors mokslo 
šaką, bet delei neturtingu
mo nežinau kaip tai atlikti 
ir kaip pradėti... Rasi kas 
savo globoje apsiimtų ma
ne leisti į mokyklą; paskui 
aš atsilyginčiau kaip inma- 
nydamas.

A. V.

— Ko tamsta reikalautu- 
met pirkti?

— Ar pirklys kartais ne
turi parduoti kelinėms to
kios gelumbės, į kurią būti} 
galima užžiebti ir švediniua 

įstoti degtukus?

6
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PIRMASIS LIETUVIŲ R. 
K. P. D. A. KONGRESAS, 

NEWARK, N. J.

Nedėlioje, 15 d. rugsėjo, 
apie 9 vai. vakare Šv. Jur
gio svetainėje atsibuvo kon
certas. Dalyvavo: vietinis 
Šv. Cecilijos choras; So. 
Brooklyno, N. Y. p. K. 
Strumskio choras ir Eliza- 
betho, N. J. p. J. Stepona
vičiaus choras.

Panedėlyje, 9 v. ryte, at
sibuvo iškilmingos Šv. Mi
šios vietinėje lietuvių baž
nyčioje, kurias atlaikė da
bartinis klebonas kun. Jakš- 
tis. Pamokslą pasakė kun. 
J. Židanavičius 
dam, N. Y.

Gavo balsų Pirmininkas:; 
1. K. Vaškevičius 20, 2. K. 
Urbonas 4, 3. A. Radzevi- 
čia 2.

Gavo balsų Raštininkas: 
1. J. Brazauckas 14, 2. S. 
Peliackas 7, 3. J. Priduot- 
kas 4.

Liko išrinktais į kongreso 
vedėjus K. Vaškevičius, jo 
pagelbininku K. Urbonas. 
Raštininku J. Brazauckas, 
jo pagelbininku S. Peliac
kas. Maršalkos: J. Kruli- 
kauckas ir J. Bradunas.

Presos komitetan: 
Akelis ir J. Bradunas.

Įneša, kad pasiųsti tele
gramą Šv. Tėvui su pasvei
kinimu; po apsvarstymo ta
po atmesta.

Įneša, p. J. Liaukis, kad 
pradžioje kiekvienos sesijos 
butų iššaukti vardais visi 
atstovai. Priimta.

Įneša uždaryti pirmą se
siją, o antrą sesiją pradėti 
2 vai. Priimta. Pirma se- 

‘ sija uždaryta 12 vai.

M.

iš Amster-

1.
svetainėje,

Sesija
Šv. Jurgio 

apie 11 vai. ryte, kun. Jakš- 
tis sukalba maldelę. Kon
greso rengimo komiteto pir
mininkas, p. K. Vaškevi
čius, atidaro susirinkimą, ir 
renka mandatus nuo pribu
vusių atstovų. Sekretorius
J. Brazauckas jam padeda. 
Pribuvo:

1) Šv. Jurgio draug., vie
tinė, K. Vaškevičius, J. Bra
zauckas, J. Bradunas ir A. 
Radzevičia.

2) Šv. Juozapo draug., 
vietinė, M. Akelis, J. Pra
naitis ir J. Pridu-otkas.

3) Šv. Mikolo draug., vie
tinė, A. Masandukas ir St. 
Pranis.

4) Šv. Kazimiero draug., 
vietinė, J. Šadis.

5) Šv. Jono draug., vieti
nė, M. Kuliackas.

6) Šv. Petro ir Povilo 
draug., vietinė, J. Kruli- 
kauckas ir A. Mileris.

7) Šv. Petro ir Povilo 
draug. iš So. Boston, Mass. 
P. Mikalauekas.

8) Šv. Kazimiero 
laičio iš So. Boston,
K. Urbonas.

9) Švenčiausio 
Blaivininkų draug. iš Law
rence, Mass. M. Norkūnas.

10) Saldžiausios Širdies 
Jėzaus draugija iš S. Bos
ton, Mass. L. Švagždys.

11) Šv. Jurgio draug. iš 
Wilkes-Barre, Pa. S. Pe- 
liackis ir K. Deltuva.

12) Šv. Karalienės draug. 
iš Brooklyno, N. Y. kun. V. 
Varnagiris ir J. Raulinaitis.

13) Šv. Kazimiero draug. 
iš Patersono, N. J., J. Janu- 
šaitis ir A. Melnikas.

14) Šv. Mikolo draug. iš 
Wilkes-Barre, Pa. J. Liau
kis, J. Rėkus, J. Kazlauc- 
kas ir J. Daukšys.

15) Šv. Petro ir Povilo 
draug. iš Bayonne, N. J., J. 
Pranckevičia.

16) Šv. Mikolo Archange
lo draug. iš Bayonne, N. J. 
J. Čapinskas.

Mandatai yra 31 atstovo, 
o pribuvo į pirmą sesiją 29 
atstovai.

Kun. J. Židanavičia pra
šo balso ir praneša, kad jis 
yra dvasiškas vadovas ne
kuriu pašelpinių draugijų 
Amsterdame, N. Y., prašo 
idant jį priimtų kaipo atsto
vą su pilnu balsu ir prižada 
prisiųsti mandatą iš Šv. 
Juozapo draugijos. Lieka 
priimtas.

Raštininkas šaukia atsto
vų vardus, o pirmininkas iš
dalina kongreso ženklelius.

Įnešta, kad kongreso vir
šininkai butų nominuoti vie
šai iš trijų ypatų, o balsuoti 
slapta.

Perstato į pirmininkus: 
1. K. Vaškevičių, 2. A. Rad
zevičių ir 3. K. Urboną.

Į raštininkus: 1. J. Bra- 
zaucką, 2. S. Peliackį ir J. 
Priduotką.

pačioje svetainėj z 
vai. vakare vietinė 
Mylėtojų draugija 

teatrą vardu

dinimo ir utarninko ryte i 
lietuvišką bažnyčią išklau
syti Šv. Mišių apie 9 vai.

Toje 
apie 9 
Scenos 
vaidino
“žmogžudžiai” — Togoboč- 
no. a

Utarninke ryte, 9 vai., lie
tuviškoje bažnyčioje kuni
gas J. Židanavičia atlaiko 
iškilmingas Šv. Mišias ir 
pasako gražų pamokslą pri
taikydamas prie kongreso.

Kara- 
Mass.

Vardo

gėsi j a 2.
Sesija prasideda 2 

Sekretorius skaito vardus 
atstovų. Pribuvo 31 atsto
vas.

Sekretorius skaito proto
kolą pirmosios sesijos. Pri
imtas su mažu pataisymu. 
Prasideda svarstymai.

Pirmininkas K. Vaškevi
čius pradeda aiškinti svar
bumą susivienijimo draugi
jų ir historiją to sumanymo 
užsimezgimo. Skaito pama
tą įstatų. Paduoda svarsty
mui tą įstatų pamatą.' Po 
svarstymų nutaria išrinkti 
tam tikrą komisiją sutaisy- 
mui pamatų naujiems įsta
tams. Išrinkta į komisiją: 
kun. J. Židanavičius, S. Pe
liackas, P. Mikalauekas, K. 
Deltuva ir M. Norkus.

Kun. V. Varnagiris įneša 
patėmijimą, kad išrinkti 
dvasišką vadovą ir išsirink
ti sau organą. Atideda iki 
kitai sesijai.

P-nas P. Pranis įneša, 
kad padaryti pertrauką ant 
15 minutų.

Laikę pertraukos p. A. 
Radzevičia, vietinis vargo
nininkas, nuima atstovų pa
veikslus.

Po pertraukai posėdis vėl 
pradėtas 4:45 vakare.

P-nas K.Vaškevičius, pir
mininkas, pradeda kalbėti 
apie immigracijos dalykus 
ir perstato p. Joną Stakne- 
vičių, kaipo 
Lietuviškos 
draugijos.

P-nas J.
trumpai praneša apie du 
bartinį stovį Immigracijos 
Šelpimo draugijos ir jos 
užduotį. Ragina prie pri
sidėjimo prie Immigracijo.; 
Šelpimo draugijos.' Svars
to. P-nas P. Pranis įneša, 
kad atidėti iki kitai sesijai. 
Priima ir nutaria atidėti.

P-nas Norkūnas įneša, 
kad ■ atstovai apsvarstytų 
apie mokestį.

Kun. J. Židanavičius įne
ša, idant atstovai apsvars
tytų mierį ir tikslą. Ir ja; 
gu bus su geru tikslu orga
nizuojama draugija, tai pri
žada paaukoti savo ūkę, 
apie 200 akrų žemės, šelpi
mui pavargėlių.

Nutaria:
Priimti draugijas be įsto 

jimo mokesties iki Naujų 
Metų. Mokestis 10c. nuo 
nario. Įneša kun. J. žida
navičius, lead tikslas butų 
šelpimas pavargę h ■

Uždaryta 2 sesija 6 vai. 
vakare.

Viršininkas kviečia visus 
atstovus ateiti vakare į tą 
pačią svetainę pažiūrėti yai-

vai.

Sesija 3.
Pirmininkas atidaro sesiją 

10 vai. ryte. Raštininkas 
skaito vardus atstovų. Pri
buvo į sesiją 28 atstovai. 
Raštininkas skaito protoko
lą praėjusios sesijos, kuris 
priimta su ųekuriais patai
symais. Išduoda savo ra
portą įstatų pamato sutai- 
symo komisija. Komisijos 
pirmininkas kun. J. Židana- 
vičius skaito įstatų pamatj 
paragrafą po paragrafui, g 
atstovai priima nekuriuos 
taisydami.

Šioje sesijoje dalyvavo 
svečiai: kun. žindžius, kun. 
Šedvydis ir Ign. Grindus.

Uždaryta sesija 3 12:30 
dieną. Nutaria į sekančią 
sesiją susirinkti apie 2:30.

Atstovai ploja
Viršininkas pade-
Raštininkas skai-

tele- 
per- 
nuo

uizuojamo draugijų Susivie
nijimo. Priimi a.

Nubalsuoja, kad moterių 
lašelpines draugijas priimti 
;omis pačiomis išlygomis 
raipir vyrų į organizuojamą 
susivienijimą.

Viešai nominlioja į cent
ro viršininkus sekančius: K. 
Vaškevičių, J. Liaukį ir L. 
Švagždį. Raštininku: J. 
Brazaucką, K. Urboną ir S. 
Peliacką. Išdininku: P. 
Pranį, M. Akelį ir P. Mi- 
kalaucką.

Į pirmininkus gavo balsų: 
K. Vaškevičius 18, L. Liau
kis 8, L. Švagždys 3.

Į raštininkus gavo balsų: 
J. Brazauckas 5, K. Urbo
nas 16, S. Peliackas 8.

Liko išrinktais: pirminin
ku K. Vaškevičius, jo pagel
bininku J. Liaukis, raštinin
ku K. Urbonas, išdininku 
M. Akelis, kasos globėjais: 
J. Janušaitis ir J. Raudonis. 
Dvasiškas vadovas kun. J. 
Židanavičius.

Įnešta išrinkti organą 
slaptu balsavimu. Priimta.

“Katalikas” gauna. 21 
balsą, “Draugas” 7 balsus.

Paveda centro valdybai 
susižinoti, kiek redakcija 
reikalaus už patarnavimą, 
kad už pigesnę kainą ga
vus.

Atstovas p. Norkūnas pra
neša apie persekiojimą lie
tuvių lenkais Lietuvoje, 
bažnyčios reikaluose.

Įneša kun. J. Židanavičia 
tam reikalui. Išrinkta iš 
sekančių ypatų: M. Norkū
nas, J. Brazauckas, VI. Leš
činskas, P. Mikalauekas ir 
A. Radzevičia.

Užbaigiant, pirmininkas 
ragina ir toliaus prie darbo, 
dėka vo j a atstovams už gra
žų ir ramų užsilaikymą.

Įneša kun. J' Židanavičia 
padėkavoti pirmininkui už 
gražų tvarkos vedimą ir šv. 
Jurgio draugijai už svetai
nę.

Dvasiškas vadovas 
maldelę atsiklaupęs, 
atstovai suklaupia.

Tuom I kongresas 
baigia 8:30 vakare.

VI. Leščinskas.

Kad tolinus palaikiu; 
Amerikoje gerbūvį ir kai 
apsaugojus Suvienytų Vai 
stijų Konstituciją, balsuo 
kite 5 d. lapkričio 1912 me 
tuose už William Howard 
Taft ant prezidento, o už 
James Schoolcraft Sherman 
ant vice-prezidento.

Amerikoniškos Vestuvės. 
Komedija dviejuose aktuo
se, parašė Iksas. Pp. 24.

Visos - tos knygos spau- 
dintos “Keleivio” 
vėje. -

spaustu-

Raštai.E. Steponaičio
Pilnas pomirtinis 
prozos rinkinys.
Liudas Gira. Kaunas, 1912
m. Pp. 125.

Tvarkė

Iš “Saulės” redakcijos 
prisiųsta sekanti nauji raš
tai:

Tikriausias Kabalas arba 
atidengimas paslapcziu atei
ties su pagialba kaziru. Pa
gal garsingiausių Chaldeisz- 
ku, Persiszku, Graikiszku, 
Cigoniszku ir Arabiszku 
bui*tininku. Pp. 20.

Tikriausia Burykla. Su
dėjo cigonka isz Egipto Ru
biną Sulva. Perdėjo ant 
lietuviško ir savo kasztu 
iszdave D. T. B. 1906 m. 
Pp. 13.

Moraliszka Kabala, katra 
iszdeda žmogaus ateitį. Pp. 
15.

Paskaitos iš Bijologijos ir 
Bakterijologijos (Lectures 
on biology and bacteriolo
gy). Su paveikslėliais. Pa
rašė d-ras A. Garmus. 1912 

T. M. Dr. išleidimas No.m.
17. Brooklyn, N. Y. Spau
da
Pp. 172.

“Vien. Lietuvninkų”.

dirbantį prie 
Immigracijos

Staknevičius

Sesija 4.
Apie 2:30 po pietų pir

mininkas atidaro 4 sesiją. 
Sekretorius šaukia vardus 
atstovų. Pribuvo į posėdi 
28 atstovai. Sekretorius 
skaito atsiųstą iš Waterbu
ry, Conn. Šv. Petro ir Po
vilo draugijos laišką su lin
kėjimais, 
delnais, 
kavoja.
to protokolą praėjusios se
sijos, kuris lieka priimtas 
su nekuriais pataisymais. 
Kun. J. Židanavičia toliaus 
skaito įstatų pamatą. Tar
pais kįla ginčai. Nekuriuos 
pataiso. Atstovai pristoja.

Maršalka paduoda 
gramą. Pirmininkas 
skaito. Linkėjimas 
“Draugo” redakcijos.

Atstovai rankų plojimu 
priima linkėjimus.

Įneša, kad padaryti per
trauką ant keleto minutų. 
Sekretorius įneša, kad jis 
turi laišką Sąjungos Blaivi
ninkų iš So. Boston, Mass. 
Daleidžia skaityti. Laiškas 
agitativiškos intalpos.

Pertrauka ant 10 minutų.
Atsinaujina posėdis 5 vai. 

vakare. Pirmininkas įneša 
immigracijos klausimą. Po
nas J. Staknevičius prašo 
balso. Gauna. Kalbina 
prisidėti atstovus prie Im
migracijos Šelpimo draugi
jos, tai yra, kad kiekvienas 
astovas agituotų pas save, 
mieste, ir ragintų prie aukų.

Atstovai pripažįsta reika
lingumą šelpti tą organize, 
ciją ir prigulėti prie jos.

