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® Politiškos Žinios. B
tojų iš Gary esą pasirengę 
keliauti karau.

Panašus pasirengimai da
roma ir Chicago mieste.

KARAS! galėtu pasilaikyti su bruta- 
lais turkais.

PASKIAUSIOS ŽINIOS.

Lenkijoje mobilizacijos 
metu sukėlę maištus pa
šaukti tarnyston rezervis
tai. Keliolika rezervistų 
sušaudyta, daugumas pabė
go ir bėga į užsienius. Lau
kiama didesni maištai ir ne
paprasti atsitikimai.

Černogorai nepaprastai 
drąsiai ir karžygiškai žen
gia vis toliau Turkijos gi
lumom Paima miestus, de
gina kaimus ir turkams 
kliūva kaip nekados. To
mis dienomis černogorai su
bombardavę miestą Šicerik 
ir Sienice.

Visos Balkanų susijungu
sios valstybės, rašoma, šią 
savaitę apskelbsią formali 
Turkijai karą. Skubiai 
ginkluojasi ir pati Graikija, 
kuriai taipgi nubodo vilkti 
turkų jungas.

Gi Turkija ką veikia? Iš 
karo ji nieko nedaro ir ne
nusigąsta, tiesiog Balkanus 
provokuoja savo pasielgi
mu. Ant kiekvieno žings
nio persekioja graikus, bul
garus ir kitus, konfiskuoja 
savo uostuose atsirandan
čius Graikijos pirkliškus ir 
pasažierinius laivus, konfis
kuoja Bulgarijos geležinke
lio vagonus, ant gyvenančių 
Turkijoje graikų, bulgarų 
ir kitų užkrauja specialines 
mokestis ir dar sumanius 
juos visus už Turkijos sienų 
ištremti. Aišku, kad ji ne
mano nei kiek nusileisti, no
ri karo.

Daleiažiama, kad dabar 
italai ant turkų su visu 
smarkumu pulsis. Sakoma, 
karo laivynas pulsis ant 
Dardanelių ir pasuks i 
Konstantinopoli, lygia dali
mi saužemio armija išlips 
kur-nors ant turkų teritori
jos Europoje. Tai butų pir
mutinis europinio karo žen
klas, nes ir kitoms viešpa
tystėms norėtųsi ši tą iš 
Turkijos pagriebti.

SMARKI KOVA TĘSIASI 
BALKANUOSE.

Jau pereitą sykį minėjo
me, kad Černogorija (Mon
tenegro) apskelbė Turkijai 
karą ir tuojaus ėmė atakuoti 
artimesnes turkų stovyklas, 
buvo manoma, kad Černogo
rijos pėdomis seksią ir kitos 
Balkanų valstybėlės, tečiau 
ligšiol apie tai nieko negir
dima. Rasi, laukiama ge
resnės progos. Žinoma tik 
tiek, kad jos visos karščiuo
jasi, daugiausiai Graikija ir 
Serbija. Nėra mažiausios 
abejonės, kad jos visos kib- 
sis turkams už kudlų, nes 
negalimas daiktas, kad vie.- 
na maža Černogorija ilgai

Černogorai ima viršų.
Vos tik spėjus apskelbti 

karą, černogorai iš turkų at
ėmė kalną ir tarpkalnį De- 
čiez. Turkijos kariuomenės 
vadas buvo priverstas čer
nogorams -pasiduoti. Pas
tarieji ant užimtos vietos 
tuojau išskleidė savo Vėluvą.

Bet smarki kova tęsėsi ne 
mažiau 30 valandų. Pir
masis Nikalojaus armijos 
susirėmimas su turkais pra
sidėjęs ties- Planning. Abi
dvi pusi turėję daug nuos
tolių, tečiau černogorai vis- 
vien laimėjo.

Turkai buvo užėmę labai 
tvirtas pozicijas. Dečiez kal
ną ir tuo vardu tarpkalnį jie 
drūčiai buvo apginklavę. 
Tasai tarpkalnis vedąs į m. 
Skodarą, kuris buvo svarbu 
černogorams paimti ir kuris 
liko paimtas.

Prasidėjus kovai, kara
lius Nikalojus buvo vyriau
sioj štabo stovykloj, o pir
momis kariuomenės eilėmis 
vadovavo sosto inpėdinis, 
karaliunas Danilo.

Po kruvinai kovai turkai 
pasidavė. Černogorai netik 
paėmė daug turkų nelais
vėn, bet dar 4 kanuoles ir 
daug amunicijos.

Iš ten paskui viena čer- 
nogorų divizija apsiautė tur
kų Beraną.

Bulgarijos ir Serbijos pa
sieniuose taipgi kovojama.

Iš Londono rašoma apie 
ten aplaikytas žinias, kad 
Bulgarija Serbija ir Grai
kija vis dar tęsiančios to
liau karo apskelbimą, te
čiau pasieniuose su turkais 
susirėmimai pasitaiko gana 
tankiai. Galutino su Tur
kija susitaikymo joki no bu- 
du negalima laukti, nežiū
rint net pažadėjimų, kad 
Turkija Makedonijoje įve- 
sianti bent kokias reformas. 
Kadangi Europos viešpa
tystės pas Turkiją reformų 
buvo reikalavusios, tatai 
turkai ir pažadėję anas 
įvesti.

Iš Salonicų rašoma, kad 
1.000 regulerinių graikų ka
reivių ties Distkataja uža- 
takavę turkų pozicijas, bet 
su dideliais nuostoliais likę 
atstumti.

Černogorai žudo turkus.
Černogorai kareiviai pie

tiniame Černogorijos pasie
nyj žudą mahometanus de
gindami sodžius. Daugybė 
mahometanų albanų, gy
venančių 1 paupyj Bojau, 
Černogorijoj, nuo minėtų 
kareivių rankų žuvo. Dau
gumas mahometanų bėga į 
Skodarą, kur sutraukta 
daug turkų kariuomenės.
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Amerikos karo laivynas Hudson upėje ^ąfąiĮią^atšilankant prezidento Tafto ir

Rusija rengiasi karan.
Peterburgas, čionai val

diškuoju keliu apskelbta, 
kad jei Austrija kokiuo 
nors būdų mėgintų įsimai
šyti į Balkanų reikalus, Ru
sija tuojaus į Balkanus pa
siųstų 80.000 kariuomenės-.

Rusija pramatanti, kad 
Austrija norinti į Balkamj 
reikalus maišyties, tatai su
traukus ant Austrijos sie
nos 80.000 koriuomenės ir 
turinti parengus 1.800 tam 
tikslui vagonų kariuomenės 
gabenimui. • Delėi to gildi
joje užgimusi pasiauba, Ru
sijos poperos nupuolė kai
noje.

Černogorai apsiautę Sko
darą.

Smarki kova ėmus virti 
Černogorijos ir . Turkijos 
pasieniuose.’ Černogorai po 
užėmimui kalno Dečiž, pa
ėmė tvirtovę Tusi, o paskui 
apgulė Skodarą, kurį nuo 
vieno kalno pradėję apšau
dyti.

Skodaro užėmimas turi 
didelę reikšmę, kadan
gi tai yra į Albaniją raktas. 
Skodarą laiko apgulusi vy
riausioji armija, kuriaja va
dovauja sosto inpėdinis Da
nila.

Generolas Martinovič su 
pietine savo armija paėmęs 
turkų fortą Ragame, o pas
kui užpuolęs ant Taraboch 
tvirtovės, kuri dominuojan
ti ant Skodaro iš pietų pu
ses. . -X...

Ligonbučiai perpilni.
Podgorica, černogorija.

Visi ligonbučiai Podgoricoj

Černogorai užima miestą.
Černogorai andai užėmę 

miestą Biolopole, atsiran
dantį Naujo Bazaro sandža
ke. Dabar traukianti į 
miestą Koban. Svarbiau
sias černogorų su turkais 
susirėmimo punktas yra vi
sas pietinis Černogorijos 
kraštas.

Daug serbų išskersta.
Viena. Čionai parėjus 

žinia, kad Naujojo Bazaro 
sandžake turkai mahometo
nai sukilę ir išskerdę 70 so- 
džiause kuone visus ten gy
venančius serbus. Daugiau
siai kankinta popai, kurie 
buvo nužiūrimi suokalbyje 
priešai turkus. Tok is bjau
rus darbas dar labiau krikš- 
čionįs sujudinęs.

laivyno sekreb •riaus. '

pilni sužeistų kaikiyių,-/par
gabentų iš -karo laiįko/ Ka
ralius Nikalojus andai ap
lankęs ligonbučįus; bučiuo
damas sužeistuosius karei
vius jisai juos ramino-ii* ly
gino su didžiausiais karžy
giais; -

Antrasis karąlįąus sūnūs 
M irko pats neši o ją > sužeis- 
tiiąius kareivius-Jnuą karo 
lauko į ligonbųčį|is. V*

jai padirbtą chinams 
skraiduolį. Jį norėjus pirk
ti Turkija, bet Graikija 
greičiau tai padarius.