Nutaria, kad įstatymus, 
kuriuos dabar priėmė,-' at- 
spaudinti ant lapelių ir tuos 
lapelius išsiuntinėti draugi
joms. Paveda tą darbą cent
ro valdybai. Pirmininkas, 
p. K. Vaškevičius, įneša, 
kad draugijos nesiųstų mo
kesčių centro išdininkui, 
bet laikytų pas save kol Su
sivienijimas draugijų nebus 
inkorporuotas. Priimta.

Įstatų komisija apsiima 
galutinai apdirbti įstatus 
draugijos.

Įnešta, kad rinkti centro 
valdybą slaptu balsavimu.

P-nas P. Pranis įneša, 
kad sekantis kongresas bu
tų ten, iš kur daugiausia 
draugijų prigulės prie org t-

kalba
Visi

pasi-

Arti Ditton Junction, An
glijoje, nuo bėgių nusmukęs 
greitasis pasažierinis trau
kinis. 16 keliauninkų už
mušta, o arti 50 sužeista. 
Vagonams susidaužus gimęs 
gaisras ir šisai viską sunai
kinęs.
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lodomus Dalykėliai

Garsus žmonės su molino
mis akimis.

Tarp garsiųjų svieto žmo
nių mėlinas akis turėjo: 
Sokratas, Šėkspiras, Locke, 
Baconas, Miltonas, Gėtė, 
Napoleonas, Franklinas, 
Humboldtas.

Tabako atsiradimas 
poje.

Anglijoj, turbūt ir Euro
poj, tabaką rūkyti pirmas 
pradėjęs Sir Walter Ra
leigh. Juokingas dalykas pa
sakojama apie vieną jo tar
nų, pamačiusį savo poną rū
kant. Raleigh rūkydavo 
slapta. Kartą, vienok, la
bai užsimąstęs rūkė ir už
sinorėjo išsigerti. Tarnas 
atnešęs užboną alaus, patė- 
mijo, kad jb ponui per no
sį ir burną eina durnai. Jis 
urnai liejo jam alumi į bur
ną ir bėgdamas laukan per
sigandusiai šaukė:

“Dega, dega, dega! Gel
bėkit! Sir Walteriui
mislinimo smegenįs užside
gė! Durnai eina per nosį 
ir burną! Gelbėkit!”

Euro-

nuo

Kuom buvo persikai 
(pyčės)?

Persikai senose gadynėse 
buvo nuodingais migdalais. 
Vaisinės arba minkštosios 
dalįs buvo vartojamos už- 
nuodinimui vilyčių. Tam 
tikslui jas pradėta auginti 
ir Persijoje. Skiepijimas ii 
kultivavimas, tečiaus, jų 
nuodingumą prašalino ir 
šiandien mes turime persiką 
kaipo vieną skaniausių vai
sių.

NAUJI RAŠTAI.
Mums prisiųsta laikraš

tyj paminėti sekanti nauji 
raštai:

M. Grigonis. 20 žaidimą 
kambaryje ir tyrame ore. 
Su dainomis, gaidomis ir 
paveikslėliais. Išleido Juo
zas Masiulis, Vilniuje. Kai
na 20 kap. Pp. 26.

Iš “Keleivio” redakcijos 
prisiųsta:

Davatkų gadzinkos ir ki
tos linksmos dainos, šešta 
pagerinta laida. Kaina 10c.

Šeimyniškas Lietuvių Gy
venimas Juškevičiaus dai
nose., Parašė Z. Aleksa. 
Pp. 118. * el

Jovaras.
nos, pp. 31

ii -)

, r. Aųižinos Dai-

Dr. Paul n Elzbacher. 
Anarchizmaą pęgal Proud- 
hono mokslą. Vertė Brie
džių Karaliukas,, pp. 29.

! I u-
Žemė ir Žįmogus. Pagal 

E. Reklin, parašė Z. Alek
sa. Su daugeliu įvairių pa
veikslų. Kaina 25c. Pp. 
63.

Kaip tapti Suvienytų 
Valstijų piliečiu. Aiškiai 
išguldyti pilietystės įstaty
mai su reikalingais klausi
mais ir atsakymais, 
na 15c., pp.,30.

Kai-

Bulgarijos ir Serbijos val
džios padarusios sutartį 
bendrai ieškoti savo teisių 
Turkijoje. Ton sutartin, sa
koma, busią pritraukta ir 
Graikija. Tos visos trįs 
valstybės visupirmu pas 
Turkiją pareikalausiančios 
visoms turkiškoms Europo
je provincijoms autonomi
jos.

Iš Bielgrado andai Londo
nan pranešta, kad Serbijos 
valdžia uždraudžius iš Ser
bijos į užsienius gabenti ja
vus. Tasai uždraudimas liu
dija besiartinantį Balka
nuose karą.

Nusižudęs Japonijos ge
nerolas Nogi testamentu sa
vo kūną pavedęs medicinos 
kolegijai. Prašęs palaidoti 
bendran su žmona graban 
tik savo plaukus ir... nagus. 
Tam nusižudžius jo gentkar- 
tė išnyko.

Kantonų^; (Chinuose) ir 
apylinkėse andai išnaujo 
buvo užgimę sumišimai, te- 
čiau kariuomenė riaušinin
kus numalšinus; visur siau
čianti galvažudžiai ir plėši
kai. Dr. Sun Yat Sen, šiais 
laikais viešintis Pekine—tik 
jis vienas galįs įvesti visuo
tiną šalyj ramumą; toki tai 
esanti viešoji opinija.

sėdžius darydavo tiesiok iš 
rožių lapų. Aslą taipgi ap
kraudavo rožėmis. Tuomi 
būdavo išreiškiamas pertek
lius ir smagumas bei galuti
nis užganėdinimas. Cleo
patra, Egipto karalė, poky
lyje, parengtame Antoni
jaus priėmimui, visą aslą 
apdėjo rožėmis per dvi vuo- 
laktis storio (apie tris pė
das), ant kurių uždėjo tin
klą, kad vaikščiojant linktų 
kaip plova. Heliogabalus 
ne vien pokilinį rūmą pri
kraudavo brangiausiomis 
kvepiančiomis gėlėmis, bet 
ir takus, vedančius į rūmą.

Kaip dantimis galima 
klausyti.

Girdėti galima dantimis 
lygiai kaip ir ausimis. Tas 
juokingai išrodo, tečiau se
kanti pavyzdžiai parod, 
kad tas tiesa. Padėk ant 
stalo, stiklu žemyn, laikro
dėlį ir atsitolink taip toli, 
kad negalėtum ausimis -til
dė ti takšėjimo (leiskim,
apie 6 pėdas). Paimk il
goką, siaurą lentutę ir vie
ną jos galą uždėk ant laik
rodėlio, o antrą įsikask į 
dantis ir pirštais užsikišk 
ausis, kad nieko negirdė
tum, o aiškiai išgirsi laikro
dėlio takšėjimą, lygiai kaip 
kad laikrodėlį turėtum prie 
ausies prikišęs. Taipjau ga
lima ir kitokius balsus dan
timis girdėti, nežiūrint kaip 
ilga lenta butų; pav., jaigu 
vienas galas kokio nors ilgo 
pagalio bus uždėtas ant pia
no, o kitas per langą iškištas 
rasis kur tolimai nuo busto 
darže, tai nepaisant, jog pi
ano skambinimas bus labai 
lengvas ir nei kiek darže ne
girdimas, jaigu antrą galę 
pagalio įsikąsti į dantis — 
skambinimas bus gana aiš
kiai girdimas lyg esant arti 
piano.

Kaip senovės moterįs taisy
davo plaukus?

Graikės, egiptionės, kar- 
tagonietės ir rymionės, dau- 
giaus kaip du tūkstančiu 
metų atgal, kuopaikiausiai 
apsidėdavo svetimais plau
kais. Juos susukdavo, su
taisydavo į milžiniškus kuo 
dus galvos užpakalyje ii 
pritvirtindavo smaigais pa
našiais į šiolaikinius plauku 
smaigučius. Rymionės Au
gusto laikuose labai lenkty- 
niuodavo delei savo kuodų 
dydžio, taip kad kartais gal
vos panėšėdavo į bokštus. 
Plaukų pirklyba buvo labai 
plati. G aulo laikuose įėjo 
madon nešioti šviesius plau
kus, kaip štai vokietaičių 
šios pastarosios, nuo Rhei 
no krantų mergaitės, ture 
davo savo plaukais išpuošti 
rymionės. Didysis Cezaris 
nuo apgalėtųjų nukirpdavo 
plaukus, kaip veik tie spė
davo pasiekti reikalaujamą 
ilgį; tas buvo pavergimo 
ženklu. Taip beprotiškai 
rymionės dėvėdavo plaukus, 
kad užėjus krikščionybei, 
bažnyčios tėvams atsiėjo 
pakelti su tąja palaidunybc 
smarkią kovą. Profesiona- 
lis artistiškai galvos sutai- 
sytojas senovės Ryme buvo 
parsamdomas už milžiniš
kas pinigų sumas. Jis 
plaukus turėjo galėti sutai
syti į visokiausias artistiš
kas figūras: harpas, diade
mas, vainikus, emblemas, 
publiškus dievonamius ir 
užkariautus miestus; arba 
ant galvos iš plaukų pada
ryti mišką; arba supinti į 
baisiausią daugybę kasų, 
prie kurių priraišiojama že
mę siekianti kaspinai, ap
krauti visokiais brangakme
niais, perlais ir auksiniais 
kabuolais.

Rožiniai smaguriai seno
vėje.

Kad laike valgio pasi
linksminus rožių kvepėsiu, 
senovėje visą stalą apkrau
davo rožėmis taip, kad vos 
indai būdavo matytis. Taip
gi prietaisomis laike valgio 
ant svečių iš viršaus įeizda- 
vo rožes. Heliogabalus, del 
savo tuštybės, laike pokylio, 
sako, ant svečių iš viršaus 
tiek daug leido rožių, kad 
svečiai jose galutinai pas
kendo ir užtroško. Laike 
valgių sėsdavosi ant rožių 
lapais prikimštų pasėdžių 
(paduškų), arba tokius pa-

Jie 
ap- 
rei-

JŲ 
tik

Chinų daktarai.
Chinų daktarai pačiupi- 

nėdami ligonio ranką trijo
se vietose — kad išstudijuo
ti ligonio pulsą — gali nu
spręsti kas per liga, nuo ko 
paeina, kaip ji sunki ir kaip 
ilgai trauksis. Be klausinė
jimo pas ligonį, jie pasako 
kokia kūno dalis ligota, 
pats yra gydytojais ir 
tiekoriais, padarančiais 
kalingus vaistus. Už 
darbą jiems užmokama
tada, kaip ligonis išgyja; 
jaigu vaistai negelbsti, ne
pataiso ligonį, tai gydytojas 
negauna jokios užmokesties. 
Europiniai daktarai toli 
gražu nėra taip išsilavinu
siais kaip chiniški; bet vie
name dalyke jie chiniškuo- 
sius pereina, tai — paėmime 
gerų užmokesnių pirmiaus 
ligonio išgydymo. Dėlto 
neišlavintus gydytojus Eu
ropoje ir Amerikoje mes 
matome važinėjant gražiuo
se automobiliuose, kuomet 
geriausiai išsilavinusieji Pe-
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VINCAS AKELAITIS.
(Tąsa).

aš dar gerai nenumanau, bet jau- 
žinai, Kazy, man gėda ir prisipa- 

Aš ne

VERTĖ

bar... taip, 
čiu, kad... 
žinti, kad ji man kokia tai svetima, 
taip jau laisvai jaučiuosi sale jos, kaip pir- , 
miau, jaučiu kokią, tai neaiškią baimę ir... Ak, ' 
kokia ji graži! Tu matei, kokia ji graži? Matei? ,

Kazys. Aš nežiūrėjau į ją ikišiol.
Bronė. Ha, ha, ha! Na, tu ištiesą visai nevyriškas.
Kazys. Daleiskime, kad tiesą kalbi, bet tavo viešnia aš 

pradedu interesuotis. Kuomi gi tu išaiškini tą , 
permainą? Užvilta meilė?

Bronė. Ji?... Niekada!
Kazys. Kaip gali tvirtinti tą taip užtikimai?
Bronė. Todėl, kad pažįstu visus jai žinomus jaunus vy

rus; žinau, kad ji tiktai juokavo iš ją; viena
tiniu ją užimančiu žmogumi buvo tik vienas 
Tadas; bet juodu kasžinkas atgręsdavo vienas 
nuo kito.

Kazys. Kaip? Tadas su ja pasižino? . ■ 
Bronė. Žinoma; pimiiaus kaip su manim.
Kazys (tyčiodamasis). Na, ir jiedu neįsimylėjo vienas 

į kitą?
Bronė (krūptelėjus, tarsi nuo dasilytėjimo ko-tai nema

lonaus). Ir tu manai, kad aš ją taip karštai ir 
širdingai bučiau kvietusi pas mus pasisvečiuo
ti, jaigu nebūčiau pilnai užsitikėjusi, jog jiedu 

x vienas kitam buvo visai svetimu?
Kazys. Taip, tas tiesa, arba, geriau pasakius, gali būti 

tiesa, nes aš taip giliai nepažįstu moteries šir
dies.

Bronė. Tiktai bijausi padaryti Tadui nesmagumą, kad 
aš taip staigiai, netikėtai ir be jo žinios parsi- 
kviečiau ją pas save. Gal but jisai, sugrįžęs, no
rėtą praleisti kelias dienas tiktai su mumis 
vienais... Man ji brangesnė už seserį, aš my
liu ją neišpasakytai, bet Tadui ji svetima. (Gir
dėtis skambučiai rogių, įvažiuojančią kieman).

Bronė, (džiaugsmingai šaukdama). Tadukas parvažia
vo! Pagalios—gi! (Išbėga per duris į kairę).

Kazys, (sėdi ir žiuri į ją su neišreiškiamu liūdnumu, 
neramiai suka ūsą, meta kakaliu malkas, pas
kui vaikščioja išilgai po kambarį, sustoja, su
siima sau galvą ir pašnabždomis gąįba): Taip, 
taip, — pervėlu, — jau pervėlu. į

(Atsisėda ir ruko papirosą, apatiškas, už
simąstęs. Prieangyj girdėti Bronės balsas: 
“Taduk, mano brangus Taduk!” Kazys smar
kiai krūptelia. — Tado balsas: “Ak, kaip aš iš
siilgau tavęs!” Kazio veidas persikreipia ligui
stu, nemaloniu nusišypsojimu).

Bronė. Eik šian gi, eik šian, mano mielas. Kaip tu nuša
lai. Eik šian, ntsišilk prieš kakalį.

Tadas. Bet, ištikro, brangi dušyte, man visai nešalta. 
(Sveikinasi su Kaziu). Na, mielas Kazy, ar ge
rai saugojai namus? Ar neišbeldei Bronei gal
vą metafizika ir daile? ,

Kazys. Kas tau; aš daugiausiai stengiausi prirengti Bro
nę prie toį kad jau daugiau niekur nuo jusą ne
sitrauksiu.

Tadas. O ką, tu gerai čia?
Bronė. Bet eikš-gi, Tadai, eik prie ugnies; tu taip nu- 

’šalai...
Tadas. Didžiai esu dėkingas už šilumą, bet kad ką-nors 

gardžiai suvalgyčiau, tai butą dar geriaus nes, 
poteisybei, išalkau...

Bronė. Gerai, gerai tuojaus. (Išbėga).
Tadas (linksmas ir laimingas). Na, Kazy, aš radau ra

mybę ir laimę. Nekuomet net nedrįsau svajoti 
apie tokį roją. O vienok, kol nepažinau Bronės, 
man rodėsi, kad aš jau pamečiau norą gyventi. 
Širdis buvo sausa, kaip skiedra, dvasia nusika
mavusi ir baisi, pragarinė nerimastį pradėjo 
jau apimti, tarsi sunkus priepuolis.