Turkija buvo mėginusi 
graikus atitraukti šalin nuo 
Balkanų viešpatysčių są
jungos, bet jai tas padaryti 
nepasisekė.

Kas bus su Abdul Hamidu?
Viena. Telegramas iš 

Salonikų skamba, kad bu
vęs Turkijos sultanas Ab
dul Hamidas, ligšiol laiko
mas Salonikuose, turėsiąs 
but išgabentas į Konstanti
nopolį, nes turkai prisibijo, 
kad kartais jis iš dabartinio 
kalėjimo nebutii paliuosuo- 
tas ir iš naujo neapšauktas 
Turkijos sultanu. O alba
nai labai greitai tą galį pa
daryti.

S.

Albanų maiž
Arti 6.000 nįį 

albanų katalikų, 
maištus ir užpuolę

ita&O
tų, ty. 
stikėįęstikėįę 

tuokus-iš 
užpakalio, ty. tuos, katrie 
kariauja su čęrnogorais. 
Taippat į Černogorijos mie
štą Podgoricą pribuvę daug 
albanų katalikų.

Thi svarbi černogorams 
pagelba, nes naminis prie
šas visuomet yi*ą daug bai
sesnis už išlaukinį.’

Turkija mobilizuoja ka
riuomenę.

Konstantinopolis.
000 turkų kariuomenės iš 
Mažosios Azijos, bėgyj vie
nos savaitės turi but nuga
benta į Europos Turkiją. 
Tas reiškia, kad Turkiją ka
ro laukan galėsianti pasiųs
ti net 400.000 koriuomenės.

140-

Ausrija ginkluojasi.
Viena. Austro-Vengrija 

ne juokais ginkluojasi. To 
prirodymu yra Vengrijos 
seime debatai apie specia
lius karo kreditus.

Į aštrią vieno atstovo so
cialisto kritiką, kad Austri
ja rengiasi karan, finansų 
ministeris tuojaus atsakęs.

“Esame tokios nuomonės, 
kad kas valandėlė tarpe 
viešpatysčių tegalinti gimti 
ginčai už padėjimą Balka
nuose, o tada musų balsas 
geriau bus girdžiamas ir iš
klausomas, jei mes busime 
pasirengę”.

Na, ii- tam tikslui paskir
ta keliolika milijonų.

Austrijos imperatorius, 
sakoma, vis dar turįs viltį, 
kad Balkanuose duosis 
sutikimus kokiuo-nors 
du pašalinti.

ne
bū

Graikija pasirengus karan.
Atėnai. Čionai viskas 

nurodo į tai, kAti karaiyka- 
bantis kaip ant plauko. 
Graikų kabinetas hadai iš- 
tisią naktį turėjęs posėdį 
pirmininkaujant pačiam
karaliui. '*

Graikija nusipirkus nau-

Laukiama įsakymo.
Gary, Ind. Čionai gyve

nanti Balkanų rezervistai 
energiškai lavinasi, laukda
mi Serbijos ir Černogorijos 
karalių įsakymo keliauti. 
Tie kandidatai susirenku 
šalia miesto ir šaudą iš šau
tuvų į nudirbtas baidykles, 
perstatančias turkus.

Sulyg pulkininko Sergo- 
vięaus opinijos 2.800 gyven-

Nusižudė generolas.
Bielgradas, Generolas 

Jovanovič, kuriam liepta 
pasitraukti iš komendanto 
vietos raiteliuose ir savo 
vietą pavesti Arseniui Ka- 
rageorgevičiui, papildęs 
saužudystę.

Rusija mobilizuoja laivyną.
Peterburgas. Rusija nu- 

sprendžius mobilizuoti karo 
laivyną Juodose jūrėse. 
Turkija ir-gi mananti tą pa
tį padaryti su savo laivynu. 
Rusija be to apskelbus mo
bilizaciją visoj Lenkijoj.

Černogorijos padėjimas.
Černogorija yra maža ša

lis, turinti ne daugiau pus
trečio šimto tūkstančių gy
ventojų. Tečiau kuone visi 
gyventojai pramokinti karo 
amate, nes galinti pastatyti 
lig 60.000 kariuomenės. 
Černogorai iš pat mažens 
yra pratę vartoti ginklus.

IŠ RUSIJOS PADANGĖS.

Nauji įstatymų projektai. 
Prekybos ir pramonijos mi
nisteris inteikęs ministerių 
tarybos pirmininkui del dar
bininkų klausimo įstatymų 
programą.

Ministerio nuomone, rei
kią sumažinti nepilname
čiams darbo dieną nuo 8 iki 
6 valandų. Toliaus mano
ma sumažinti bausmes už 
pramonijos įstatų peržengi
mą, būtent: mažosios ir vi-

OB—Biaw ............ .

dutines pramonijos. Lf. ’ •,<>- 
se panaikinti pramonininkų 
pabaudas už neišpildymą tų 
įstatų, kurie tvarko pramo
nininkų santykius su darbi
ninkais ir, priešingai, padi
dinti pabaudas už pramoni
ninkų prasižengimus išnau
dojimo tikslu.

Projektuojama įvesti tam 
tikri teismai išrišti klausi- r
mams susiginčinus darbi
ninkams ir kapitalistams 
del darbininkų apdraudimo.

Sumanyta ištisa įstatymų 
projektų eilė, kurie ypač 
yra svarbus pramoninin
kams, būtent: įstatai glob
ti juos prekybai, apginti 
pramonijos nuosavybei, su
tvarkyti darbininkų emi
gracijai į užsienius ir kita.

Žadama padidinti algos. 
Švietimo ministerija ren
giasi padidinti algas valsčių 
mokytojams ir mokytojoms. 
Tas sumanymas kilęs del to, 
kad švietimo apskričių glo
bėjai savo raportais nuro- 
dydavę, jog daugelis moky
tojų apleidžia dabar savo 
vietas, kad negalį iš taip 
menkos algos išgyventi. Tas 
mokytojų pasišalinimas la
bai kenkiąs žmonių švieti
mui. Todėl, kad sulaikius 
mokytojus ir mokytojas sa
vo vietose, švietimo minis
terija ketinanti pakelti 
jiems algas lig 420 rublių, o 
paskui kas penkeri metai di
dinti jiems algą. Dabar 
jiems buvo mokama tik 360 
rub. metams be padidinimų.

Žymus jubiliejus. Rusų 
darbininkų dienraščio 
“Pravda” 101 numeris iš
ėjo rugpjūčio 26 dieną. 
Tame atsitikime minėto 
dienraščio redakcija suteikė 
savo laikraščio ėjimo ap
žvalgą. Iš apžvalgos ma- 
tomą, kad laikraščio kelias 
nebuvo žolynais išpuoštas ir 
kad dabartinė politikos at
mosfera “Pravdos” nesigai
lėjo. To dienraščio 3 ir pu
sė mėnesio gyvavimo metu 
konfiskuota 8 numeriai; 
baustas 2.300 rubliais, be 
to trįs redaktoriai bausta po 
3 mėnesius kalėjimo, nelei
džiant vieton arešto mokėti 
pinigus. Administrativiniu 
keliu nubausta 5 redakto
riai, kurie visi dar tebeka- 
lėja.

Išteisybės žymus laikraš
čiui jubiliejus.

Suėmė tardytoją. Sevas- 
topolyj tarp karo jurininkų 
buvo kratos ir suėmimai. 
Vis tai del kokių ten ren
giamų prieš vai diškų riaušių. 
Tečiau tomis dienomis sū
rinė ir karo teismo tardyto
ją, kuris tardė suimtuosius 
jurininkus. Spėjama, kad 
tasai tardytojas turėjo ry
šius, kad pats anų pasielgi
mams užjautęs Policija pa
darius kratą suimtojo na
muose. Be to pasakojama, 
kad suimtasis norėjęs kalė
jime pasikarti.
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mažiau. Bet degtines bon- 
kų pyškinimu neapsileidžia 
nė garsiems plungiškiams. 
Rasi čia “monopolką”, ke
letą smuklių, ir kupiną krū
vą alinių. Mokykla vieną,

ALUNTA, 
Ukmergės apskr.