Kazys. Žinau, žinau, kokiame baisiame, beviltinįame pa
dėjime tu tuomet buvai. Kiekvieną tavo laišką 
aš neramiai skaitydavau, bijodamas staiga per
skaityti: “sudie, brangus broli... nuobodumas 
neapsakomas... ve, dėlto aš persikraustau į 
amžinastį”... Pobeisybei, aš to irgi nesibai- 
džiau, nes nuo nuobodumo vienatinis vaistas. 
Bet visgi, matai, nesmagu gauti panašą laišką 
nuo brolio... (Staiga). Bet, pasakyk, kokiuo 
budu tu, būdamas taip gyvu pilnu gyvumo ir 
jėgą vaikinu, atsirandai tokiame pragariniame 
padėjime? Iš manęs nėra ko ^tebėtis: aš iš pat 
mažens jau buvau tokiuo nelaimingu smege- 
nium, bet tu?

Tadas. Daug atseitą išpasakoti nuobodžią pasaką apie 
tą risą praeitį — todėl pasakysiu tik tiek: jei 
ne Bronė, aš bučiau žuvęs.

Kazys (neprielankiai). Todėl tam viskam kalta buvo 
moteris ?

Tadas. Ir taip, ir ne. .. Nežinau.,* Kokis-tai nesupran
tamas ilgėjimas ko, nežine ko.,-*

Kazys. Toji moteris buvo pikta, ištvirkusi?
Tadas. Ne, atbulai. Ji buvo netekusi noro gyventi. Kan

kino save ir kitus. Jai užeidavo koks-tai bepro
tiškas noriis viską naikinti. O, kaip aš kentė-

Kazys. Na, paskui kas? Jį į %,
Tadas. Paskui... Hm... Ji norėjo būti veijge, o turėjo 

būti ponia. Aš gi perdaug bijojau netekti jos ir 
nemokėjau ją valdyti. Ir aš neapkenčiau savęs. 
Neapkenčiau jos ir savęs. Nieko iš jtp neišėjo.

Kazys. Na — ir...
Tadas. Užsibaigė liūdna pasaka.
Kazys. Ir nuo to laiko tu niekados jau jos nematei?
Tadas. Paskutinį savo esybęs ženklą ji apreiškė mano 

vestuvią dienoje. Aš gavau nuo jos tokį širdin
gą, karštą, pilną atsidavimo laišką, kad užmir
šau visus nesmagumus.

Kazys. O, gal but, tai buvo vien tik pikta ir kerštinga 
moteris ?

Tadas. 0, ne. Ji buvo Bronės draugė, karštai ją mylėjo 
ir jautėsi tikrai laimingą, kad Bronė išteka už 
žmogaus, kurį ji pati, kaip rašė laiške, geriau
siame atvejyje galėjo padaryti nelaimingu.

Kazys (atydžiai). Ir nuo to laiko tu jos nematei?
Tadas. Ne. ’ >
Kazys. Ir niekada nemąstai apie ją?
Tadas. Ne. Mano širdyje ir mintyse yra vieta tik Bro

nei. ■■■-—. ■
Kazys. O ką, jaigu staiga ją pamatytum? -
Tadas. Jaigu pamatyčiau? Ne... Jau ji man nepadarytą 

nei mažiausio įspūdžio. Ją jau, senai už
miršau. Ir nežinau, ar ją mylėjau.. Gal tas 
buvo tik del saumylystės žmogaus, kuris 
niekados nežinojo jokią kliučią ir pabludo tik 
todėl, kad jokiuo budu negalėjo pavergti mote
rį, kurią norėjo turėti. Pridėk prie' to gėdą 
prieš patį save, užsivilimo, ir neužsiganėdini- 
mo jausmą ir, gal but aiškiai perstatys! tuolai
kinį mano dvasios stovio paveikslą/ (Atsistoja, 
vaikščioja po kambarį). Jaigu aš ją pamaty
čiau. ... taip, staigiai... hm... gal būt ten, sie
los gilumoje ir. pereitą kokie šiurpuliai...

Kazys. Rodosi,'tu ne labai pasitiki savimi...
Tadas. Jaigu šalę manęs nebūtą Bronės. Matai, aš savo 

energišku, tvirtu budu blogai jaučiausi vidur
amžinėse, šaltose ir liūdnose sienose, kokiose 

. - toji tik ir mokėjo gyventi. Ten baisu būdavo 
naktimis. Ten gyveno baidyklės ir svajonės. E- 
nergija tirpo, kaip vaškas ant ugnies. O toji 
baisi- melancholija iki galui išdžiovino mano 
dvasią. Žiūrėk, mano galva .sutvertą, maudyties 

? ' saulės šviesoje, o kumščios labiaus kaip aš tin
kamos kovai jaigu butą reikalas. (Išsitiesia, 
galingas ir tvirtas ir, staiga, linksmą! juokda
masis, garsiai ploja delnais). Eik šiąli gi, Bro- 
niute, eik šian!

Bronė (už scenos). Tuojaus, tuojaus.
Kazys. O kur-tu pažinai. Bronę ? “ -
Tadas. Pas savo dėdę. Jr jojo girioj kuomet arklys, ko

tai pasibaidęs, pasileido šuoliais. Žiūriu ir 
stebiuosi, bet paskui supratau, kad tas lėkimas 
ne iš amazonės noro, nors ji ir labai vikriai '•ai- 
kėsi. Pats nežinau, kaip man pasisekė sulaiky
ti arklįs. Po tam atsitikimui pragulėjau kelias 
savaites lovoje, bet už tai suradau Bronę, savo 
ramybę ir laimę. t .

(ironiškai šypsodamasis). Įndomus atsitikimas, 
kad kuomet iš

" palaikyti vyro meilę, tai reikalinga, laikas nuo 
'v- , laiko, prašalinti jį nuo savęs, duoti jam laisvę.

Aš gerai padariau, gerai. Mudvi su Jieva sma- 
' ginsimės, grajįsime, skaitysime, o jis tegul sau 

valkiojasi po medžiokles, lanko kaimynus, de
rasi su žydais už javus ir kasdien sugrįžta dar 

labiaus išsiilgęs.
Kazys (su liūdna ironija). Aš niekada nemaniau, kad 

tu gali vęsti tokią vikrią politiką.
Bronė (juokdamosi). Visai ne vikrią, bet tiktai gerai iš

bandytą musą motiną ir bobučią.
Kazys. Gerai, gerai. Aš tiktai bijau, kad šiandien Tadui 

kas ūpo nesugadintą... Man gaila jo, nes ma
tau jame jėgią gyvenimo sriovę ir ramią lyg
svarą savimi pasitikinčio žmogaus, kuriuos jis 
įgijo šalę tavęs.

Bronė. Apie Tadą nesirūpink. Žiūrėk, kad tik tu nevaik
ščiotum ištisą vakarą nukoręs nosį ir man pa
čiai negadintum ūpo. Na, prašyk atleidimo, — 
bučiuok ranką.

Kazys (ima ją už rankos, bet nebučiuoja tik žiuri jai į 
akis). _

Bronė. Na, o ką tas reiškia?
Kazys. Nieko, aš tiktai taip sau noriu pasigėrėti: palai

kyti tavo gerą, mielą, šiltą, vaikišką rankutę. 
Jaučiu, tarsi ties širdžia kas tirpsta. (Bučiuoja 
jai ranką. Bronė žiuri į jį atydžiai).

Bronė. Tu, Kazy, ištikrąją baisiai nuobodus ir liūdnas.
Kazys. Tas visuomet būva, jaigu žmogus užgema ne toj 

valandoj, kaip Tadas. (Įeina Tadas ir ties Bro
nės kojomis išskleidžia brangią šilką skarą).

Ta j a skara poteisybei man reikėjo nutiesti tau 
taką nuo rogią iki busto slenksčiui, kada tu 
išbėgai manęs pasitikti. O aš, kaip paskutinis 
iš paskutinią, pakišau šį puiką daiktą po sėdy
ne ir užmiršau.

Bronė (puldama jam ant kaklo). Auksinis tu mano, mie
las, nepataisomas išlaidunas!

Kazys (žiuri i juodu nekurį laiką, paskui pasikelia). Na, 
paliksiu aš judu vienu su jusą laime, o kol kas 
parašysiu keletą laišką. (Bronei). O prie vaka- 
rienėsj prie tos didžios paslapties, prisieis, ma- 

i nau, fraku užsivilkti.
Bronė. O kaip? Ar tu manai kitaip pasirodyti man į a- 
| kis ?

Kazys. Ir taip, sudie! (išeidamas, valandėlę sustoja ties 
langu ir niurna). Kada gi nustos snigę! (Kreip
damasis į Tadą). Kokis gi tu laimingas, Tadai, 
kad sniegas tavo dvasią negalį panardyti liūd
numam (Išeina).

(žiūrėdama į išeinantį Kazį). Kas Kaziui trūk
sta? Jis taip nepkprastai liūdnas ir užsimąs
tęs? '

Tu nesmagiai jautiesi su juom? Dar vis nępri- 
" pratai prie jo. ’ :

Bronė. Juk žinai, kad man gerai. Aš su juomi jaučiausi 
kaip kad rudens laike prie malonios, šaltos šau
lės. Truputį liūdna, bet šiaip sau tyliu ir ramu.

Tadas. Taip, taip. Musą giminė nyksta. Ir jis, ir aš, jau 
paskutiniai, silpni, rudeniniai ūgiai iš seno, 
kuomet-tai tokio garsaus musą giminės kelmo.

Bronė. Jusą giminė nyksta Kazyje, tiesa, bet tik ne ta
vyje. Kokis tu galingas, stiprus! Tavo veide 
spindi laimė ir jėgos.

Tadas (apkabina ją, veda prie kakalio ir sodina šalę sa
vęs). Tai meilė tavo, tavo meilė suteikė man tą 
galybę ir tas jėgas.

Bronė. Tavo akįs dega kaip žarijos, tarsi nori užgriebti 
pasaulį, tai-vėl tokios geros, malonios, (apkabi
na jo galvą, spaudžia prie krutinės ir bučiuoja 
akis), kad aš bučiuočiau jas, bučiuočiau be pa
baigos, be atminties...

Tadas (deda galvą jai ant krutinės). Tu mano vienatinė 
laimė; kaip aš myliu tą tavo prakilnią meilę....

(žaizdama jo plaukais). Kokie puikąs minkšti 
plaukeliai! Išrodo kaip koki auksiniai valaknė- 
liai. .. Atmenu, prieš mano tėvo bustą buvo 
krūmas tokios švelnios žolės... Neintikėsi man, 
kaip aš didžiai gėrėdavausi irvoliodavausi joje. 
Štai taip, rodosi, ir norėčiau pasivolioti tavo 
plaukuose. (Bučiuoja plaukus).

O ar atmeni, kaip tuomet tavo arklys pasibai
dė?

Buvau baisiai išsigandusi, nustojau žado, bet 
drauge jaučiau ir kokį tai ypatingą smagumą, 
kad mane neša tokis galingas, nesuvaldomas, 
išdidus ir dailus gyvulys.

Ar atmeni, kaip aš tada tave sugavau, štai, taip, 
prispaudžiau prie krutinės ir nešiojau aplink 
kambarį? (Sodina ją ant keliui ji apkabina 
rankomis jo kaklą).

Tu mano angele!... Sako, kad jaunos mergaitės 
ištekėdamos turi verkti, — bet aš neverkiau; 
ąš taip jaučiausi laiminga, kad norėjau šaukti 
ir juoktis ir džiaugsmo, atminus kaip greitai 
mes lėksime rogėse, užkinkytose pašėlusiais 
arkliais, į tavo namus. .*

Ar atsimeni tą sausio naktį, kuomet dangus spin
dėjo žvaigždėmis, o mes lėkėme kaip vėjas bliz
gančiu sniegu, kad net arkliai visi buvo putoti? 
(Apkabina ją vis stipriau).

Bronė. O, pripausk mane prie savęs, prispausk taip; 
kaip tuomet, kada apsupai mane savo vilkais! 
(Staiga atsitraukia nuo jo)...Bet pasakyk man, 
kodėl, kaada jau inudū buvome namie j e, tavo 
akįse sublizgėjo tokia plieninė, šalta šviesa? -

^Toliaus dus A*
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J. V. Lutkauckas, 120 Grand St

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

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

30.

Ct.

st. 
st

st.

Tadas.

Bronė

. £

Tadas,

st.

st

st.

22.

j.

PLYMOUXH, PA.
Poteliunas, 345 E. River St.

DU BO1S, PA.
V. J. Kizelis, 401 So. Av.

st.

WATERBURY, CONN.
E. Ch. Kazemekas, 785 Bank

WORCESTER, MASS.
J. Vicraitis, 107 8. Harding
M. Paltanaviče, 15 Millbury

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

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

KENOSHA, WIS.
m.. Petrauekas 415 Middle St.

st

st. 
st

M.

Kazys
Tadas. Taip, indomus. Tiek indomus, 

nuobodumo skaitydamas romansus rasdavau 
panašius aprašymus, niekados netikėjau tokius 
dalykus gyvenime esant galimais. (Įeina Bro
nė, o už jos tarnas, nešinąs valgiais ir gėri
mais).

Bronė (meiliai glausdamosi prie Tado, glosto ranka, jo 
veidą. Koks tu nekantrus. Jau aš pati norėjau 
tai visa tau paskubėti kad nesiirituotumei.

Tadas. Kam tiek daug? ‘
Bronė. Vakarienė dar toli; valgyk, valgyk. \/ /
Tadas (įsipila degtinės ir kreipdamasi į Ka^į geria, pas

kui valgo ir kalba). Na, ir oras gi! Nieko nema
tyti. Iki juostai pripustyta. ;

Bronė. O, kaip aš bijojau, kad tau kas neatsitiktą.
Kazys (juokaudamas). Taip, jai visą laiką akįse vaidi

nosi baisiausi paveikslai tavo kankinimosi po 
apvirtusiomis rogėmis.

Tadas (apkabindamas jos galvą). O, tu, nepataisomas 
kūdikis! Nei žingsnį nuo tavęs negalima atsi
traukti. ..

Bronė. Neš aš žinau, kad šalę manęs tau niekas pikto ne
gali atsitikti.

Tadas (staiga pašoka). Tai stebėtina! Atmintis mano 
blogesnė kaip, vištos. Tuojaus, tuojąug ateisiu. 
(Eina prie durią). bš

Bronė, Kur tu eini? -■F; h
Tadas. Tuojaus, tuojaus, brangi... Lauktuvią. (Išeina 

prieangiu. Už scenos girdėtis stiprus Tado bal
sas: “Povylai, Povylai!”). ' - —-

(linksma, kaip kūdikis). Tur but man vėl parve
žė kokią brangią dovaną! Ištikro), turėsiu su
pykti, nes visokią šilką, gelumbT
materiją, kuriomis jis mane užvefliaJyra dau
ginus kaip reikia.

Kazys. Jis myli tave, o įsimylėjusiam vyruį didžiausis 
smagumas’duoti tokias dovanas. Bet, įklausyk, 
Brone, juk ir tu jam gali padaryti nelaukiamas 
lauktuves. Aš ką tik maniau apie tai, ar tas bu
tą jam smagu. Tadas dabar toks laimingas, o 
toji judvieją laimė sukelia pavydumą ir saumy- 
lę. Aš kartais pradedu manyti, kad tik užkenk
ti jums... Toje moteris, anot tavęs, visai sve
tima Tadui.,*

Bronė (gyviai). Ne,. ..ne... žinoma, ne. Tame tai ir yra 
visas musą moteriškas gudrumas. Jaigu nori

Bronė

ir kitokiu

Bronė

Tadas,

Bronė.

Tadas,

Bronė,

Tadas.

NEW HAVEN, OONN.
Kaz. Makarevicze, ,_255 Wallace St.

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

WILKbs-bakhk, FA.
141 Park Ave.

501 New Grant St.
84 Logan St.

238 Slocum Av.

Kaz. Kučinskas,
A. Beškeviče, 
W. Adominas, 
J. Kučinskas,

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.

Zimančius, Box 432.J.
KELI AU j an xiB AlitN T *S NAUJO
JE. ANGLIJOJE IB APIELINKEJE, 

SO. BOSTON, MASS.
Paul P. Mikaliauckae, 243 W. 4t: St

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS.
LAWEENUJb, MASS.

A. F. Svirta, 31 Union
A. Ramanoski, 99% Oak

LOWELL, MASS.
Jj. Stakeliunas, 69 Charlee

st 
st.

st

NEW HAVEN, CONN.
Makarovicze, 255 Wallace 

, Vaitkevičius, 48 Walnut

"BROCKTON, MASS.
'. Miszkinls Co., 25 Arthu St

. J. Masteika 135 Ames St.

Kaz.
J. J.

B. p.

st. 
st

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

80. BOSTON, MASS.
S’, Gendrolis, 224 Arhenw St

OHIO AG OJE, ILL.
7L J. Tananeviče 670 W. 18
JĄ Kaltis, 1607 *f. Ashland At.

W. Pulman 4178, arba 659 W. P.

Lietuviška Registruota
AKUŠERĖ 

ELEON. S. SUTKUVIENĖ 
339 Kensington Ave. 

Kensington, III.

Leveskio g

I
Dienine ir Vakarine Mokykla.
IT?......... . Mokinama:====
1. Pradinis iPrirtn(iamasai) Kursas, 
2. Prekybos Kursas pagal Amer. plisn,, 
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianf 

(del manančių grįčti Lietuvon). -

rrrr. , ...-,=Kalbos=es=? ".s

Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška 
(pagal norą ir Lenkiška).

Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai 
arba per laišką šiuom antrašui

• G. J. LEVESKIS, • 
Vedėjas Mokyklos

3106 So. Halsted St, Chicago, IU.

8



KATALIKAS 9

DR. J. L. ABT '
Patskmingiausiai gydo visokias vyriž 

kas, moteriškas ir vaikų ligas.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po 
pistų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare. Ne- 
diliomis nuo 8 iki 10 ryte

DR. '"'EPS L. ABT, 
1RS2 So f left Ot.. Chicago. D1

Tel_ .^<one Canal 37

4012
State Stree
T cl.Oakland 1441

d. H. OLSON
/ I U ir karštu va- 

rdeniu šildymo 
j i ictsitų :vedimas 
i j f taisymas.

DU4CART NEDELINIS LAIKRAŠTIS“Steger’io Idėja Pijaną
Pardavinėjimui’

Pamatine permaina geru Piįanu Pardavinėjimo

ūfl

“SAULE”
YRA TAI££VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS fl

AMERikOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

. “ Išeina kas utamlnkas Ir petniĮčIa.
PRENUMERATA KAŠTUOJA*--------------------

AMERIKOJ [ 25v * >.* . .C pusei matų «pl.
ETIKOPOT fEosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-

,.... (joj ir Škotijoj 15 š-Prusnose 15 m.

**************************
* .
*
*
*
* -------------------------------- ---------
* 3255 So. Hoisted St., Chicago, Illinois.
■vr •“
*
•%
**************************

■* Telefonas Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.

PRIĖMIMO VALANDOS: 
Nuo o ryto iki 12: 6 iki 9 vakaro.

& Nedei. nuo 9 iki 12 popiet: nuo 6 iki 8v:

*
* 
* 
-X
* 
* 
* 
* 
* 
*

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

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

damą eina 8 dienas, į Libavą 11 dienų
$31.00 UI kliasa $33.00
$45.00 II kliasa $50.06

$60.00 I kliasa $70.00
Kursk — Spalio 5, 1912
Russian — Spalio 19, 1912
Czar — Lapkr. 2, 1912

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

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

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

Per “Steger’io Idėja jus gausite geriausia proga ir didžiaūsį užgatiedini- 
nią ant jūsų pinigų. ' ; J '--

KAIP INGYTI ATSAKANTI PIJANAT
Yra labai daug mažos vertės instrumentų, pert at labai lengva kiekvie

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

Per “Steger’io Idėją” jus galėsite pamatyti skirtumą pijantį 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 Pijantį” 

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

gėrio Idėja” jums reiškia ir ką jums gali padaryti.
Mes pavartojame tą pieną vien del to, kad per ilgą laika teikti geriausią 

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

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

Mes jaučiamės, kad nei joks pardavėjas negali kalbėti tiek daug apie 
—■ musų pijantis,kad užganėdintas pirkėjas. Nei joks kenkimas nebūtų 

galėjęs davest mus į tokią šaką biznio ir nebutu padaręs Steger & . 
Sons fabrikus didžiausius ant pasaulio.

IŠPILDYK ŽEMIAUS PADĖTĄ KUPONĄ.
Y?a tai svarbu kad jus žinotumėte visas smulkmenas apie viršminetą 

pardavinėjimo propoziciją. Pristatys jums atsakantį instrumentą, o 
tas suteiks jums amžiną muzikališką pasilinksminimą ir užganūdini- 
ma. * ‘ ‘

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

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

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

telefonas Canal 3263

Daktaras S. Wissig
• ! : ■ IA SENO KBAJAUS.

Su geriausią pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų _ ir mo
terų, kad ir užsisenėjustas. Jei kiti jus neišgydė nueikit pas jį O ju 
jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėt.

Dr. Wissig duos geriausius vaistus Iš savo sptlakos.
Pirma rodą dovanai.
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryte ir nuo 8 iki 8:30 vakaro. Ne

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

INDIANA.
Puikiausia vieta užeigos dėl 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

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

FRANK JONAITIS
1109 Madison St., Gary, Ind.

Telefonas 1813

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

Ponai :—
Prisiuskito man iszaiszkinima apie Steg-erio Idėja Pijanti Pardavinėjimui

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

Dept. 108

Gatve..
Miestas Valstija.

V
KUR BEGI FILIPAI?

Ugi pas VITKAUSKĄ į lietuvišką 
karčemą. Ką-gi ten jauti brolyti? 
Tai tu to dar nežinojei ką visi jau 
senai žino. Kad-jis yra geras vyras 
ir pagelbstDžmogų visose rodose. _____ _ ___
Jei turi provą korte, jis duos rodą, kad niekad nepraloši, jei nesukalbi an
gliškai, jis bits tau geras vertėjas*. O alus tai skanus, nes yra iš Kauno 
pargabentas, stiklai milžiniški, na jeigu netiki tai einarfi išsitraukti po 
skunerį ir persitikrinsim.

7 K. VITKAUSKAS
833 E. 14th Street CHICAGO HEIGHTS, ILL. Tel. 636R.

URRA

VISI

PAS

t

Juozapą Ridiką
3253 Illinois Ct. kerte 33 g.

Szaltas Alus, gardi Ariel
ka, kvepcnti Havanos. Gi
gai ai. Turiu didėlg salg 
del mitingų, vesolijų ir tt.

TELEPHONE YARDS 2716

Klauskit 
ChopenlOc 
cigarų, nes 
padirbti iš 
geriausio 
tabako.

JOS. BARTKOWIAK
Išdirbėjęs

<934 So. Paaliaa Chicago, rn 
Phone Yards 41£4.

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRC,DELIS.

Vyriškas arba 
moteriškas laik
rodėlis gvarantuo- 
tas ant 20 metų, 
paauksuotas du- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš
marginti, gerai 
laiką laikanti, la- 
oiausiai 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 peržiūrėjimo, 
mokėk nei cento.

-■<« ketum $35.

Jei nepatiks, ne-1 
_____ __________ Už jį kitur mo- 

___ ^ZZ. 14k. paauksuotas lenciū
gėlis dovanai prie laikrodėlio.

--------- WA?uH Co„ 
604 Athenaeum Bldg., Chicago, Ill.

EXCELSIOR

John Cochinsky 
LAWYER

Lietuvy* Advokatas
69 W. Washing t on St., Room 1510 

CHICAGO
Atlieku visokius legališkus reikalus at

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

Ofiso vai.: nuo 9 ryto iki S po pietų.
Gyvenimas:

2316 W. £3rd Chicago. ILU
Gyvenimo vai.: nuo 7 iki 9 vakaro*

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

SU & Sons
ESTABLISHED 1879 

Piano Manufacturing Company 
STEGER BUILDING ; ?

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

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,

SS

Vienatinė Lietuviška Aptiekaant Bridgeporto

F. A. POSZKAUS
8121 S- Morgan bt., kerte 3Imo Pl.

CHICAGO, ILL., Tel. Yards 695
Užlaiko visokias geriausias gyduoles krajavas ir užrubežines, kvepalus h- gy
dančius muilus. Taippat savo labaratorijoj išdirbame geriauses gyduolės nuo 
nuospaudų (corns), nuo kosulio, proškas nud galvos ir pilvo skaudėjimo,’niio 
kojų šutinio Trejanką ir daug kitokių. Lietuviai visokiame reikale kreip
kitės į lietuvišką aptieką, atsilankykite ar per raštą pątarnausime sanžin šiai 
ir maloniai. . '

Vyrai Išgydomi]!5 Dienas
VARICOCELĘ, HYDROCELĘ (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 manim 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.

VYRU LIGOS
Pražudytas Vyriškumas, 
Ligos Kepenų i r Inkstų. 
Nerviška negalė, Silpnu
mas, Pražudyta pajiega. 
Nuovargį,Kraujo užnuodiji- 
mų. Slapumo bėgimą.

Plaučiai Vidurių Ligos, Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos išgydomos visiškai. 
Žarnos^sisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos 
Ižtyrimas DOVANAI.

Užnuodi j im ą
ir visos odos ligos, kaip SPuo-' 
gus, Piktąją Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius Nubėgantis, Įsise
nėjusias Ligas.
Ligos Moterų

Kalbu Lietuviikai,
VISIŠKO IŠGIJIMO kiekvienas įieško. 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 kančią.

Dr. ZINS,’183^SGHICAG0
Valandos: 8 ryto iki 8 vak. Nedėliotus, 8 ryto iki 4 pojMetą.

PLUMBERIS /
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

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

Telephone Yards 4527.

|Kain-expelll
at Heg.US.Pat.
a 49% ALCO1

_ ----- t.Off. \II 49%ALCOHOl1 
®F.A4RICHTER&Co.

2'SPtaHStr. '

į

3

I

I
i
i

.z-SJSčlįss*
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D R. RICHTERS
Pain Expeller

Dr. Richter's galingos externa 
liškos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje 
šeimynoje

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

Skubiai palengvina žaizdas, štyvu- 
mą ir muskulas. Šlubumą ir pažeidimą. 
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 
sudeta< Illinois Valstybes kasoje. 

Visokį apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami. 
COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG. 

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

WotlWD & SlelnM
___ J ____ ____________ ;____ . -_____

Telepbonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617

f CHICAGO, ILLINOIS

1859 W. Chicago Ave.
6235 So. Halsted St.

= CORK TIP

NU0STE3UMAI

i

j*VISIEMS
RŪKYTOJAMS Cigarette*

5c. už 10

7

ir gėlės padaro 
pagalvos.

PAUKŠČIAI 
IR 

KVIETKOS 
KIEKVIENAM 
BAKSELYJ

Satino paukščiai 
kias 

P. LORILLARD CO.

PARDUODAMI PAS VISUS PARDAVĖJUS.
IR PERSITIKRINK PATS.

ENTIRELY NEW

0 CIGARETTES
ĮDOMUS 
SATINO

YPATINGI 
CIGABETAI

Iš

TINKA

SUMAIŠYMO

PABANDYK BAKSELĮ

pui-

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

Jonas Budrikas
Savininkas

5252-54 So. Morgan St. Chicago, Ill.
Telephone Yards 6635

Užlaiko krautuvę vyriškų aprčdalų, skrybėlių, čeverykų ir 
bžtų, 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.

Delko turi nešiot seną ropę
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.
GŠS" Sliubinių žiedų litaras indedu už dyką, "jįj

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

Jūsų Namuose
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

Elektros Šviesa
THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. sutei

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

Jus galit turėti jūsų namą, arba šapą pritaisy
tą su šviesa arba pajiega arba abiem, pagal jūsų 
pačių supratimų už mažų mokestį pridėtų prie mi
telio 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
P ones, j Autom. 64612

Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektrikų del 
šviesos ir pajiegos.

Apsaugcjam nuo Ugnies
Pranešame visiems lietuviams ant Bridgeporto ir apielinkėj 

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

& TANANEVICZE
3244 S. Morgan St. Chicago, UI.
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69,

72.

75.

76.

77.

78.

73.
74.

KATALIKAS

Estate
J Real

Skliautas Settinio Sever ■ 
Italijoj. r .
Koloseumas, Ryme, Italijoj. 
Nesenai atkastas palocius, Pompe- 
jo, Italijoj. ■
Senatas ir Kanalas, Milane, Itali- t . joj.

70. Kelias šv. Juozapo, Venecijoj, Ita
lijoj, 
šėrimas karvelių ant pleciaus San 
VafčO, ypneęijoj, 
Kelias šv. Andriejaus, Včnecijoj, 
Italijoj. 
Mahometonų bažnyčia Omare. 
Oceaniuis pakraštis, parodantis ke
lio užuolanką, Algiere.
Gčrymo fontanas ir gatvė Sename 
Kaire, Egipte. 
Besimeldžianti dervišai kieme ma
hometonų bažnyčios Gamoa EI 
Ain.
Mahometonų bažnyčia Sultano Ha
san, žiūrint, nuo Ciadelio sienų. 
Kaire, Egipte. 
Pyramidos 
Tint nuo ' 
Egipte. 
Arabija, 
upės take. 
Inėjimas į 
di3°j- T ... .81. Turgaus diena Singapore, Indijoj.

82. Tautiškasis greitasis trūkis, Sin
gapore, Indijoj.

83. Policijos stacija Hong Konge, Chi- 
nijoj.

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

įplaukoj Hong Konge, Chinijoj.
86. Gražusis kelias Shanghai, Chini

joj.
87. Žvilgis ant viešos turgavietės, 

' Shanghai, Chinijoj.
Tautiškas priešpiečių namas ant 
salos Java.
Tokyo, Japonijoj. Iriso gražybės 
laukai.
Yokohama, Japonijoj. Prūdas egip- 
tiškų lotus kvietkų pilname žy
dėjime. 
Junitų žinyčia Honmoku. Yokoha
ma, Japonijoj.

66.

67.
68.

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

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

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

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

ir Arabų vilija, žiu- 
Ghizeh kelio, Kaire,

79.

80.

88.

89.

90.

91.

Daržas

palocių,

išdžiūvusiame

Singapore, In-

92. Yokohama, Japonijoj. šiaučius dir-

93.

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

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

kina daktaras Jeruzoliaus baž
nyčioje.

Kristus
lejaus.
ną.

Kristus
Judošius

4.

5.
6.

ant svodbos, Kanoj Gali- 
Permaino vandenį į vy-

7.

8.

9.

kryžių

veidą

jo ne-

nukry-

Uranium Steamship 
Company

Reguliariška Pasažierinė Linija tarp

NEW YORK ir ROTTERDAM
Geriausi Laivai —Ruimingi kambariai 
Marconi bevieline stotis—Geras Valgis 

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 (St Co.,

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

si visur Suvienytose Valetijose.

Telephone Yards 3547

C. J. KILL
kontraiKtorfus

Pervež'mo ir pakėlimo 
nariu. \

Visur užkalbinimus atlieka 
kuoveikSausfai,

B24 West 3L§th_ Street
Netoli Halsted St.
CHICAGO, IlJE,.