Rugsėjo 26 d. “Blaivy
bės” namuose buvo lietuvių 
yakaras. Buvo vaidinta 
“Nutruko” ir “Gyvi nabaš- 
ninkai”. Nežiūrint į tai, 
kad skelbimai buvo tik rug
sėjo 25 d. išklijuoti, ii* tai 
tik Aluntos miestelyj, pu
blikos prisirinko pilna salė. 
Vaidinimas -atliktas gana 
gerai. Publika pasiliko di
džiai užganėdinta.. Rankų 
plojimu ir gėlių artistams 
siuntiniu publika džiaugs
mingai dėkojo artistams.

A. G-tis. i

UTENA, 
Kauno gub.

Uteniečiai, ačiū kun, 
Švagždžiui, pastatė gerus 
liaudies namus. Jame atsi- 
buna lietuviški vakarai, 
ūkio ratelio susirinkimai, 
moterų draugijos susirinki
mai ir tt. Bet ir kitatau
čiai (rusai ir žydai) nema
ža naudos iš to namo turi, 
taisydami savo vakarus ir 
keldami jubilCjus. Šiemet 
keturklesės mokyklos rusai 
mokytojai sumanė atimti tą 
namą mokyklai. Klebonas, 
pas kuri, pritrukus pinigų 
pastatymui, buvo pasisko
linta, manydamas turbut to
kiu budu greičiau skolą at- 
siimsiąs, tiko. Bet kun. 
Švagždžiui ir kitiems neti
kus, namai pasiliko tuo tar
pu liaudžiai.

Kurmis.

ALYTUS, , 
Suvalkų gub.

Ūkininkas -Į. Šmitas 70 
metų senelis, susirgo ir ap
rašė, savo turtą 40.000 rub
lių ūkio mokyklai, kunigui 
klebonui 300 rub. ir 50 rub. 
vikarui. Tuos pinigus tu
rės gauti po jo mirties. Ap
rašydamas Š. pasakė: “Ūki
ninkaudamas čia tuos pini
gus surinkau ir turiu čia 
juos vėl ūkininkams palik
ti”. Gražus ir sektinas pa
vyzdys. H. E.

KURŠĖNAI, 
Šiaulų apskr.

Rugpjūčio 25 d. čia mer
gina N. surengė vakaruškas, 
kur kaip ir paprastai atsi
tinka, suėjo daug darbinin
kų ir šiaip chuliganų. Tarp 
jų Antanas Jasas ir Petras 
Karkalys. Nusipirko bent 
keletą bonkų degtinės ir gė
rė iki vidunakties su darbi
ninku Antanu Račkauckiu. 
Kadangi pastarasis daugiau 
degtinės “nefundijo”, tai 
jam išėjus pasivijo jį Jasas 
ir iš apmaudo peiliu rėžė 
tiešiok į Račkauckį, patai
kė i širdį ir pastarasis jau 
mirė. Nesitikėdamas, kad 
R. jau nebgyvas, Jasas su 
Karkaliu dar sudavė Rač- 
kauckiui į nugarą ii’ šoną ir 
palikę savo kepurę pabėgo. 
Bet neilgai trukus policijai 
piktadarius pasisekė sugau
ti: Karkalį Kuršėnuose, o 
Jašą Šiauliuose. ,

A. Vijurkas.

TELŠIAI, 
Kauno gub.

Vietinės gimnazijos 6 kl. 
mokinys S. Kelpšas pasielgė 
labai nedorai. Kartą atėjo 
jis pas knygyno “Biruta” 
vedėją. Prisiartinus laikui 
uždaryti knygyną, vedėjas 
suskaitė visus pinigus, pa
id ėjo į kasą (buvo 250 rubl.). 
^Paskui vedėjas paprašė

o antra privatiška, kuri pa
naši lyg į mokyklą, lyg į 
davatkų fabrikėlį. Mokyto
jas valdiškoj mokykloj ru
sas, nemokantis nei žodžio 
lietuviškai. Šį rudenį ma
noma įsteigti vieną mokyk
lą Kvietiniuose. Du vars
tu nuo Garždų yra dvaras 
Milžinas, bet labai prasko
lintas bankui. Mirus gra- 
pienei Milžinskienei, dvaras 
pateko jos žentui Koma- 
rauskui. Dabar dalis to 
dvaro išmieruota ir gabalais 
(nemažiau, kaip 5 dešimti
nės) išparduodama < -dieti
niams žmonėms. - Kacais, 
jei vietiniai žmonės—neiš
pirktų, tai -atperka^-kokia 
tai akcijoneriška draugija, 
kad nepatektų tik valstiečių 
bankui, kuris, kaip žinome, 
sugeba gabenti - į —Lietuvą 
poselencus. Geros kloties. 
Panašios (nors ir Ameri
koj ) akcijpnierišk&s draugi
jos puikiai gali konkuruoti 
ir kovotixsu banku. Paskui 
dešimts- varstų -nuo -Milžino 
yra Žvėl&enų ganySesį la
bai apžėlusios alksniais ir 
kadugiais, kur- įleidils~ gy
vulį po keliaš^dieūa&^pS&i ei
na' •. ieškot, ’ j ei -neUS-kkam- 
balo. Kartą (8 metai-atgal) 
Žmonės susitarę- pareikala
vę, kad dvaras nukirstų 
medžius nuo ganyklų. Dva
ras nepaklausė, tai jie pada
vė teisman, kame reikalavo, 
kad dvaras nukirstų krumus 
ir užmokėtų jiems pabau
dos už blėdį, kurią jie aptu
rėjo beganydami, pavasarį 
po savo pievas. Atvažiavo 
zemskiš' ir ’pripažino,' viską 
apžiūrėjusį; valstiečių skun
dą teisingu. Bet dvaras 
duodą toliąų,“sųYąžiąvi- 
man”, o ten tik atideda by
lą lig to laiko,, kol apžiuręs 
ganyklas miško apsergėji
mo komitetas. Jau keli me
tai praėjo, nieko apie tą by
lą nebegirdėti. Kreiptasi 
buvo pas advokatą, kad per
žiūrėjęs dokumentus pasa
kytų, kaip ten esti dalykai. 
Pasirodo, jei valstiečiai but 
nepadavę dvarą teisman, o 
patįs ėmę ir but kirtę ga
nyklas, tai jiems už tai ne
tik nieko nebūt buvę, bet da- 
galėję but atimt iš Milžins- 
kienės tas ganyklas. Pagal 
dokumentų faktiškai tos ga
nyklos prigulėjo . Žvelsėnų 
ūkininkams, bet jie paduo
dami Mil. teisman sykiu pri
pažino tų ganyklų šeiminin
ke. Taigi čion aiškus pa
mokinimas, kad panašiuose 
atsitikuose reikia kreiptis 
prie advokato, o ne ' prie 
šunadvokačio. Pagal įstaty
mų yra da taip, jei ponas 
nesinaudoja per ilgą metų 
skaitlių jokiu budu bendro
mis su žmonėms ganykloms, 
ty. negano, nekerta medžių, 
neima iš tų ganyklų jokios 
naudos, tai jos priguli tai 
pusei, kuri jomis naudojasi. 
Žvelsėnų ganyklos prie tų 
skaitliaus ir prigulėjo. Žmo
nės nebeatmena, kuomet po
nas į jas yra koją inkėlęs. 
Dabar žmonelės aimanuoja, 
jog apsigaudino, bet po lai
ko, o ponas džiaugiasi ir 
linksmas sau kerta alksnius, 
nors pagal įstatymo (pakol 
neapžiurės miško komitetas 
iš Kauno) neturi teisės kirs
ti, ir žmonės gali patrauk
ti dvarą teisman, bet kas 
jiems tą visą išaiškins, per
daug mat tamsus, laikraš
čių neskaito, juos geriau 
pakeičia degtinės buteliu.

Proncė Paukštvanagis,

Kelpšo užkabinti langą, o 
pats išėjo langinių uždaryti. 
Vagis gi lango neužkabino, 
bet vedėjas sugrįžęs ma
nė, kad langas gerai užka
bintas, užrakino duris ir 
abu išsiskirstė. Rytmetyj 
sugrįžęs, vedėjas neberado 
pinigų. Tuoj pas policiją. 
Nors ir “gudriai” buvo pa
daryta vagystė, bet kalti
ninką tuoj sugavo. Pinigų 
išleidęs tik 5 rubl., o kitus 
visus, surado. Policijoj, 
“darbuotis” prisipažino da 
kaikuriuose vogimuose. Nc- 
bepirmą sykį jam tokie dar
beliai! Vagio tėvai labai 
turtingi žmonės. Klausi
mas, kas jį privertė vogti? 
— Turbut girtuokliavimas, 
nes Kelpšas buvo prielankus 
“baltakei”! Ar pataisys tą 
jauną vaikiną kalėjimas da 
klausimas! Greičiau jisai iš
tvirkins. Liūdna, liūdna, 
kad tarp lietuvių mokslei
vių atsirando tokių vaikinų!