Išgydysiu Jus mKrl NU0 PAS LAPUI U U> TINGU LIGŲ.
Ateik pas ma 
ne, o asz isz^y 
dysiu jus an 
visados. A 
jprarant uoju 

kiekvien am u 
fa ne d i nima 

uris atsilan 
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 
savo medicinas 
priprovas k u- 
rias asz pats 
importuoju.
Dabar laikas

Rodą ir isz- 
---------j,--------„—   —- -r 
Asz pritaikysiu mano mazauzmo-

dyki bot atsilankyk szendien.
Asz kalbu lietuviszkai.

Western Medical Institute
1827 Blue Island Ave., 2 lub. virszuj Ban

kos, prie 18tos gatves, Chicago, Ill.
DR. RENFER, Specialistas.

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

Skyrius* * **
% * ** *

**************************
* MOKYKLA ŠOKIU.
J Waltz, Two Step ir kitokių.

Pirma lietuviszka Mokykla Amerikoj,
* Prof. Julius kaip isamokina. tai niekas
* taip negali iszmokint niekur kitur.

PROF. JULIUS SILSKO 
£ 2119 S. Halsted St. Chicago, Ill.
************-W-»:*********»*

PROF. JULIUS SILSKO
Phone Canal 3762

***************************
***
******
********»*****************:

DR. O. C. HEINE
DENTIST AS

Kamp. 31mos jr Halsted gatvių 
Ofisas viršuj Aptiekos

15 metų vienoje apygardoje. į
..............************

* J * *

Specialistas kuris 
iszgydo ko kiti negali.

iszsigydyti Ir būti sveiku. __________
egzaminavojimas dykai, ar gydysiesi ar 
ne. Asz pritaikysiu mano maža uzmo- 
kesni, pagal jusa iszgalajima. Netruk-

Užganėdintas pirkėjas, 
tai geras apgarsinimas.

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

Telephone Central 46"2 
GEORGE J. LOOKS

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)

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

Sutaisė Dr. A. L. Graičunas.

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

bantis lytines kurpes.
Yokohama, Japonijoj. Kriauklinių 
žuvių pardavinėtojaus stotis.
Paroda ugnagesinių atletų, Yokoha-' 
ma, Japonijoj.
Yokohama, Japonijoj. Kvietkų 
daržas.
Yokohama, Japonijoj. Altorius, ne
šamas jaunų gerbėjų Matsuri pro
cesijoj.

97. Japonijoj vaikai, nešanti pokylinį 
Matsuri altorių, Yokohamoj.
Matsuri pokylis, muzikas pastotas 
ir šokėjai, Yokohama, Japonijoj. 
Yokohama, Japonijoj. Daržovių 
pardavinėtojas, rodantis savo 
turtą.

100. Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj, Yokohama.

101. Japoniškas žvejys prieplaukoj, 
Yokohama.

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

Japonijoj.
104. Kyoto, Japonijoj. Kigomizų 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
čią nuo Piktojo.

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

loa upes, 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 laivų tai

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

Antonio.
118. San Francisco gatvė, Mexico City.
119. Didysis pliaeius, Mexico City.
120. ‘‘Jojimas ščnimis”.
121.
122. Kalėdų rytas.
123. -----

94.

95.

96.

98.

99.

ant kalno kalba priešais, 
savo pabučiavimu išduoda 

Kristų žydams.
Simonas pagelbsti Kristui 
nešti.
Šventa V eromka apsiuosto 
Kristui.

Jėzus ramina moteris, kad 
verktų.

10. Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.

11. Kareiviai ir šv. Peras prie 
Golgotos.

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

kalno Golgotos.
14. žydai ruošiasi kalti Kristų prie 

kryžiaus.
16. Kristaus kūną ima nuo kryžiaus.
17. Kristus keliasi iš grabo.

Kristus žengia į dangų.
Regykla šiandieninio Betlejaus.
Kaip šiandien išrodo Stainelė, ku
rioje Kristus gimė.
Bažnyčia apreiškimo šv. P. Ma
rijos.
Bažnyčia budavota ant grabo šv.
P. Marijos.
Kaip šiandien išrodo Kristaus gra
bas.
Kaip šiandien išrodo Kalvarija, 
kur Kristus mirė.
Ulytėlė po vardu Jėzaus “štai 
žmogus”.

SERIJA II.
Susideda iš 100 Stereoskopiškų paveik- 

lėlių bakselyje. Kaina $1.50 už 
bakselį.

šitoje serijoje yra 4 sykius tiek pa
veikslėlių ką pirmutinėse serijose. Ir 
štai ką juose galite pamatyti:
26. Besiartinanti audra ant ežero Erie.

. New Yorke tavorų krovimas į di
delį oeeaninį laivą.

, New York. "........................~
Garden).

, Boston. "
Atlantic 
maryj. 
Niagara, 
tys nuo ožinės salos. (Horse Shoe 
Falls from Goat Island).
Chicago. Auditorium viešbutis ir 
Michigan Avenue.
Kaskados ir pokylinė svetainė. L. 
P. Parodos 1904 m. 
Moki indijonas namieje. 
Moki indijonų gyvenimas.
Sioux indijonų vadas, He-No- 
Fraid.
Vartininkai (The Sentinels) 3.043 
pėdų augščia, Yosemite, Cal. 
Motina girių, 68 pėdas apėmio. 
Yosemite Klonyj, Cal.
Magdelenos Kolegija, Oxford, An
glijoj.
Airija. Killarney, pilis Ross.
Inėjimas į Muckrose Klioštorių, 
Airijoj.
šiaurinis miestas, Gibraltar.
Berlynas. Bondler lovis ir Ka
tedra.
Vokietija. Griuvėsiai viduramži
nės pilies.

45. Vokietija. Laivas apleidžiantis Ko 
bleucą, ant Rheino upės.

46. Švedija. Stoekholmas nuo vandens 
pusės.

47. Stoekholmas. Karališkas palocius.
48. Švedija. Ant kelio į Odde.
49/ Švedija. Lejono pilis, Goteborge.
50. Šveicarija. Mount Blance žiūrint 

nuo Chamonix.
51. Thun, Šveicarijoj.
52/ žuvinis kiemas, Alhambra, Grana

da, Ispanijoj. '
53. Katedra Notre Dame, faskada. Pa

ryžiuj, Francijoj.
54. Tullerinų daržas, Paryžiuje, Fran- 

cij’oj.
55. Paloeiai tautų ant upes Seinaos 

Paryžiaus Paroda, 1900 m.
56. Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 

Franeijoj.
Des Shamps Elysees. Paryžiuje, 
Franeijoj.
Didžiosios operas palocius, Pary
žiuje, Francijoj.
Tvirtynė šv. Jono ir Katedra, Mar
seilles, Francijoj.
Laivų užplauka ir ežeras, 
france, Franeijoj.
Carniche kelias ir ežerėlis 
farnehe. Francijoj.
Pajūrinis kraštas Casino, 
Carlo.

63. Vatikano daržas ir šv. Petro ka
tedra, Ryme, Italijoj.

64. Rymas žiūrint nuo bokšto Šv. Pet
ro katedros.

65. Didžioji galerija Colona palociuje, 
Ryme, Italijoj.

18.
39.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.
35.
86.

87.

88.

89.

40.
41.

42.
43.

44.

57.

59.

60.

61.

62.

kalno

Pilies daržas (Casttie

Ežeras viešame darže.
City, New Jersey. Pa-

Patkavinis vandenskri-

Ville-

Ville-

Monte

Mano apginėjas.

Tėve musų, kuris esi danguo
se”.

124. Pagalvėlių karė.
125. -šėrimas kačiukų.

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

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

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

Pats vienas teleskopas 
lėlių kaštuoja $1.00.

SERIJA m.
Susidedanti iš 12 maišyto 

veikalėlių pundelyje, 
už pundelį.

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

SERIJA IV.
12 taippat maišyto gatunko paveiks

lėlių pundelyje. Kaina 50c., už 
pundelį.

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

ATMINKITE, kad virš parodytos 
kainos yra tik už paveikslėlius, be 
Teleskopo. - Pats Teleskopas kaštuoja 
75c. Vieno Teleskopo užtenka ant vi
sų ir visokių paveikslėlių turėti, tai 
vienas Teleskopas- užtenka jiems vi
siems. *

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

Siųsdami pinigus ant teleskopų ar 
ant kitokių reikalų visada adresuokite:

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

Chicago, Hl.

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

gatunko pa-
Kalna 25c.

Į iii’ A Pifll.i’y.iAfiwsW t

$

866 Milwaukee Ave.
kampas Center Ave.

Pasekmingai gydo vyru, mo
terų ir vaiku liga*. Taipgi 
paslaptingas ir kraujo ligas. 
Ofisas atkaras nuo 9 iki 11 rytais 

ir nuo 5 iki 9 vak.

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

Toji aukso knyga SVEIKATA lešuoja tik $2.00 su prisiuntlmu.
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.

Ar.mokate Anglišką kalbą?
<į Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 

pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu, Yra’taįpraktiskas 
RANKVEDIS dėl išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus-žodiuus.^ U Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas, Tolinus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. <1 Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje.- - <J Pagalios tal
pinąs: trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. Q O prie galo knygos telpa pamokymas tients. kurie nori 
phlikti Jugtinių Amerikos yalstybių Piliečįtls. fl Kiekviena$ lietuvis atvy
kęs į šitą salį privalo,’taorsjfeek-tiek susipažinti ®u elemeų&T»konris y^sėmis 
šito krašto ir tolesnis! pašnikti jos’pilieciaisj Taipgi šitas SSptėH^ntnS prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais

25
50

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

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

DYKAI $15.00
Ar tu nori turėti garsų visame svie

te WALTHAM arba ELGIN laikrodė 
U už kuriuos dar niekada nebuvo geres
nio padirbta? Išrišk šitų pinklę sudė
damas į klėtkeles numerius taip, kad 
paskui juos dedant į krūvų į visas pu
ses išeitų po 15. Išrišimų atsiųsk mums.

Jaigu tai išriši gerai, tai atlyginimui ___ __ ____ ,____
$15 — kredito čekį, kuris tiks perkant vienų iš musų tikrų 
Waltham aria Elgin laikrodėlių. Mes taipgi tomistai atsiųsi
me saro kotaliogą, iš kurio galėsi pasirinkti sau tinkamų 
laikrodėlį, retežėlį arba leketų. Rašyk šiandien ir indėk pač- 

tinę markę persiuntimui:
RELIANCE PUB. CO., 443 E. 16 ST., Dept. 53, NEW YORK.

meš tau atsiųsime

1 8 2
6 3 4
7 9 5

UŽDĖTA 1886 m. JAU 27-ti METAI

Visuomenės, literatūros ir politikos 
savaitinis laikraštis

LIETUVNINKU
Seniausias lietuvių laikraštis Amerikoje. v 

Išeina kas Sereda. '=

Laikraštis “Vienybė Lietuvninkų’’ 12-kos puslapių, didelio formato, 
redaguojamas gerų redaktorių, talpina raštus geriausioj rAŠtininkų ir 
visuomet telpa visokių žinių iš Didžiotios Lietuvos, Prusifsarbą. Mažosios 
Lietuvos, Amerikos ir abelnai viso pasviečio. Į

“Vienybės Lietuvninkų” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiauri
nės Amerikos: Ti.

Metams $2.00, pusei metų $1.00
Kanadoj ir Meksike:

Metams $2.50, pusei metų $1.25 $
Rusijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinese viešpatystėse:

Metams $3.00, pusei metų $1.50 “

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

CHICAGO, ILL.
SFECUALISTAS LIGŲ: VYRŲ, 

MOTERŲ, VAIKŲ IR PKIL GIM
DYMO.

Gydau privatiškas ligas vyrų Ir mo
terų, taipgi skausmą skilvio, inkstų, 
plauučių, i"-dies, reumatizmo, ažnuodi- 
įimą kraujo ir ligas akių, ausų, nosįes 
ir gerklės, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 9 
valandai vakaro.

Dn G. M. Glaser
šluoml aprelškiu pagodotal visuo

menini. jog ėeu seniausias gydytojas 
ant Bridge port o praktikuojant per 21 
metų, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą į savo loeaą namą po numeriu

3149 So. Morgan St
Kertė 82-ros gatvės, 

s ’ ' Telefonas Yards 687.
Mano ofisas aprūpintai nar analais 

budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir llgšol. Pasi
tikėdamas, jog gerbtam? publika ir to- 
ilaus mane rems, esiu namie ant kiek
vieno par-lkalavlmo dieną ir naktį. 
Esiu specialistas ligose vaikų, moterų 
Ir vyrų Ir užsendintose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street.

Keitė 82-ros gatvės.

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

* *DU. A. LEONARDAS JUŠKA į
$ Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas, 
įp 1749 So. Halsted St., Chicago, Illinois.į PRIĖMIMO VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 11: po piet nuo 3 iki 5 ir
vakare nuo 7 Iki g.

* * * M * *

Tel. Lawndale 3670

W. POLCYN
MASON CONTRACTOR

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

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

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

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

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

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

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

REIKALAUJANT, PASKOLINAME PINIGŲ 
ANT PRIEINAMŲ IŠLYGŲ.

JEIGU NORI, KAD JŪSŲ UŽMANYMAS 
IŠSIPILDYTŲ, TAI ATSILANKYKITE Į

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

Telephone Yards 2750

Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau Saitą alų, geriausią vyną! 

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

ir Town o£ Lake, reikalaujanti 
pataisyti stogus, vandens nube- 
dudas arba reikalaujanti prie 
kitokių pataisymų meldžiami

T. RADAYICZIA
936 W. 33rd St. Chicago

LIETUVIAMS.
Lietuviai turinti namus ant Bridge- 

porto 
žiemą 
gimo 
namų
kreipties prie.

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

Telephonas Yards 2091.

----------------- ------------------- ------------------—-----------
Užsirašyti Vienybę Lietuvninkų galittia visada.

Užsirašant “Vien. Liet.” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per pačta 
Money Orderį arba pinigai registruotam laiške, adresu:

J. J. PAUKŠTIS & ČO.
120-124 GRAND ST. BROOKLYN, N. V

25 metų Jabilčjlnls numeris 10 c.
Rašyk greitai, o paprastų numerj gausi dykai.

Vardas ir pravarde
i PaCta..'....................

Dykai 
del

Viru

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

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ogausite didelos vertes 
knygelė. Ta knygele pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodyjima, silpnibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orga
niško ligoie, vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte 
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz gidukles, 
negaudama jokios pageltos ta, apstingai 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 sveikata ir vyriškumo per pagelba tos 
vertingos knigelės. Ta knykelė ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama, vysai dykai; mas 
užmokant ir pačtau. Iškirpkite zemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, omas 
kuo greičiaus prisiusma jums vysai dykai ta brange knygelė.

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

10
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ADMrr.JSTRf.OIJA LIET. TEATRAL. 
PRAUGkSTĖS PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO.
Petr. Andrejauckas, Pirm., 

’ 918 — 33rd St.
Stan. Stonevicze, Vice-prez., 2 

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

3416 Auburn Ave.
Dom. Kadzekski, Fin. Rašt;., 

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

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

3244 S. Mr gan St.
ADMINISTRACIJA DR-STĖS SV. 

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

4527 Marshfield Ave.
Mot. Randis Pagelbininkas, 

4521 S. Marshfield Ave. 
kaulius 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 koreepondeneijas, 
apgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
neatsako”.

Draugysčių Reikalai

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

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

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

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.

J.

TAUPYKIT PINIGUS!
“Keistuto” Paskolijimo ir Budavo- 

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

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

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti keletą ak
cijų. Akcijos užsibaigia už 6Į4 metų 
ir kiekviena akcija atneša $100.00

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

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

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

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

Su guodone,
Ben. Butkus, Prezidentas, 

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

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

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

BU

2200.

NIO LAIKRODĖLIO.
šv. Mateušo Dr-ja parengia balių, 

kuris bus nedėlioję 29 rugsėjo Freiheit 
Turner salėj, 3421 S. Halsted St., pra
sidės 5 vai. po pietų.

Užkviečiame visus lietuvius ir lietu
vaites, senus ir jaunus, jaunikaičius ir 
paneles, vietinius ir iš aplinkinių, atsi
lankyti ant šio musų baliaus, nes bus 
puiki lietuviška muzykė, galėsime visi 
smagiai pasišokti ir apart to turėsime 
progą išbandyti savo laimų, nes bus iš- 
laimėjimas 35 dolerių vertės auksinis 
laikrodėlis. Nuoširdžiai kviečia.

Komitetas.

Parda^imū^ galiūnas
Parsiduoda.j ąaliipjas, geroje vietoje, 

ant kampo, aplink^pgyventa lietuvių 
ir lenkų. Pro šalį.jdna dvi linijos ka
rų. Atsišaukite antrašu: W. J. Szim- 
kieviez, 3101 So. .Morgan St., Chica- 
go-į į jgg 38-40

DIDELIS BALIUS!
Jaunų Merginų Nekalto Prasidėjimo 

Panos švenč. Dr-jos balius bus suba- 
toje-28 d. rugsėjo, Germania Hali, ant 
Milwaukee Ave., Kenosha, SVis. Prasi
dės 7 vai. vakare. Visus,lietuvius ir lie
tuvaites širdingiausiai kviečiame at
silankyti. Su godone . Komitetas.

39

PARDAVIMUI SALIUNAS, BUČEB- 
NĖ Ig }Ų£OSERNŽ.

Noriu greitu laiku parduoti saliuną 
ir.bučernę su groserne. Randasi ge
roj vietoj; apgyventa aplink lietuvių 
ir lenkų ; prieš lietūvišką bažnyčią; ker
tė Wabansia avė. ir Paulina. Persi
duoda del savininko išvažiavimo ant 
farmos. Atsišaukite antrašu:

M. B. Kukta,
1658 N. Wąbansia. avė., 

(38—41) Chicago, Hl. . '

KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIC.

J. V. Zachareviee, 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.

.DMINISTRACIJA DB-STĖ3 ŠV.
JUOZAPO ' AIM. SM.

Juazapas Zalandauckas, Prez., 
3234 Illinois Ct.

Ant. Petrokas, Vice-Prczidentac, 
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.

ADMUrJTRACIJA L. L. U. 
KT J U BO.

LEE PARK, WILKES-BARRE, PA.
Adomas čikanauskas, Pirrisėdia, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

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

‘KATALIKO” KLIUDO 
ADMIN ISTBACUA. 

EDWARDSVILLE, PA.
Mot. Stragis, Pirmsedis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.

TĖMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

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

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

Akcijos kaina 25e., 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 6Į4 metų 
ir atneša $100.00.

Todėl kviečiamo Lietuvius ir 
tuvaites prisirašyti.

Virš minėta Dra- gija (Spulka) 
po priežiūra valstijos Dlinois ir 
vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų 
lygų del pirkimo arba budavojimo
raų ant p’r-.no morgičiaus (Martgage) 
šu peržiūrėjimu visų popierų.

Su guodone,
L.az. Katutis, Prezidentas, 

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

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

Mykolas J. Tananevieze, Kasier.
670 W. 18 St.

Lie-

DIDELIS METINIS BALIUS
Parengtas Draugystes 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 Oakley 
Avenue) Pradžia 5-tą valandą po pie
tų. Inžanga 25c. porai;

Maloniai užkviečiam visusLietu
vius ir Lietuvaites amt musų'viršminė- 
to Didelio Metinio Baliaus, kuris bus 
vienas iš .puikiausių Lietuviškų Balių. 
Taipgi bus puiki muzykė, gardus gė- 
rymai ir kvepianti cigarai. Su godone 

Komitetas. 38

PAIEŠKOJIMAI.
Reikalingos merginos pardavėjos į 

krautuvę. Turi mokėti kalbėti lenkiš
kai, 
tesi

lietuviškai ir angliškai. Kreipki- 
pas

I. Kaufman,
3621 So. Halsted St.

yra 
yra

iš- 
Na-

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

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

(38—39).. /

VARGONININKAS/
Tik ką pribuvęs iš Lietuvos,' ieško 

vietos. Gali, vesti chorą.- Turi gerą bal-' 
81>- '< ■ 5<

2200.
A. Stankevičias

59 No. First St., Brooklyn, N. Y.
39

PARDAVIMUI NAMINIAI RAKAN
DAI. <

Parsiduoda nauji naminiai rakan
dai (forničiai). —*• viskas, kas tik rei-į 
kalinga gyvenimui;- Parsiduoda pigiai? 
Gera proga jaunavedžiams. Ateikite 
vakarais po antrašu:

A. J. Mišęikia < .
.918 W, 3^-nd. St. Chicago, HI.

39 (ant antri/ lubų iš užpakalio)

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO
SERNĖ.

Parsiduoda bučernė ir grosernė, ge
roje, lietuvių ir lenkų apgyventoje vie
toje. Biznis jau senai išdirbtas. Sa
vininkas išvažupją..ant farmų. Atsišau
kite antrašu:

Jos. Gedemirii-
4510 S. Leaflin St, Chicago, Ill;

39 ' 1

AR PRIGULI PRIE SUSIVIENIJI
MO LIETUVIŲ AMERIKOJE?

Jai nepriguli — prisirašyk ir prigu
lėk. Jai priguli — kalbink kitus pri
sirašyti. Štai delko reikia prie Susi
vienijimo prigulėti:

1. Susiv. Liet. Am. moka savo na
rių pavelde jams posmertines pašalpas: 
I laipsnio — $150.00; II laipsnio — 
$300.00; III laipsnio — $600.00 ir IV 
laipsnio — $1000.00. — Beto Susiv. 
Liet. Amer. moka Pašalpą ligoje po 
$6.00 savaitėje. Visi nariai gauna or
ganą “Tėvynę”.

2. — Susivienijimas Liet. Amer. 
Priima visus Lietuvius ir Lietuvaites, 
ir visiems, kaip vyrams taip ir mote
rims, Susivienijime yra lygios tiesos.

3. - — Susivienijimas iki 1912 m. yra 
išmokėjęs suvirs 80 tūkstančių dolerių 
įvairiems lietuvių apšvietos ir kultū
ros reikalams.

4. — Susiv. Liet. Amerikoje neap
leidžia nė vieno nario, papuolančio į 
nelaimę ir pėr 27 metus SLA. gyvavi
mo nebuvo dar atsitikimo, kad nebūt 
išmokėta posmertinė.

5. —- Susivienijimas yra seniausia, 
didžiausia,; turtingiausia ir progre- 
syviška pkšalpinė organizacija, tar
naujanti visų lietuvių išeivių reika
lams. Prie Susivienijimo rašosi ir turi 
rašyties kiekvienas, kas tik skaito sa
ve lietuviu, kam rupi jo brolių-lietuvių 
reikalai ir kam rupi jo paties ir šei
mynos ateitis. '
■' Todėl įeatdėliokit, tuojaus rūpinki
tės prisirašyti prie šios organizacijos, 
nes juo? jaunesnis prisirašysi, juo ma
žiau turėsi mokėti. Prisirašyk prie 
kuopos, kuri yra ta<-o miestelyje. Jai 
nėra kuopos, tai pasikalbėk su savo 
draugais, pareikalauk iš Centro infor
macijų if sutverk kuopelę. Gausi nario 
įsteigos vardą, o ir Susivienijimui pa
gelbės; jo prakilnius tikslu gyveniman 
vikdinti. Kreipkis į savo miesto kuopa, 
arba į centrą.

Centro raštininko antrašas:
A. B. Strimaitis

307 W. 30-th St. New York N. Y.

3. PRAKTIŠKAS ANGLIŠKOS KALBOS BANKVEDĖLIS, Pasimoky-
mui Skaityti, Rašyti ir Kalbėti angliškai. Sutaisė 8. P. Tanane
vičia Sis pradinis Rankvedėlis parengtas naudai tų, kurie nori 
trumpu laiku pramokti anglišką kalbą, susikalbėti kasdieniniuose 
savo reikaluose. Pusi. 63. Kaina .................   2*

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

5. NAUJAUSIAS LIETUVIŲ LEMENTORIUS arba Skaitymo ir Ra
šymo Pradžiamokslis Lietuvių Parapijų Mokykloms šiaurinėje Ame
rikoje. Pagal Damijonaitį ir kitus parengė S. P. Tananevičia. 
Pusi. 84. Kaina drūtuose audekliniuose apdaruose ......................... 25c.

6. RYMO-KATALIKIŠKAS DIDESNYSIS KATEKIZMAS dėl Lietu
viškų Mokslainių Amerikoje. Parašė kun. J. Debarbe.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 ........ 1..........................................  35c.

8. NAUJA KNYGA dėl Lietuviškų Mokslainių Amerikoje. Dalis II.
Parengė P. Brandukas. Yra tai antra dalis Chrestomatijos la
bai paranki mokiniui jau pramokusių skaityti ir rašyti vaikų. 
Telpa joje apysakėlės ir eilės. Pusi. 212. Kaina drūtuose ap
daruose .........................................   35c.

9. 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 drutubse apdaruose .................................................... 50c.

10. ŠVENTA ISTORIJA. Senojo ir Naujojo Įstatymo. Parašė Vys
kupas Motiejus Valančauskas. Trečias su pataisymu išdavimas. 
Su daugel paveikslėlių. Yra tai aiškiai ir kiekvienam supranta
mai aprašyta visa istorija nue sutvėrimo pasaulio ligi pradžiai krikš
čionybės. Pusi. 180, Kaina drūtuose apdaruose ............................. 40c.

BELETRISTIKA.
11. AMALUNGA ARBA TYRO DUKTĖ. Labai graži apysaka apie j

balti eidžius ir indijonus, kurie Amerikoje mušėsi už savo tėvynę. 
Pusi. 91. Kaina ...................................................................................... 25c,
Ta pati su audeklo apdarais ............. -.................................................... 50c.

J. W. Zacharewicz
NOTARAS

Ištiria abst®ktusvperkantiems 
namus ir pddiąMh .visus kitokius 
legališjius doikįitgfentus, Ameriko
niškus ir EurbpfsKus, Asekuruoja 
namus nuo ugnięš ir ciklono atsa
kančiose kotngai&ijdse ir skolina 
pinigus ant’pirmo morgičiaus.

Kreipkitės prie' tautioezio kuris yra 
atsakantis o vū>adoą.<raiisit teisines pa-..

Jaruavima. Pi-iftszai Szv. Jurgio bazn. 
^11 W. 33rd*St. Tel Yard 5423

ADMINISTRACIJA DP-STĖS #V.
* MATEUŠO APAŠTALO.

Petr. Andrejauckasr Pirm., 
918 — 33rd St.

Antanas Mazelauskia, Pagebininkas,
3244 S. Morgan St.

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

Antanas Kasparavičia Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

Kazimieras P. Birus, Iždininkas, 
918 — 33rd Street.

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

6V. MYKOLO DJi-STES WILKES- 
BABRE. PA. ADMINISTRACIJA.

Silvestras Pilecnas, Prezidentas, 
462 E. South St.

Antanas šeškevišius, Vice-prezidentas, 
501 New Grant St.

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

Knzim. Deltuva, Finansų Sekr. l-mas, 
96 Ixtgan St.

if'M3 Liaukas, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 8. Grant Si.

Juozas šnipao, Kasierius, 
FT 386 New Gro.e St.

D. L. K. VYTAUTO GVARDIJOS 
NARIAMS TOWN OF LAKE.

Viršiminėtos gvardijos susirinkimas 
bus nedėlioję, 29d. -rugsėjo, šv. Kry
žiaus parap. svetainėje,.. 2-rą vai. po 
pietų. Visinariai turi-neatbūtinai pri
būti, nes' yra daug svarbių reikalų ap
svarstymui. -

B. J. Keperša, Prot. rašt.
4644 So. Paulina St.
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Paieškau Rozalioš Misiūnienės; pa
eina iš Kauno gųb^ 'Tfta'šeinių ‘ pifcį’., 
Šimkaičių kaimo, šeši mėtai Amerikoj. 
Pirmiau gyveno Michigano, valstijoj, 
dabar nežinau kur. Ji pati, ar kas ją 
žino, meldžiu man pranešti-antrašų

William, Dane
835 ■ Wy\-J4tli Pl. Chicago, Ill. 

?. ,39 ... r...

TĖMYKITE LIETUVIAI!
Visiems žinomas lietuviams Jonas 

Kučinskas, kuris užlaiko Kriaučių ša
pą po num., 238 Slocum Ave. Kingston, 
Pa., užsidėjo didelį skaitlių lietuviškų 
knygų. Todėl reikale pirkimo knygų 
meldžiame kreiptis ant žemiaus padč- 
.to^aąrašo-: ■ - - . •. ; -

Jonas Kučinskas,
238 Slocum Ave., 

Kingston, Pa.
-------------------------- ------------ ■ ■ ~

1 1 : '

ŠV. MATEUŠO APAŠT. DR-JOS 
NARIAMMS.

Minėtoji draugija turės savo mėne
sinį susirinkimą nedėlioj 29 d. rugsėjo, 
šv. Jurgio parap. bažnytinėje svetai
nėje. Visi nariai turi būti, nes yra la
bai svarbus reikalas. Už nepribuvimą 
50

Antanas Jankaitis. kuris pirmiaus 
gyveno po nr. 4528 Marshfield avė., 
Chieagoje; o paskui — 830 ant 33-čio 
place, meldžiamas atsišaukti į ’ ‘ Ka
taliko” redakcija, nes yra svarbus 
reikalas. ............. X !

c. bausme.
P. Andrejauskis, prez.
N. Overlingas, rast.

3245 S. Morgan St.
39

Paieškau savo\lraugo Petro Lietuv- 
niko. Jis gyvena Chicagoj. Paeina 
iš Suvalkų gub., Kalvarijos miesto.' 
Jis pats, ar kas kitas, malonės atsi
šaukti šiuo adresu:

K. Simonaitis,
1621 Mcreynolds st., Chicago, 

(38—40)
Ill.

Kiekvienas žmogus myli smagumų, jo ieško ir 
jį trokšta turėti. Bet kas yra smagumas? Tai. 

-niekas kitas, kaip praleidimas kasdien kelių va
landų taip, kad užmiršti tame laike visus nesma
gumus. Taigi dabar reikia sužinoti, kaip praleisti 
smagiai atliekamas nuo darbo valandas, kad ne 
vien užmiršti savo vargus, bet kad iš to turėti ir 
dvasiškų baudų. Lengvas atsakymas: reikia skai
tyti užimančių, gerų knygų. Bet kokių? — pa
klausi. Todel mes jums patarsime. Skaitykite

12. ANTRAS KRIKŠTAS. šių laikų apysaka. Parašė Br. Vargšas.
Labai žingeidi apysaka apie padėjimą šių dienų Rusijoje ir buvusią 
revoliuciją. Pust 83. Kaina ......................................................... -... 25c.
Ta pati apdaryta ...............    50c.

13. APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai norintiems suprasti teisybę. P. B.
šioje knygelėje aprašo kokį pavojų atgabena žmogui rūkymas ir 
alkoholiški gėrymai. Pusi. 23. Kaina ................................................ 10c.

14. APSAKYMĖLIAI. Keturi puikus apsakymėliai: 1) Teismas. 2) 
Neišmiegotas Motiejienčs miegas. 3) Iš senovės Egypto padavimų.
4) Ar atsimeni^ Pusi. 75. Kaina ........................................................ 15c.
pamaldų j požeminius urvus, katakumbomis vadinamus, kurie ir 
šiandie dar tebrandasi Ryme. Pusi. 217. Kairia ............................. 35c.

15. APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. Atsitikimas iš amerikoniško gyvenimo.
H. Sienkievič. Išguldė Lapšaus Vaikas. Antra laida. Labai juo
kingas aprašymas apie užsidėjimą vieno Amerikos miestelio. Pusi.
32. Kaina ..................................................-........................................... 15c.