“Tikrasis”.

PLUNGĖ, 
Kauno gub.

Rugpjūčio 27 d. buvo čia 
ųkio paroda. Tą dieną buvo 
gana didis turgus užtai ir 
žmonių vidurdienyj atvyko 
parodbn gana daug, bet va
karop jau .liko beveik vieni 
“branduolio” nariai, jų 
skaitliuje kunigaikštienė. Ji. 
sėdėjo “lapinėj” ir dalino 
dovanas. Paroda buvo visai 
neturtinga. Dovanų duota: 
už 13 kumelių, 13 eržilų, 11 
kumeliujjir. 3 bulius. Be to, 
buvo dar išstatyti rankų 
darbai, bet indomaus nieko 
nebuvo. Dovanų gavo. ųž. 
20 audeklų. Parodai val
džia buvo paaukavusi tam 
tikrą sumą pinigų, taipgi 
ūkininkų ratelis paaukavo 
ūkio įrankių už 30 rub. ir 
šiek-tiek pridėjo dar kuni
gaikštienė. Turiu pažymė
ti, kad vienas begėdiškųjų 
darbų buvo tai varymas bu
čiuoti kunigaikštienei ran
kon — visti tų, kurie gavo 
dovanų. Visi ėjo be kepe- 
rių ir bučiavo ranką. Ko
kia gi linksma ir užganėdin
ta buvo kunigaikštienė! Ga
lima sakyti, tai buvo ne 
“arklių paroda”, bet paro
da “rankos bučiavimo”. Ir 
labai sąžiniškai butų pada
ręs “branduolis”, kad butų 
parašęs ant tos genijališkos 
iškabos “rankos bučiavimo 
paroda”! Tada tai aiškiau 
butų buvę! “Tikrasis”.

GARŽDAI, -
Telšių apskr

Kasmet milijonai rąstų 
išvaroma Prūsų žemėn. Nuo 
ankstyvo pavasario iki vė
lyvo rudens Minija per 
Garždus beperstojo plaukia 
užsienin amžiais auginti Že
maitijos miškai (ypač Plun
gės kunigaikštienės). Ne 
veltui Prusai su ironija išsi- 
reiškia, jog nepraeis keli 
metai, kaip mes jau iš 
Prūsų pirksimas malkų, tik 
jau ne sieksniais, kaip jie, 
o svarais. Ir ištiesų tas ga
li būti, nes Prusnos dabar 
nuosekliai, sistematiškai au
ginamas miškas, kas metai 
tam tikri plotai užsėjama 
arba uždiegiama medžiais. 
Žmonės, užsiimantįs miško 
auginimu-veisimu, gauna iš 
valdžios dagi pašalpą. Garž- 
diškių žemės nedidelės. Iš
viso tik du ūkininkai turi 
po 4 valakus, o taip dau
giausia vis po valakėlį ar

~ KATALIKAS ’ 
................... ..

ŠMULIAI.
Šiaulių ^laikraščio klausi

mas visuomenei jau nebe- 
naujas. .Kaikurių žmonių 
pradėta jub rūpintis jau 
net 1604 metais, prie tų 
žmonių prigulėjo ir a. a. P. 
Višinskis. Del to buvo tam 
tyčia jyažiąvęs g. V. Jana
vičius pas vidaus reikalų 
ministefį Sviatopolk-Mirskį, 
kuris net leidimą pažadėjo 
duoti, bet... nedavė.

Po pirmojo smūgio apie 
jį negreit atsimenama. Per 
tą laiką gal ir buvo bren
dęs pas vieną-kitą jo suma
nymas, bet vykdinamas ne
buvo. Tik šių metų pra
džioje vėį atsiranda karštes
nių jo rėmėjų. Tas pats V. 
Janavičius paduoda prašy
mą, kad jam duotų koncesi
ją leisti Šiauliuose savaitinį 
laikraštį “Šiaulių Balsą”, 
bet ir tas prašymas atme
tamas be jokių x atmetimo 
priežasties aiškinimų: “Bal
sas” miršta, nespėjęs neį- 
vieno akordo išduoti...

Tečiaus tuo dar nepasi
baigia vargingoji laikraščio 
epopėja. Randasi žmonių, 
kurie nori visgi žengti kad- 
ir akmenuotu literatūros 
keliu. Nesenai g. A. Dobu- 
žinskienės pradėta rupinties 
*čgauti koncesiją savaiti- 
rfresn laikraščiui “Šiaulių 
Žodžiui”.

Netolimoji ateitis paro
dys, ai» šis ’ sumanyiųas pa
seks pirmųjų dviejų likimą, 
ir “Žodis” mirs neprabylęs, 
ar jis stosis “kimu”. . : A 

. ■ Gk.

’ [ NAUJAMIESTIS, '' ?
. Pąnąvėžįo apsk,

Rugpjūčio, 26 d. senoje 
bažnyčioje buvo jau iš ei
les; Z pewktas: v v^visuotinas 
■ 4 Blaivybes’ *. skyriaus susi- 
rinknųas. r Pirmininkavo 
kun. V. Dambrauskas. Mo
kyt. J. Palukaitis-perskaitė: 
“Kodėl žmonės tampa gir
tuokliais?” Toliau kun. D.
aiškino ir pasakojo: “Kaip 
reikia saugotis girtybės”. 
O vargonininkas A. Kur- 
mauskis aiškino ir ragina 
pasekmingesniai kovai su 
girtybe steigti sodžiuose 
blaivybės; kuopeles. Pas
kaitos ir apskritai tokie aiš
kinimai matyti žmonėms pa
tinka : susirinkimai visuo
met esti gana skailingi.
Draugija kas kartą vis stip
rėja ir auga. Per šį susi
rinkimą užtvirtinta ir pri
imta draugijon 81 narys. 
Naujų užsirašė — 24, taigi 
išviso draugija turi pusket
virto šimto narių. Tokiam 
narių būreliui, žinoma, ma
žam miestelyj sunku gauti 
tinkamos susirinkimams 
vietos.. Taigi nuo pereito 
rudens pradėta raginti žmo
nes statyti parapijos namus. 
Įvykdinti tą sumanymą nė
ra sunku, kad tik sutiktų 
prie jo įnkunijimo prisidėti 
ir parapijonįs Mat, mede- 
gos naųaamš butų iš seno
sios bažnyčios, yra jau ir 
pinigų paaukota tam tiks
lui (apie 600—7000 rub.).
Pradžia graži, tik reiktų to
liau ir drąšjau varyti pra
dėtąjį darbą.

Jonas.

BRANGUS ARKLYS.
Rugsėjo 4 d. Kaune bu

vo arldhi'ū jomarkas” Vie
nas ūkininkas iš Mauručių 
(Sųv. gub.) atvedė anglų 
veislės arklį, už kurį prašė
860 rub. Pirkliai davinėjo 
680 rub. Arklio savininkas 
turi tik 15 margų žemės. 
Arklį išaugino pats.

Farmerys prisirengia medžioklių sezonui sutikti.

VILUČIŲ SOD.
Svėdasų valse.

Rugpjūčio 22 d. svirne, iš 
nakties, rasta peiliu suba
dyta mergaitė. Spėjama, 
kad ją papjovė užkurys. To 
sodžiaus ūkininkai užkurį 
suėmė ir nuvežė šaltojon.

Susiedas.

SKABEIKIAI, 
Papilės valse.

Čionai yra 120 metų senu
tė Šakunienė. Ji sveiko 
proto, atmena visokių atsi
tikimų iš senovės laikų ir 
noriai- viską apsako.

■?; H ’ - Gaidys.

GĖRIMAS MUSŲ PIKTA- 
DARIS.

. Alkoholis- blogą intekmę 
daro ir ant širdies, nes silp
nina jos veikimą; krauja- 
gįslės pasidaro trapesnės, 
tankiai pratrūksta, o nuo to 
ima kraujas plūsti.

Inkstai apauga taukais ir 
negali kaip reikiant atlikti 
savo darbo. Tuomet prasi
deda inkstų ligos, atsiranda 
pūslėje akmenįs, arba įgau
namą pūslės slogos.