16. BROLIS IR SESUO. Apysaka. Parašė Vaikas. Labai užimanti
šių dienų atsitikimų apysaka, verta perskaityti kiekvienam lietu- 
viui-tėvynainiui. Pusi. 57. Kaina ....................................................... 15c.

17. CIECOBIUS DOMICIJONAS IR KASĖJAI KATAKUMBOSE. Isto
riškas apsakymas Laikuose Krikščionių Persekiojimo. Pagal- lenkų 
kalbą P. B. Labai puikus aprašymas apie persekiojimą pirmutinių 
krikščionių Ryme, viešpataujant ciesoriui Domicijonui. Aprašyta, 
kaip pirmiejie katalikai, vengdami persekiojimų, susirinkdavo ant
Ta pati apdaryta .. ....................  ®5C«

18. DANGUS. 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 vertes. Pusi. 193. Kaina.................. 60c.
Ta pati apdaryta ...................................................................................... 75c.

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

20. GRAŽI DOVANELĖ LIETUVOS ARTOJAMS. Eilės. K. Stikle
lis. Joje telpa keliolika 'puikių tėvynainiškų eilių garsaus musų 
poeto K. 8. Pusi. 21. Kaina .........................................   10c.

21. HUMORAS IB SATYRA Lietuviams Laisvo Laiko Praleidimui ir 
Saldiems Juokams. Surinko Juokų Mylėtojas. Pusi. 158. Kaina tDc.

^Apdaryta ............... ■......................................................................... 7'Jic.
22. GULTVEBO KELIONĖS Į nežinomas šalis. Vertė P. žemutis. Yra

tai labai puikus ir juokingas aprašymas apie atsitikimus keliau
jant po išsvajotas šalis. Užimanti ir podraug pamokinanti knyga. 
Su paveikslėliais. Pusi. 98. Kaina ...............    Mc.
Apdaryta ....................................     ^c-

23. GYVENIMO GABALĖLIAI. Joje telpa 13 įvairių puikių pasiskai
tymų ypatingai apie Lietuvos vargus ir visokias nelaimes. Skaity
tojas atras labai daug genijališkų minčių apie vargdienių padėjimą. 
Pusi. 50. Kana ...........................................     15e

24. KABALAS, arba Salamono Buklumai ir Planetos. Ateities prana
šavimą; su pagelba stebuklingojo planetos ratelio ir kviečio grū
delio. Pusi. 26. Kaina tiktai ..................................   15c.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K. 

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

425 8. Grant . t.
7. Staneika, Viee-prezid., 

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

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

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

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

New Gtovj St.

ŠV. JUOZAPO LAIM. MIRIMO 
DR-JOS NARIAMS, ANT TOWN OF 

LAKE.
Musų draugija turės savo bertaininį 

susirinkimą nedėlioję, 29 d. rugsėjo, 
pirmą vai. po pietų, Šv. Kryžiaus pa
rapijos svetainėje, ant 45 ir Wood St. 
Visi nariai privalo pribūti, nes bus 
daug svarbių reikalų apsvarstymui. Su 
pagarba.

J. J. Polekas, rašt.
4520 So. Marshfield Ave.
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ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda 4 lotai Roseland, 

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

BEN-HUR

25. KAIP ATSIRADO JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBĖS. Aiš
kiai parodo, kokios kolionijos buvo pirma ir kaip iš jų susitvėrė 
šiandieninės Jungtinės Valstybės. Pusi. 35. Kaina ..................... 10c.

26. GRAUDUS VERKSMAI, arba pasibudinimas prie apmislyjimo Kan
čios Viešpaties Jėzaus Kristaus. Pusi. 20. . Kaina .................. 16c.

27. KATORGON. Atsitikimas Muravjovo laikuose Vilniuje. Parašė 
P B. Aprašo, kaip Muravjovas be jokios mielaširdystės kankino ir 
žudė nekaltus žmones arba varė juos Sibyriun. Pusi. 18. Kaina .. 10c.

DI, 
ge-

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS..

Benediktas Butkus, Pirmsčdis, 
843 — 33rd St.

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

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

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.

“ Aušros” 
Mokyklai, 
Wood St.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS didž. 
i KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
iAITEJJŲ ANT TOWN OF LAKE.

J. Klimas, Piimsėdis, 
1853 W. 45 St. ' 

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

B. J. Keperša, Nutarimų Raštin. 
4644 So. Paulina St.

K. A. Ciapas, ‘ Fin.
4742 S. Hermitage Ave.

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

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

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

Rast.

KONCERTAS
Naudai naujai atidarytai 

Dr-jos II-rai Skaityklai ir 
1800 W. 46th. St., kampas
Koncertas bus Subatoj, Rugs. (Sept). 
28, 1912, J. J. Elias Svetainėje, (kam
pas 46tos ir Wood St.). Pradžia 8 v. 
vak. Įžanga 25c ir augščiau.

Geriausios musų muzikališkos jėgos 
kaip Jakševiciutč-Janušauskienė, P. 
Krikščiokiutė, K. Kasputis, P. Sarpa- 
lius, Zolpas su savo kvartetu, aukoja 
savo darbą naudai tokios įstaigos kaip 
“Aušros” Skaitykla ir Mokykla. Visi, 
kurie atsilankys į šį koncertą, netik 
kad smagiai ir linksmai praleis laiką, 
bet turės progą susipažinti kaip su ti
krai gera muzika taip ir geriausiu iš
pildymu, apart to dar parems viešą 
visiems naudingą ir reikalingą įstaigą. 
Todėl visi žada atsilankyti ant šio 
koncerto. Po koncertui Balius.

“Aušros” Komisija.

Ant išrandavojhno fliatas 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 “’Katajį^S”: 
redakciją. (38^—40)

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

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

3200 Illinois Ct.
M. Kadzievskis, 

3118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO R. ir K.

Kaz. Naugžemis, Pirmsčdis, 
3202 Auburn Ave. .

Joe. Gurinskas, Pagelbininkas, 
3347 Auburn Ave.

Ign. Matęliunas, Prot. Raštin., 
1424 So. 49 Ave., Cicero Ill. 
'J, S. Palyanskas, Fin. Raštin.,

3325 S. Morgan St. ___
Vine. Stankus, Iždininkių, 

2934 — 29 St. •’

DIDELIS METINIS BALIUS.
Su juokingai magiškomis komedi

jomis.
Balių rengia Susiv. Brolių Lietuvių 

Dr-ja. Jis bus subatoje 28 d. rugsėjo 
(Sept.), Antano Valinčiaus svetainėj, 
1732 So. Union St. Prasidės 7 vai. va
kare. Įžanga 15c. porai.

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaites! 
Štai ir vėl jums atsiranda nepaprasta 
proga pasilinksminti ir gražiai praleis
ti laiką. Suv. Brolių Liet. Dr.-ja kaip 
visada, taip ir dabar suteiks visiems 
užganėdinimą, nes sutaisė tokį balių, 
kuriame visi galės ne vien smagiai pa
sišokti bet pamatys ir visokihš gar
saus H. Z. msįgiko komedijas. Todėl 
visus lietuvius kviečiame atsilankyti.

< Komitetas

Bučernė ir grosernė, apgyventoje 
lietuvių aplinkėje, parsiduoda delei 
savininko noro greit išvažiuoti į Lie
tuvą. Tuoj atsišaukite. Antrašas: 
Juozapas Dobiuskis, 821 — 34-th et., 
Chicago, Ill. (38—JO)

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. (37-—39)

PARDAVIMUI KARCIAMA.
, Parsiduoda karčiama su laisniu; 5 
metų leaseų biznis geras; kampinis na
mas su sale ir 6 ruimais; arti didelės 
dirbtuvės. Priežastis pardavimo — sa
vininkas del senatvės nenori dšugiaus 
biznio. Atsišaukite: 3755 S. Albany 
▲ve., kertė 38 gatvės, Chicago, UI, 

39-41 x i

Historiškų aprašymų iš Jėzaus Kristaus laikų, o 
rasite tų smagumų, kokio geras žmogus gali trokšti. 
Tų knygų visas svietas pripažino viena geriausių 
ant svieto knygų. Ji randasi išversta visose kalbo
se. Tas reiškia, kad ji yra tikrai užimanti ir gera. 
Kad tas tijęsa, jus patįs patvirtinsite perskaitę. Nu
sipirkite jų tuojaus. Ta knyga turi 472 pusla
piu. Kaina jos $1.25. Tai nėra brangi sulyg savo 
dydžio ir svarbumo aprašymo. Angliškoje kalbo
je, kur taip pigios knygos,- už tokių knygų reikia 
mokėti pusantro dolerio. .*• ’

Knyga gaunama “Kataliko” išleistu ve j e.

28. KATORŽNINKAS. Labai daili apysakaitė Br. Vargšo iš šių dienų 
atsitikimų Lietuvoje. Kaina ........................................................

29. LIETUVAITĖ. Apysaka Juozapo Kv-ietkovskio. Guldė P. G.
Labai puiki apysaka iš gyvenimo Lietuvių Lietuvoje apie pusėje de
vyniolikto amžiaus. Skaitydamas šią knygą ne tiktai ką smagiai 
praleis; laiką, bet dar įgysi sau naudą ir apsipažįsi su gyvemmo 
budu musų senukų. _ Pusi. 296. Kaina ................................................ 50c.
Su apdarais ........~.. ..........   75c.

30. MALDOS GALYBĖ. Istoriškas piešinys IV šimtmečio. Lietuvių ' 
kalbon išguldė P. B. Puiki apysaka iš gyvemmo pirmutinių krikš
čionių Rymo viešpatybėje. Verta kiekvienam perskaityti. Pusi.
74. Kaina ....................... f...................................... 25c.

31; MAGDALĖS MABUA. Labai puikus aprašymas. Pusi. 75. Kaina 15c.

32. MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE. Juokingas aprašymas keliones į Pary
žių ir atgal Mikalojaus ir Glapiros Ivanovą. Parašė N. A. Leikin. 
Išguldė Magnus Parvalkietis. Labai juokingai aprašyta prietikiai 
jaunos rusų poros, keliaujančios užsienyje, o nežinančios svetimų 
kalbų. Labai užimanti knyga. Pusi. 216. Kaina ......................... 500.
Ta pati apdaryta ....................................................................................... 75c.

33. MYLĖK SAVO ARTYMĄ. Pagal F. Hoffmoną paraše P. B. Pui
kus aprašymas iš laikų Napoleono. Labai užimanti ir pamoki-

* nanti apysaka, verta perskaitymo kiekvienam. Pusi. 131. Kaina 30c.

“KATALIKO” IŠLEISTOS KNYGOS 
ARBA KNYGOS SAVOS SPAUDOS.

Gera proga del lietuviu-darbbiiiiko užsidirbti sau 
pinigus liupsu laiku — pardavinėjant musų loenos 
spaudos knygas. Kiekvienas žmogus, kuris prisius 
iškalno $10.00, aplaikys iš musų knygyno $20.00 ver
tės knygų. /Taigi naudokitės iš geros progos. Čionais 
žemiaus surašyti jų vardai:

34. NAŠLAIČIAI arba paveikslas iš praeities. Vertė Artojas. Yra 
tai užimanti apysaka iš netolimos praeities. žingeidus ir pamo
kinantis aprašymas, vertas perskaitymo. Pusi. 265. Kaina .. 35c.

3^. PLĖŠIKŲ LINDYNĖ arba Nunešta Duktė. Išguldė 8. P. T. Jojo 
aprašoma apie vieną lietuvę mergaitę, kurią žmogžudžiai buvo pa
vogę, o paskui išgelbėjo jos dėdė. Pusi. 38. Kaina .................  20c.

36. PONAS TVARDAUCKAS, Garsus Burtininkas, žingeidus, su įvairiais 
paveikslėliais, papasakojimas pagal surinktas liaudies legendas. 
Vertė B. Nevalgęs. Pusi. 110. Kaina ......................................... 40c.
Ta pati apdaryta ........................................  55c,

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

Pamatinės’.’žinios iš Anatomijos, Fizijologijos ir Hygi jenos. Rank-
vedis Pradinėms Mokykloms ir Plačiajai Liaudžiai Žinynas. Su
taisė Dr. A. L. Graigunas. Sis 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
BANKVEDIS BEI ŽODYNĖLIS LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS su 
Fonetiškų Ištarimu ir Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių 
Piliečiu. Sutaisė S. P. Tananevičia. (Antra laida su- pataisymu). 
Yra tai praktiškiausias Rankvedis lietuviškoje kalboje del išsimo- 
kymo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra paran
kiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa žodžiai, paskui angliš
kas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas. Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su. fonetiškų ištarimu. Cionais 
surinkta svarbiausi žodžiai, kokie tik naudojami kasdieninėje kal-

'; boję. Prie, galo telpa pamokimas tiems, kurie nori pasilikti ...
“Jungtinių- Amerikos Valstybių Piliečiais” i- “Lessons in 
Reading”, prie dabartinio apsunkinimo gavime pilietiškų poperų, 
atneš didelę naudą kiekvienam, norinčiam palikti piliečiu. Pusi.
240. Kaina .......................................................................................... 91.25.

_ Drūtuose apdaruose ..........................................  $1.50,

37. PAJAUTA Lizdeikos Duktė arba Lietuva XIV Metašimtyj, Isto
riškas Romanas. Sulietuvino Jonas Montvila. Pusi. 468. Kaina $1.00. 
Drūtuose apdaruose ........................................   $1.25.

38. PRARACTVOS MICHALDOS, karalienės iš Sabbos. Iš naujo at
spausta. Laida IV. Šioje knygelėje aprašoma, kaip toji karalie"® 
pranašavo apie permainas viešpatysčių, karus, pergales vieni kitų 
ir tt. Pusi. 42. Kaina >..................................................................... •

39. PŪŠČIOS DVASIA. Puikus apsakymas iš Amerikoniškų Miškų 
Pagal D-rą Bird parašė A. L. Ančyc. Lietuviškai išguldė P. B. 
Puikus aprašymas apie amerikoniškus m;škus, pirmutinius jų gy-

'ventojus baltveidžius ir jų kares su Indijonais. Labai užimantis 
ir pamokinanti apysaka, verta perskaityti kiekvienam. Pusi. 330. 
Kaina,....................................... . .......................................................y..... 50c.
Ta pati apdaryta.......................................................   76c.

40. ŠIAPUS IR ANAPUS GRABO. Parašė J. Gerutis. Toji knyga
parašyta labai dailia kalba. Atsižymi ji tuomi, kad ją gali skaityti 
kaip dievotas, taip ir laisvamanis, kaip mokslinčiuj, taip ir pras
čiokėlis, kaip turč;us, taip ir pavargėlis — kiekvienas joje ras tikrą 
teisybę daduotą šv. Rašto ir giliai apmąstęs supras ar jis teisingu 
ar blogu keliu skubinasi prie amžinojo grabo. Supratęs viską kiek
vienas skaitytojas ant valandėlės pažvelgs į savo būvį ir tuokart 
gal kitaip manys apie amžiuastį. Viskas parodyta ant paveikslė
lių labai aiškiai. Pusi. 184. Kaina .............. ............. ......................... 50c.
Ta pati apdaryta ......................................  75c.

JONAS M. TANANEVIČIA,
3249 53 SO. MORGAN STų CHICAGO, ILL.
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“Apšvietos’’ vakaras.
Nedėlioję, 22 d. rugsėjo 

lietuvių Moterų draugija 
“Apšvieta” sulošė West Si- 
dėj A. Adatos trijų veiks
mų komediją “Užburtas ku
nigaikštis”. Veikalas pats 
pilnas humoro ir, matyti, ji •. 
žmonėms patiko. Artistai- 
mėgėjai sulošė neperblo- 
giausiai, ypač atsižymėjo p. 
J. Uktvėris, Jono Čebato- 
riaus rolėje. Matyti, p. J. 
Uktvėris turi nemažą talen
tą lošime. Ponia Vilkevi- 
čieuė (Margarita) taipogi 
savo rolę atliko gerai, tik 
jai kiškutį sty go to liuoso, 
švelnaus „ judėjimo, kuri 
kiekvienas artistas-mėgėjas 
turi stengti cs nors šiek-tiek 
atsiekti. Kiti veikiantieji 
asmenįs, kaip jau pirmiau 
pažymėta, savo roles atliko 
pusėtinai. Po perstatymui 
sekė šokiai. Linksma buvo 
žiūrėti, kad šiame vakare 
daug lietuviškų šokių grojo, 
kas M. Meldažio svetainėj 
pirmiau ne pertunkiausiai 
atsitikdavo. Žmonių prisi
rinko beveik pilna svetainė.

N. L.

Unijistai pergalėjo socia
listus.

Rugs. 15 likosi išrinkti 
Chicagos Darbininkų Fede
racijos skyriaus viršininkai. 
Į viršininkus skverbėsi du 
Socialistu, bet unijistų jiedu 
likosi pergalėti. Išrinkti 
yisi .unijistai.

Birutės Vakaras.
Nedėlioj 22 d. rugsėjo šių 

metų Birutės draugija sta
tė scenoje operetę Kamina- 
krėtį ir Malūnininką School 
Hali svetainėje, ant Town 
of Lake. Kaip paprastai 
taip ir dabar Birutės drau
gija visuomet pasistengia 
sulošti gerus veikalus atsa- 
kančiai. . Taippat ir . šitas 
veikalas . nusisekė gražiai 
atlošti. Publikos buvo kuo- i 
ne pilna svetainė. Muziką 
vedė p. P. Sarpalius. Pa
sibaigus perstatymui atsi
buvo balius su tautiškais 
šokiais. Jurginis.

Teatras.
Pereitą subatą šv. Jurgio 

K. parapijos salėje tos pa
rapijos mokiniai turėjo pa
rengę didelį teatrą kuri. de- 
kbno Kraučuno varduvių 
dienos atminimui. Publi
kos nemažai prisirinko. Vai
kučiai seserims-mokytojoms 
vadovaujant savo perstaty
mus atliko kuogeriąusiai. 
Gerb. dekonas giliai buvo 
sujudintas, kuomet jam au
kota gėlių bukietai ir vely
ta vardu visų vaikelių svei
katos ir kuogeriausios klo
ties. Po viskam jaunuome
nė turėjo progą šokiais pa
silinksminti. X.

Chicagos namų ir privatiš- 
kos nuosavybes vertė.
Likosi apskelbta, po ilgų 

tirinėjimų, Chicagos nejudi-
narnos (real estate) ir as
meniškos nuosavybės vertė. 
Nejudinami tūriai užaugo 
šiemet 7.400.000 dolerių vir
šaus kai pernai; asmeniška 
nuosavybė rasta 195.473.102 
dol. d'augiaus. . Nejudinami 
turtai, šiemet rasta 671.616- 
594 dol. vertės; asmeniška 
nuosavybė šiemet pakilo 51- 
vertės. Viso Cook paviečio 
nosavybė. šiemet pakilo 51- 
134.000 dol. augščiaus kai 
pernai. Cook paviečio (prie 
kurio priklauso Chicaga ir 
jos aplinkinės) nejudinama 
nuosavybė, ty. bustai ir že
mė, šiemet apkainota ant 
2.157.510.051 dolerių vertės; 
asmeniška nuosavybė gi ant 
616.718.088 dol. vertės.

šuje vaikščiojančių gatvėje 
automobilių, kaip viesulą 
nulėkė iki 12 gatvei. Paš
tui, apsukęs paežere, vėl 
perlėkė per Grant park..,, 
apie kokia 10 i pėdų augs 
čiau žmonių galvų, visai ne
valdydamas ? lėktuvo, nes 
abiems rankomis mosuoda
mas į žmonės; Nekurie ma
nė ji pamišus esant. Letik 
;ynių komisija jį nubaudė 
100 dol. už perdideli prisi
artinimą prie kito aeropla
no.

Tokio lakstymo dar Chi
caga nebuvo regėjusi. Gai- 
a drąsuolio, nes tokis laks
tymas tai lygiai kaip su gil
tine kaukolėms žaisti.

Del straiko uždaryta du
Į, teatru.
Alhambra ir Weber teat

rai 15 rugs, publikai turėjo 
atmokėti pinigus už nupirk
tus tikietus, nes prieš už
dangos pakėlimą sustraika- 
vo visi teatro ir scenos dar
bininkai dėlto, kad teatruo
se grajino ne unijos orches
tra. Teątrus atsiėjo užda
ryti.

Duos vyrams užkandžius, 
kad balsuotų už moteris.
Moterių Cook aprubės 

partija nutarė rengti vy
rams pietus ir užkandžius, 
kad taip suminkštinti jų 
širdis kaslink moterių tei
sių klausimo. Jos ketina 
vyrus šerti, kol jie neišbal- 
suos leidimą moterims bal
suoti.

Apkaltina lietuvį darbo 
agentą.

---Rugs. 14 tūlas Juozas 
Wall patraukė atsakymai! 
darbo agentą Lucą, 16 So. 
Canal st., už tai kad jis mi
nėtąjį žmogų nusiuntęs ne
va į ofiso darbą, bet kompa
nija jį paėmusi grabes kas
ti; negana to, ji nuo jo atė
musi valizą, drabužius ir pi
nigus ir neleidusi pabėgti. 
Tečiaus jis vargais-nega- 
lėmis ištrukęs. Teisėjas 
Heap, Lucą padavė valstijos 
darbo biurui ištirti.

Chicagos laikraščių parda
vinėtojai - vaikai atsisako 

nuo straiko.
Rugs. 16 d. susirinko apie 

400 vaikų-straikerių, su- 
straikavusių . parėmimui 
pressmanų straiko, ir vien
balsiai nutarė grįžti į darbą. 
Sakėsi jie esą suvadžioti 
socialistų laikraščio, panau
dojusi juos išplatinimui ir 
išgarsinimui jo laike strai
ko. Daug vaikų sugrįžo 
prašyti savo senų vietų.

Suareštavo už usus.
J. L. Hitchcock nužiūrė

jo savo pačią neištikima 
esant, taigi nusprendė ištir- 
siąs. Bet kaip? Jis kartą 
matė panašų dalyką paro
dant judančiais paveikslais. 
Taigi nusprendė, jis taip 
padarįsiąs. Nusipirko juo
dus usus, prisidėjo po no- 
sia ir eisiąs pas pačią. Bet 
vos išėjo ant gatvės, susiti
ko detektyvą, kuris tuojaus 
nutraukė jo usus ir suareš
tavęs nugabeno į policiją. 
Nelaimingas Jurgis!

Jaunas milijonierius eina 
misionieriautų.

Milijonierius William W. 
Borden, gražus, jaunas vai
kinas priėmė prisieką likti 
misionieriumi vidurinėje, 
pavojingiausioje, Chinų da
lyje. Chicago  j e jis turi 5 
milijonų vertės turtus. Jo 
sesuo taipgi misionierę. 
Jaunas Borden vers į krikš
čionybę chiniečius mohame- 
tanus.

Ant Town of Lake angliškos 
kalbos vakarinė mokykla 

lietuviams.
Pėtnyčioję, spalių (Octo

ber) 3-čią dieną, miesto da- 
yje Town of Lake (“Taun 

leikio”), prie University of 
Chicago Settlement, netoli 
tertės 47 ir i Ashland gat
vių, atsidarys’ angliškos ka’- 
)os vakarine mokykla. Mo
kinama bus tris vakarus sa
vaitėje: panedėliais, seredo- 
mis ir pėtnyčiomis.

Seredoje, spalių 2-rą d., 
ms tosios mokyklos atida
rymas — koncertas: muzv- 
<ė, dainos ir prakalbos. Pro
gramą išpildys geri artistai; 
taigi visiems bus verta iš
girsti. Inėjimąs visiems 
dovanai. Mokyklos rengė
jai visus kviečia atsilanky
ti.

Šios vakarinės mokyklos 
užžiurėtoju yrą p-nas A. 
Petraitis, lietuvys. Tos mo
kyklos reikaluose lietuviai 
lai kreipiasi pas jį.

"Šipkortės ir Pinigų Siuntimas1'
■OMBaMBižaMĮB—wmi—■■11111^-n

Dabartinės šipkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, ir išvažiuoti Europon 
yra sekančios:

Į krajų. Čia paduodame kainą kelio per vandenį: Iš krajaus.
$38.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per New Yorką eina 9 d. $43.00 

36.00 Hamburg American Line iš Hamburgo per Philad’a eina 12 d. 43.00 
41.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Exp. eina 7 d. 45.50 
37.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką, regul. eina 9 d. 43.00

Duktė tėvą pasodino ant vi
so amžiaus į kalėjimą.
Rugs. 16 prisaikintieji 

teisėjai į dešimtį minutų iš
nešė verdiktą tūlam Ch. 
Gardneriui ant viso am
žiaus į kalėjimą pasodinti. 
Ji kaltino jo duktė, už 
sunkų prasižengimą.

Nepataisomas niekšas.
Kadangi poni Marė Fellš- 

kog sirgo ir negalėjo savo 
sunui 14 metų išvirti pus
ryčius, tai šis padegė bustą. 
Ligota motina, šiaip taip nu
ėjusi, stengėsi užgesinti ug
nį, melsdama sunaus pagel
bėti, bet tasai tik žiurėjo if 
juokėsi. Jos sūnūs tik-ką 
buvo sugrįžęs iš pataisos 
namų. Motina vaiką atida
vė policijai.

Elevatorius nušoko nuo vė
žių ir pasikorė.

Rugs. 21 vakare, Douglas 
park viršutinis traukinis 
nušoko nuo vėžių ties Van 
Buren ir Market gatvėmis 
ir pasikabino ant iškelto ge
ležinkelio. Niekas nesužeisi

Henry Booth House Settle- 
mehto. vakarineimokykla.
Angliškos: ’ kalbos vakari

nė mokykla Henry Booth 
House Bettlemente, 701 W. 
14-th Place (prieš West 
Park No. 2, ant Union st. 
štampo), atsidarys rugsėjo 
30. Mokykla bus atdara 
panedėliais, seredomis ir 
)ėtnyčiomis nuo 7:30 vaka
rais. Geri mokytojai.

35.00 North German Lloyd iš Bremen per Baltimore, eina 12 d. 43.00
38.00 Red Star Line iš Antverpen per New Yorką, eina 8 d. 43.00
38.00 Holland American Line iš Rotterdam per New Yorką, eina 9 d. 43.00 
33.00 Russian American Line Libava per New Yorką, eina 10 d. 41.00
35.00 Canadian Northern Antv. arba Rotterdam per Montreal eina 8 d. 41.00

$42.00 Cunard Line iš Libavos į New Yorką, $38.50
41.00 Cunard Line iš Hamburgo per New York eina 7 dienas 38.50
35.00 White Star Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 38.50 
35.00 American Line iš Hamburgo per New Yorką, eina 8 dienas 38.50 
34.00 Anchor Line iš Antv. arba Rotterdam per New Yorką, eina 9 d. 38.50 
33.00 White Star Dominion iš Hamburg per Montreal, eina 8 dienas 41.00

? 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.

>

f. STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago, 
216 W. Madison St.

Teisingai padaryta degtine iš* 
nepaprastai puikaus mišinio.

Per daugeli metų sendinta 
balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai.
Priimniai švelnios 

prieprovos daro 
SOLO degtinę 

geru vaistu 
šeimynų 
vartoji

mų

Sveikatos dabotojai meldžia 
jiems pranešti apie visokias 
nešvariai užlaikomas vietas.

Chicagos sveikatos komi- 
sionierius d-ras Young 
kviečia visus gyventojus 
pranešti sveikatos departa
mentui apie visokias nešva- 
rybes: nešvarius kiemus 
(jardus), sugedusias van
dens rynas ant stogų, bjau
rias gatveles (ėles) ir tt. 
Mat sveikatos departamen
tas tirinėja -ir užžiuri tik 
ten, iš kur gauna praneši
mus, skundus. Lietuviai

Kainos Europos Geležinkelių:
Tarp 

Bremen
ir Tilžės 
$5.20

Eydkunų.
$5.25

Hamburg $4.85 $5.00
Antverpen $6.95 $7.10
Rotterdam $6.90 $7.05

RUBLIU KAINOS

“Ant 
baro 

geriausia 
Žmonės supran
tanti vertę geros 
ruginės degtinės 
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra 
tai geriausias gėrymas. Už
ganėdina kiekvieną žmogų. 
Nusipirk bonką savo šeimynai, 

i Reikalauk S-O-L

Pasibaigė aeroplanų la-
_ klojimai. <

Rugs. 22 Chicago j e užsi
baigė aeroplanų, lakstymas 
Grant parke. Nedėlioję 
lakstymo pažiūrėtų susirin- 
ko į kelioliką dešimčių tūks
tančių žmonių. J

Subatoje Lincoln Beachęy 
savo pagedusiai drąsiu lą- 
kiojimu nemažai prigazdino 
žiūrėtojus. Iškilęs į augšt 
jis pasileido žemyn visai sta
čia linija, taip kad žiūrėto
jai manė jį nukritus, paskui 
su savo aeroplanu peršoko 
per bėgančio traukinio 16- 
komotivą, sukdamas ratą 
pakilo augštyn ir su 60 my
lių greitumu (valandoje) lė
kė stačiai prie muro lange 
taip, kad žmonės nubėgiojj

turi apie tai. pasirūpinti, nes 
vienomis iš nešvariausių 
vietų yra lietuviais apgy
ventos aplinkinės; iš ten 
mažiausiai kas skundžiasi ir 
apie tokias » vietas miesto 
švarumo dabotojai todėl ma
žiausiai rūpinasi. Praneši
mus reikia paduoti antrašu: 
Departamento of Health, Ci
ty Hali.

Rugpjūčio-mėnesyje svei
katos departamentas gavo 
2.229 skundus, delei negerą 
vandens dūdų bustuose, 
bjaurių kiemų ir tt. Tą mė
nesį departamentas ištyrė 
7.853 vietas, padarė 2.085 
pranešimus, pataisė 2.561 
vietoje netvarką, bei daly
kus kenkiančius gyventojų 
sveikatai (nuisance).

S®" Prie kiekvieno siuntinio reik pridėti 25 centus ant pačto kaštu.

Rublių 8 c Rublių 8 c Rublių 8 c Rublių 8 c
1 •52k 29 15.23 57 29.93 85 44.63
2 1.05 80 15.75 58 30.45 86 45.15
3 1.58 81 16.28 59 30.98 87 45.68
4 2.10 32 16.80 60 81.50 88 46.20
5 2.63 33 17.33 61 32.03 89 46.73
r - 3.15 34 17.85 62 32.55 90 47.25
7 8.68 35 18.88 63 33.08 91 47.78
8 4.20 36 18.90 64 33.60 92 48.30
9 4.78 37 19.43 65 34.13 93 48L85

10 5.25 38 19.95 66 84.65 94 49.38
U 5.78 39 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 37.28 99 51.98
10 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 89.38 300 156.75
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:

nuo lango manydami, jog 
jis inlėks bustan, bet jis 
urnai pasuko Michigan gari 
y® ix Jkelįonųs pėdomis viri

DABIS PALAIDŪNIŲ SURAŠĄ."r
Sekančiame menesyje valdžia pradėsianti 

surašinėjimą ir kvotimą Chicagos palaidū
nių. Manoma užvesti pilną kontrolę, kad 
taip užbėgus “baltųjų vergių“ pramoni- 
jai arba prekystei. .

J. M. Tananevičia
3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill.
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