’ Alkoholis žymiai kenkia 
ir smegenims, kurios nuo jo 
intekmės pasididina ir su
kietėja; labai greit gali 
kraujas užlieti smegenis, ar
ba iškart mirtinai, arba ne
ilgai laukus, atsikartojanti

Paprastai suįra girtuok
lio dirksniai; jis buna suer
zintas, nekantrus, paniuręs, 
naktimis nemiega, antgalo 
ima kliedėti, tai jį dideliai 
suvargina, labiau, negu sun
kiausia liga. Tokiuo budu 
gana tankiai girtuokliai 
trumpina savo amžių.

Po to viso, ar-gi ne baisus 
žmonijos smūgis girtuoklys
tė ? Argi galima ramiai 
žiūrėti, kaip žmonės žudo 
patįs save.

Bet tai da neviskas. Al
koholis nuodija ne vien ge
riančiuosius, bet ir jų inpe- 
diniams keršy ja. Girtuok
lių tėvų visados gema silp
ni, ligūsti, negražus vaikai. 
Prityrimai rodo, jogei dau
giausiai žmonių iš galvos iš
eina, nustoja proto nuo gir
tuoklystės. Ne tik paveldė
jimas, bet ir gyvenimo ap
linkybės turi blogą intekmę. 
Jei tėvas girtuokliauja, tai 
namuose viešpatauja var
gai, netvarkė, riksmai, ko- 
liojimai ir muštynės. Koks 
tai baisus ir pragaištingas 
pavyzdis vaikams! Slėpda
miesi nuo tėvo, jie bėga iš 
namų, valkiojasi be darbo 
gatvėmis ir užauga piktada- 
i'įąjs ir girtuokliais. Jei

ištirsime kalėjimų skaitli
nes, tai pamatysime, kad 
dauguma prasikaltėlių ran
dasi iš girtuoklių, o dau
giausiai prasikaltimų atsi
tinka nedėldieniais ir pane- 
dėliais, kuomet daugiausiai 
geriama. 1891 metais Zu- 
richo kalėjime sėdėjo 141 
kalinys; pasirodė, kad tarp 
jų buvo: prasikaltusių su- 
batoje 18, nedėlioję 60, pa- 
nedėlyje 22, panedėlio nak
tį 25, utarninke — 4, sere- 
doje — 4, ketverge — 4, 
pėtnyčioje — 4. Ištikrųjų 
girtuoklyste yra viena iš 
baisiausių Dievo rykščių. 
Karai, marai išnaikina tik
tai vieną padermę (kartą), 
o girtuoklystė baugindama 
visišku išsigimimu keršija 
kelioms iš eilės kartoms.

Ar-gi ištikrųjų taip daug 
suvartojama to alkoholio? 
1881 metais Rusijoje išva
rė 53 milijonus kibirų deg
tinės, iš jų 37 milijonus ki
bini. išgėrė sodiečiai, taip 
kad kiekvienam vyrui-so- 
diečiui išpuola po U/2 kibi
ro (viedro) išgertosios deg
tinės, o kiekvienam miesto 
gyventojui net po 2įX> kibi
ro. Kiek tai reikia javų, 
kad padirbus tiek daug deg
tinės! O kur da alus? Kai- 
kuriose viešpatystėse net 
ketvirta dalis visų javų ei
na alaus ir degtinės išdir- 
bimui. O kiek darbo tam 
reikia padėti — baisu pa- 
mislyti! Išdirbimui degti
nės užsiima daug, labai 
daug tūkstančių žmonių; 
čion reikia priskaityti ne 
tik tuos, kurie darbuojasi 
varyklose, bravoruose, bet 
ir tuos, kurie pastatė tas 
varyklas ar bravorus, kurie 
padirbo degtinės varymui 
reikalingas mašinas ir įran
kius, ant galo reik neuž
miršti smuklininkų, jų tar
nų ir padėjėjų, ką darbuo
jasi alinėse, viešbučiuose ir 
panašiose įstaigose. Bega
les darbo ir pajėgų aikvo- 
ja padirbimui ir išplatini
mui alkoholio nuodų. O da 
daugiau žmonės suvartoja 
tų nuodų, kurie ardo musų 
kimo ir dvasios sveikatą, 
gaišina turtą ir ant galo 
įstumia į vargus, į ligon- 
butį, arba į kalėjimą! Ir 
kasgi daugiausiai nuo to 
kenčia? Ugi žmonės-darbi- 
ninkai! Jie sunkiai dar
buodamiesi kruvinu pra
kaitu uždirba sau ir savo 
šeimynai duonos kąsnį. Bet 
ar gali kas išgalvoti bepro- 
tęsnį pasielgimą, kaip duo-
nos mainymą ant tikrų tik
riausių nuodų, skriaudimą 
ir plėšimą savosios šeimy
noj, nepaisant, kuom tokie 
pasielgimai užOM^ia! Juk

ištikrųjų — girtybė, tai 
baisi Dievo rykštė! Ji ap
temdina geriančiųjų protą 
ir kenkia platinimui apšvie- . 
timo ir susipratimo. Užtat, 
musų šventa priedermė yra 
kiek galint kovoti su gir
tuoklyste, o platinti žodžiu, 
pavyzdžiu, tam tikromis 
knygelėmis blaivybę, prieš- 
alkoholinį susipratimą. Tai 
greičiau pasieksime, jei pa- . 
tįs nei lašo negersime jo
kių svaiginamųjų gėrimų ir 
kitiems jų nesiūlysime. Tik 
tuomet sulauksime geresnės 
ateities ir busime doresni, 
sveikesni, turtingesni ir ap- 
šviestesni. ■,

Nicaraguoj ramu. Visiš* 
ka ramybė ėmus viešpatauti 
respublikoj Nicaragua, kur 
nesenai siaučiuš smarki re
voliucija. Ramybę ten in- 
vedę, kaip žinoma, amerikė- 
nai jūreiviai, kurie yra su
ėmę vyriausią revoliucionie
rių vadą, generolą Mena;

Kiek asiejus revoliucija? 
Privatiniu keliu apskaito
ma, kad Meksike revoliu
cija tai šaliai ir valdžiai lig- 
siol atsiėjus suvirs trįs bi
lijonai dolerių.

Sudegęs orlaivis. Styri- 
nis karo orlaivis, palaiko
mas Reinickendorfe, plyšus 
vodorui visiškai sudegęs. 
Nuostoliai labai dideli, bet 
nėra nukentėjęs nei vienas 
žmogus. Vokiečiams su or
laiviais nesiseka. Tokiuo 
budu pražuvęs jau septintas 
orlaivis.

Mirė amerikėnas. Floren
cijoj andai staiga mirė ame
rikonas Pond iš Chicago, 
buvęs garsus politikas ir 
Chicagos miesto tarybinin- 
kas. Miręs širdies liga.

Anarchisto byla. Ryme 
tomis dienomis prasidėjuns 
anarchisto Dalbo byla, ku
ris kitus kartus buvo mėgi
nęs pasikėsinti ant karai 
liaus Emanuel iaus.

Garsus vyras mirė. Lon
done mirė garsus laukinių 
žvėrių, ypač liūtų mokyto
jas, Fr. C. Bostock. Jis 
buvo žinomas ir Amerikoj. 
Indomu, kad jis miręs na* 
turale mirtimi.

Nauja revoliucija. Į San 
Domingo pribuvęs ameriko
niškas skraiduolis “Prai
rie” su 750 jurininkų ir. 
pulkininku Moses. Apie 
revoliucijos stovį tuo tarpu 
nieko ypatingo negii’dįma.
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ROOSEVELTAS PAŠAU 
TAS!

Koks niekšas pasikėsim ■ 
ant Roosevelto gyvasties, 
spalių 15, 8 v. vak., Milwau
kee, Wis., įsėdus i auto
mobilių važiuoti ant pra
kalbų, iš minios išlindo 
jaunas vyras ir paleido jam 
į krutinę šūvį. Niekšą tuo- 
jaus nutvėrė aplinkiniai 
žmonės ir nedaleido antru 
syk iššauti. Publika ėmė 
šaukti, kad jį reikia nulin- 
čiuoti, bet Rooseveltas ne
daleido. Užpuoliku pasiro
dė esąs koks New Yorkietis, 
Jonas Schrank. Jo kišeniu- 
je rasta užrašai, kuriais jis 
parodo, kad prisiekęs Roo
seveltą nužudyti, kaipo pa
vojingiausią Amerikai žmo
gų, dėlto, kad jis trečiu kar
tu nori pasilikti prezidentu. 
Jis turėjęs regėjimus, ku
riuose nužudy tasai prezi
dentas McKinley pas save 
šaukęs Rooseveltą.

Niekšą nugabenta į kalė
jimą ir paslėpta, nes polici
ja bijosi minios užpuolimo.

Rooseveltas kaip per 
plauką išsisuko su gyvasčia. 
Išsyk jis manė, kad į jį už
puolikas nepataikė, bet pas
kui patėmyta jo šiuboje kul
kos padaryta skylė. Kulka 
buvo inlindus į krutinės rau
menis ir Roosevelto drabu
žiai buvo kraujų prisisiur
bę. Užpuolikas taikė į šir
dį, bet tuo tarpu Roosevel
tas pasisuko ir kulka patai
kė į tiesįjį šoną. Kulka 
perėjo per pundą poperių ir 
akinių makštis, esančius ki- 
šeniuje, kurie ją sulaikė ir 
išgelbėjo Roosevelto gyvas
tį.

Pirmą vai. nakties Roose
veltas sėdo specialin trauki- 
nin ir išvažiavo į Chicagos 
ligonbutį, kur jam padarys 
operaciją.

žinia apie pasikėsinimą 
- ant Roosevelto gyvasties la

bai sujudino visą Ameriką, 
o net ir Europą.

Užpuolikas Rooseveltą 
sekiojo net tris savaites, 
bet nerado atsakančios pro
gos jį nužudyti. Dabar jis 
nieko nesigraudinąs, tik to, 
kad neatsiekė savo niekšiš
ko tikslo.

Numirė dvigalvė moteris.
Wilmington, N. C., sp. 9. 

Čia numirė indomi moteris 
turėjusi dvi galvas ir ketu
rias kojas, bet vieną kūną, 
vadinama buvo Millie- 
Christine dvynais. Christi
ne kelias valandas išgyveno 
ilgiaus, kaip antroji jos pu
sė, Millie.

Toji moteris buvo rodyta 
_ visoje Amerikoje ir Euro

poje ir ji galėjo kalbėti ke
liomis kalbomis. Jos gal- 

. vos galėjo tarps savęs kal
bėti ir drauge kalbėtis su 
kitais žmonėms. Vienai 
miegant, kita galėjo budėti, 
bet paprastai abi drauge už
migdavo.

Kovoja prieš laikraščių 
kontrolę.

New York, sp. 9. “Jour
nal of Commerce” laikraš
čio leidėjai įnešė bylą į Su
vienytų Valstijų Distriktinį 
teismą prieš naujas laikraš
čiams išduotas teises ir rei
kalauja, kad valdžia juos 
paliuosuotų nuo tų teisių 
pildymo, kol teismas neper- 
kratys, ar Suv. Valst. kon
gresas neperžengė konstitu
ciją tokias teises išduoda
mas. R. C. Morris, minėto 
laikraščio ingaliotinis, sako

šitą bylą remianti Amerikos 
Laikraščių Leidėjų sąjun-

Byloje bus nurodoma, 
kad prieš laikraščius išleis
tos teisės nėkame nėra rei- 
lingos krosai ir kad krasą 
negalinti turėti jokio pa- 
engvinimo, jaigu laikraš

čiai du kart metuose garsys 
prenumeratorių skaičių ir 
ant nekuriu straipsnių dės 
žodį “apgarsinimas”. Tas 
yra tik laikraščių laisvės 
varžymas, kurį daryti kon
gresas neturi tiesą, nes per
žengia pirmą ir penktą Suv. 
Vastijų konstitucijos skirs
nius sulyg spaudos laisves

majorą

Galvin

Apskundė Bostono 
už gėles.

Gėlių pardavėjas 
spalių 9 apskundė Bostono 
majorą Fitzgerald reikalau
damas 4.500 dolerių už gė
les, kurias majoras pernai 
metais nuo jo ėmęs 285 sy
kius ir nei kartą neužmokė
jęs.

Užmokėjo $10.000 už bever
čius puodus.

Koks Chicagos milijonie
rius nusipirkęs Europoje už 
10.000 dolerių 100 visokių 
puodų ir puodelių, kaipo se
novės . liekanų, bandė be 
muito parsigabenti į Chica- 
gą, lies mat už senovės lie
kanas nereikia mokėti mui
tas. Tečiaus New Yorko 
muitynėj pasirodė, kad tie 
jo puodai tai nei jokios se
novės liekanos, tik perde
ginti Austrijos puodžių 
puodai. Kadangi perdegin
ti puodai neturėjo jokios 
vertės, tai juos kvailam mi
lijonieriui pardavė kaipo 
senovės liekanas.

Pripažino $11.000 atly
ginimo.

Suv. Valstijų augštesny- 
sai teismas užtvirtino že
mesniojo teismo p-lei Bir
die Lynch pripažintą atlygi
nimą 11.000 dolerių nuo So. 
Haven Miesto Laivų* kom
panijos už negerą apsiėjimą 
su ja, kuomet ji keliavo tos 
kompanijos laivu. Ji bu
vo jūrių liga susirgusi, kuo
met ją laivo prižiūrėtojai 
išvedė iš laivo ir pasodino 
ant kėdės, nuo kurios ji nu
griuvusi susižeidė. Kad ko
kiai lietuvei tas butų atsiti
kę, tai ji, be abejonės, ne
būtų niekam nei pasiskun- 
dusi!

Geležies kompanijai trūksta 
darbininkų delei Balkanų 

karo.
Generolas Gerkovič tele

grafavo Montenegro kara
liui, kad iš Gary, Hammond 
ir Indiana Harbor, Ind. 
2.800 rezervos kareivių yra 
pasirengę grįžti į Monte- 
negriją.

Kadangi atsitraukė iš 
darbo suviršum 3.000 žmo
nių norinčių važiuoti mušti 
turkų, tai Illinojaus Gele
žies kompanijai pritruko 
darbininkų.

Rooseveltas nebus kara
lium.

Kai kas nori inkalbėti, 
kad Rooseveltas dabar iš
ėjęs trečiu kartu į preziden
tus, ant galo pasiliks kara
liumi. Vienas žymesnių ro- 
šėjų, George Ade, sako, kad 
tai tik juokai; sako: “Kam 
Rooseveltui norėti būti ka
raliumi, jaigu jis dabar yra 
triupų tūzas?”

Roosevelto kepurės.
- Negana sagučių, juos t il
čių ir visokių cvankalučių, 
kad išgarsinti Rooseveltą; 
dabar moterįs pradėjo nešio
ti Rooseveltines kepures. 
Tos kepurės išdekoruotos 
įvairiausiais Roosevelto pa
veikslais ir raidėmis T. R.

Graikas susapnavęs karę 
nušovė Susiedą.

Kadangi miegant Emilįui 
Nevalainen’ui, graikui, kas- 
žinkas lauke graino, tai jam 
prisisapnavo, kad jis yra 
karėje su turkais ir, atsikė
lęs, ėmęs šaudyti, nušovęs 
savo kaimyną Steif ei. Grai
kas bent taip teisinasi Cin- 
cinnąti’ės teisme.

Prapuolė pundulys su 
$200.000.

Iš Havanos į New Yorko 
National Park banką kro
są buvo pasiųstas pundulys, 
kuriame buvo 200 tūkstan
čių dolerių. Pundulys ke
lyje tečiaus stebuklingu bo
du išdilo. Dabar . krasos 
perdėtiniai, policija ir de
tektyvai suka galvas, kur 
siuntinys galėjo pasidėti.

Sustraikavo Zion miesto 
mokytojai. •

Spalių 7 visi publiškų mo
kyklų mokytojai sustraika
vo už tai, kad'Dowie’s, pra
našo, kuris uždėjo šį mies
tą, inpėdinis Voliva atstatė 
mokyklų viršininką Hess už 
tai,’jog šiam ant lupos at
sirado vėžys.

Taftas dalyvaus atidaryme 
Lenkų Susivienijimo Kole

gijos.
Amerikos lenkai rengia 

didžiausią demonstraciją 
Cambridge Springs, Pa., lai
ke atidarymo Lenkų Tau
tiško Husivienijiino įsteig
tos Kolegijos. Kolegijos 
atidarymas įvyks spalių 26 
d. Prezidentas Taftas pri
žadėjo atsilankyti su pra
kalba. Į Cambridge 
Springs, Pa. iš visų did
miesčių eis specialiai -trau
kiniai.

Mergina giesmininkė ap
skundė milijonierių?

Panelė Hassler, giesmi
ninkė, spalių 7, apskundė 
Indianapoliaus milijonierių 
Fisher už sulaužymą priža
dų. Tie prižadai buvo to
ki:

Milijonierius prižadėjo 
duoti minėtai merginai 
5.000 dolerių kuomet jis ap
sives su savo sužieduotine 
ir mokės po 100 dolerių jai 
kas mėnesis, kol ji bus gy
va, taipgi prižadėjo užrašyti 
jai 25.000 dol.

Apsivedęs su savo dabar
tine pačia, jis vienok savo 
prižadus nepildė. . Ypatin
gi dalykai dedasi sviete!

Daktarai aukoja save 
tirinėjimams.

New York, sp. 6. Susi- 
vienyję Long Island Gydy
tojai savo susirinkime nuta
rė savo kunus po mirties 
paaukoti moksliškiems ti
rinėjimams. Pakėlus klau
simą, jog žmonės sulyg ti- 
kėjimiškų priežasčių bijo
si save aukoti tirinėjimams 
ir dėlto daktarų laboratori
jos negalį daryti visokius 
žmogaus kūno tirinėjimus ir 
suteikti tuomi daugiaus 
žmonijai labo, du šimtu mi
nėtos draugijos daktarų už
rašė savo kunus moksliš
kiems pjaustinėjimams bei 
tirinėjimams, kad tuomi pa
raginus visuomenę atkreipti 
į tą reikalą savo atydą.

Sutvėrė “Nekud&wt’Nesi- 
bark” draugiją.

New York, spai. 4r Čia 
atvažiavo iš Bermudas 34 
jaunamartės, kurios, keliau
damos laivu, sutvėrė. “Ne- 
kuomet Nesibark” draugiją 
ir sutarė pildyti 'sekančius 
įstatus: ,|,

1. Narė kas rytas tūri pa
gaminti savo vyrui pusry
čius. ' ’ * .

2. Prie pusryčių turi pil
nai būti apsirėdžius.

3. Pabučiuot savo vyrą 
kasdien, kuomet tasai parei
na iš darbo.

4. Išduoti vyrui atskaitą 
iš visų išleistų pinigų..

5. Duoti savo vyrui vieną 
“liiiosą naktį” kiekvienoje 
savaitėje, kurią • jis turės 
tiesą praleisti kur jis norės, 
Su kuo' norės ir kaip norės.

Raginkime ir mes savo 
moteris į tokias progrėsy- 
viškas draugijas įsirašyti, 
vyrai!

bandė nųsi- 
nenusisekė.
J., spąl. 4.

R. Sherman

Dešimts sykių 
žudyti ir vis
Newark, N. 

Panelė Emilė 
nugabenta pusgyvė į ligon- 
butį po dešimtam nepasise
kusiam bandymui nusižudy
ti žibinamomis dujomis (ga- 
zu). Kiekvieną kart ją už
eidavo busto šeimininkė ir 
sugadindavo jos siekį. Šiuo 
kart, kad per mažumą butų 
jau jai nusisekę “nuvažiuo
ti pas Abrahomą”. ' Šeimi
ninkė atidavė ją policijai.

“Rooseveltas turi širdį kaip 
triobą”.

Baltimore j e Rooseveltas 
laimėjo septynis balsus. 
Mat kaip tas atsitiko: Tū
las Nick Huber, būdamas 
labai vargingame padėjime 
susilaukė- dvynukių Ne
laimingoji jo pati nežinoda
ma ką daryti, atsiminė, kad 
Rooseveltas dvynukus labai 
mylįs. Todėl jam apie tai 
ir parašius. Rooseveltas 
atsiuntė jai 25 dol. -Dabar 
Huberis sako, kad Roosevel
tas turįs širdį taip didelę, 
kaip didžiausia trioba ir sa
ko jis tai galįs darodyti.

Garsus išradėjas Edison di
dis Roosevelto šalininkas.
Edisonas pasisakė, kad 

esąs iš prigimimo “Bull 
Mooser’is”. Esant Roose
veltas esąs tik vienintelis 
žmogus Amerikoje, ką galįs 
grumtiesi su ta nenaudėlių 
gauja, kuri užviešpatavusi 
Amerikos sostapilę, Wash- 
ingtoną.

Šiemetiniai Suv. Valst. už- 
derėjimai.

... Valdžia spalių mėnesyje 
išdavė šiemetinių užderėji- 
mų apskaitliavimą. Sulyg 
jos apskaitliavimų, šiemet 
užderėjimai pereina beveik 
visus iki šiol buvusius už- 
derėjimus. Labiausiai už
derėjo bulvės, kukurūzai 
(kornai) ir avižos.

Žemiaus paduotos ' skait
linės parodo kiek btišelių 
javų likosi suimta šiemet ir 
kiek pernai.

Kviečių pavasarinių 1912 
m. 333.391.000, 1911 m. 190- 
682.000. ’’

Kviečių žieminių 1912 m. 
389.942.000, 1911' m." 430- 
656.000.

Viso kviečių 1912 m. 720- 
333.000, 1911 m, 621.J38.000.

Kornų 1912 m. 3.016.000- 
000, 1911 m. 2.531.000.000.

Avižų 1912 m. 1.417.172- 
000, 1911 m. 922.000.000.

Rugių 1912 m. 35.422.000, 
1911 nu 33.119.000.

Pulkininkas Roosevelt, ant kurio gyvasties buvo pasikė anta.

Miežių 1912 m. 224.619- 
000, 1911 m. 160.240.000.

Grikių 1912 m. 18.000.000, 
1911 m. 18.000.000.

Linų 1912 m. 29.000.000, 
1911 m. 19.000.000.

Bulvių 1912 m. 401.000- 
000, 1911 m. 293.000.000.

Šieno, tonų 1912 m, 72- 
425.000, 1911 m. 54.916.000.

Kam išleidžiama pinigai.
Nesenai Washingtone, D. 

C. atsibuvo “Amerikos Ly
čių Higienos Federacijos” 
susivažiavimas. Tarp kitko 
šioji Federacija, surinkto
mis statistiškomis skaitlinė
mis, užmetė šviesą ant Ame
rikos gyventojų pinigų pra
leidimo budo. . Skaitlinės 
yra ir indomios ir pasibai
sėtinos.

Štai kokias minėtoji Fe
deracija padavė skaitlines 
sulyg amerikėnų kasmetinių 
išleidimų:

Ant svaiginančių gėrynių 
per vienus metus Ameriko
je išleista $2.000.000.000.

Ant tabako $1.200.000.000.
Ant visokių žemčiūgų 

$800.000.000.
Ant automobilių $500- 

000.000.
Ant skanumynų $200.000- 

000.
Ant švelnių gėrvmų $120- 

000.000.
Ant arbatos ir kavos 

$100.000.000.
Ant moterių skrybėlių 

$90.000.000.
Ant patentuotų 

$80.000.000.
Ant “čiungumų” 

000.
Pasižiūrėkime į 

rodytas skaitlines ir suly
ginkime jas su bažnyčioms 
paaukotais bei sumokėtais 
pinigais 250.000.000 dolerių 
ir su misijom suaukotais 
12.000.000 dolerių.

vaistų

$13.000-

viršpa-

(APGARSINIMAS).

Taftas nupeikia Roosevelto 
progresyyišką partiją.

“Ponas Rooseveltas ir jo 
pasekėjai gali greitai priei
ti prie panaikinimo šios ša-

lies konstitucijos, kurios f Suv. Valstijų valdytoju. Bet 
įgijimui musų protėviai lie-1 kam gi tat musų Amerikos 
jo kraują”, taip atsiliepė 
apie Rooseveltą dabartinis 
prezidentas. Taftas, nežiū
rint, kad jo priešininkai vi
sokiais budais save gyrė, o 
kitus peikė, iki šiol tylėjo, 
neatsižiurėdamas, kad iki 
prezidento rinkimų liko vos 
apie mėnesis laiko. Jis pil
nai pasitiki, kad jį žmonės 
rems atsižiūrėdami, kad jo 
prezidentavimo laiku Ame
rikoje viešėjo ramybė, iš
teklius ir abelna gerovė. 
Tiesa, maisto produktai pa
kilo. Bet Taftas visokiais 
budais stengėsi ištirti ir su
laikyti pabrangimą. Prie 
jo paimta nagan visa trus- 
tų eilė ir jie išardyti. Ir 
dabar bylos vedamos su ke- 
liatu trustų, kurie daugiau
siai yra pabrangimo prie
žastimi.

Kaip žinoma, Roosevel
tas, negavęs republikonų 
nominacijos įsisteigė savą 
partiją, pavadindamas ją 
progresyviška. Jis į savo 
partijos platformą indėjęs 
net ir socialistiškas pažval- 
gal, kurias žadąs įvesti. Bet, 
kiek jau buvo matyta ir gir
dėta, Rooseveltas yra dau
giaus linkęs būti karaliumi 
kaip prezidentu. Taigi ir 
jo partijos platforma atsi
duoda sauvaldystės kvaps
niu. Joje galima įžiūrėti 
kėsinimąsi sumažinti Kon
greso ir Suvienytų Valstijų 
Konstitucijos intekmę bei 
galę, pavedant visokias už
duotis atlikti specialisms 
komisijoms, kurias pats 
prezidentas išrenka. To
dėl galima permatyti, kad 
šalies valdymas, kurį dabar 
atlieka žmonių išrenkamas 
kongresas, vyriausiasai teis
mas ir kitokia žmonių 
renkama valdžia, perei
tų beveik į vieno prezidento 
rankas. Ar tokia preziden
to sauvalė atneštų šaliai ge
rovę, tai nėra ką kalbėti. 
Nestebėtina, kad tūli ima 
pranašauti, kad Roosevel
tas su laiku liksis amžinu

protėviai liejo kraują? Ar 
dėlto, kad už šimto metų 
butii vėl atimta nuo žmonių 
valdžia ir pavesta kokiam 
karaliui?

Paversti laisvą šalį į mo- 
narchišką, kuomet visoje 
pagaulėje žmonės stengiasi 
monarchiją sugriauti, tai 
jau butų dideliu nupuolimu. 
Gal ne vienas girdėjo kal
bant, kad su laiku Rusija 
pasiliks laisvesnė šalis už 
Ameriką ir žmonės iš Ame
rikos taip bėgs, kaip dabar 
eiha į Ameriką. Tas gali
mas dalykas ir prie to, rei
kia pasakyti, Ameriką nie
kas taip greitai neprives 
kaip Rooseveltas.

Taftas, savo atsiliepime 
apie Rooseveltą, turi nema
žai teisybės. Jis permato, 
kad Rooseveltas ne tiek 
trokšta šaliai gerovės, kiek 
sau. Kad žmones patraukti 
savo pusėn, sutaisė progre- 
syvišką partiją, kuri nekuo 
daugi aus nėra, kaip spirgu
čiu, kad publiką įvilioti į 
sląstus, iš kurių paskui ir 
norėdama negalės išsprūsti.

Taigi, nedaug liekant lai
ko, turime gerai apsvarsty
ti, už ką šiemet balsuosime, 
kad paskui nereiktų grau- 
dyties.

Veršis dar gyvas.
Koks žmogus pasivijo be

einantį kunigą ir, kad iš jo 
pasityčioti, užvedė tokią 
kalbą:

“Na, ar kunigas tikite į 
tąjį apsakymą apie palaidū
ną sūnų ir penėtą veršį?”

“Taip”, atsakė kunigas.
“Na tai gerai — kas jis 

buvo: telyčia, ar veršis?”
“Telyčia”, greitai atsakė 

kunigas. —
“O kaip jus tai galite ži

noti ?”
“Labai lengvai”, kalbėjo 

kunigas žiūrėdamas į pliuš
kių; “nes aš matau veršį 
iki šiol begyvenant”.
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|AT ALIKAS

S MOTERIŲ SKYRIUS. I
MOTERIŲ LIKIMAS.

Ar teko kuomet nors 
jums, brangios sesytės, ap
silankyti šapose, kur siuva
ma drapanos?

Išblankusios, sunykusios, 
amžinai susilenkusios dirba 
nuo ryto iki ■ sutemų prie 
siuvamų mašinų, arba su 
adatomis rankose, tankiau
siai išbadėjusios, sunkiai 
kosančios, visuomet ken
čiančios galvos skausmus — 

' tai lietuvių siuvėjų vaizdas.
Salės, geriau pasakius, 

paprastos šapos, kuriose 
dirba, yra pustamsės ir be 

^švaraus oro.
, Atokiau nuo lango sėdin
čios pražiūri akis, kad pus- 
^tamsioj geriau įžiūrėjus sa- 
?,vo dirbamų darbą. 0 be 
to tų bėdinų esybių ir dar

ybas visuomet kritikuojamas 
ir tiesiog niekinamas.

Atliktus darbus niekina 
'“forlady”, dar labiau kriti
kuoja inspektorius, o “bo
sas” tiesiog pasiunta, kad 
jei kartais kur gerai nenu- 
siuta, nepritaikinta. Ne 
gana to. Siuvėjas niekina 
ir “kostumeriai” ir kuone 
visa publika. Kad darbas 
butų atliktas kuosąžiniš- 
kiausiai, vis vien girdima 
tuo darbu “bosų” ir “bo
selių” nepasiganėdinimai ir 
rugojimai.

Bet • prie darbo randasi 
dar vienas nepermaldauja
mas kritikas — tai darbo 
draugės. Jos pamato ne
matomas klaidas, jos kriti
kuoja kiekvieną darbe ne- 
suspėjimą, jos rugoja už 
mažiausią, galvos pakėlimą 
arba apsižvalgymą. Joms 
reikalauja visoms vienodų 
kentėjimų ir joms skauda 
širdį, jei kuri jų draugė ma
žiau kenčia.

Tai siuvėjos likimas.
Bet tasai likimas tuomi 

dar nepasibaigia. Jos var
gai tęsiasi dar namieje. Ša
po j nors tvanku ir tamsu, 
bet, abelnai imant, yra šil
ta. Bet namie šaltis visus 
sąnarius tik purto. Be to 
vaikų verksmas, malkų ir 
anglies stoka. Toji stoka 
papildoma tik nedėldieniais.

Nedėliomis nekurios siu
vėjos dirba tuos pačius dar
bus namie budaipos, kad su
spėjus paskirtam laikui at
likti darbas, kad pakakinus 
‘1 k<>stumerius ’ ’. Laiminges
nės siuvėjos gali nedėldie
niais išsimiegoti, bažnyčio
je pasimelsti, išeiti kur ty- 
resnian oran. Gi paprasto
ji siuvėja privalo amžinai 
sinti ir sinti, be jokio atsil- 
sio. O iš savaitinės už dar
bą mokesties nors nedėldic- 
niams tesėti nusipirkti ku
ro, arba ką skanesnio su
valgyti.

Bet kaip padalinti savai
tės mokestį, kuri augščiausi 
esti 7 doleriai? Siuvėjai 
gauti 7 dol. savaitėje — tai 
perdaug! Mergaitei ilgas 
laikas reikia dirbti, ilgas 
laikas praktikuoti tame 
amate, kol susilaukia 7 do
lerių “pėdės”. Gavus to
kią “pėdę” išteisybės yra 
sunku išskaitliuoti, sunku 
padalinti aną įvairiems rei
kalams.

Taigi pirmiausiai $2.00 už 
menką butelį, valgiui sau ii 
saviškiems $3.50, anglįs, 
malkos ir kerosinas $1.00. 
Gryno pinigo pasilieka tik 
50c., kuriuos pridera ap
versti kitokiems reikalams.

Argi reikia dar didesnio 
rūpesčio likus su 50 centų? 
Nėra dyvų, kad siuvėjos 
moterįs be laiko nukeliauja 
į anapus grabo, kur nesa
ma jokių vargų ir rūpesčių.

Baigiasi nedėldienis ir iš- 
naujo prasideda sunkieji 
šapose darbai. “ Dirbti rei
kia nors varkiant. Neisi 
nors vieną dieną į darbą, 
tavo vietą užims kita toki 
nelaimingoji ir tu pasiliksi 
be nieko. Tik vienas skur
das tuomet pasilieka.

Toksai jau likimas!
Bet ar panašus likimas 

yra visur siuvėjoms vieno
das?

Kitose šalyse siuvėjoms 
investa įvairiausi palengvi
nimai ir pagerinimai. Pav. 
Austrijoj arba tokioj Fran
ci jo j siuvėja nėra priversta 
ilgas -valandas susilenkus 
sėdėti ir nuolatos mąstyti 
apie nuolatinį savo skurdą. 
Siuvimo įstaigose tam tik
ros lektorės garsiai Skaito 
geras knygas ir laikraščius, 
o tris sykius savaitėje mo
kytojai siuvėjoms išguldo 
reikalingiausius daiktus. 
Rankos ir akys prie siuvi
mo, o ausis nukreiptos į pa
mokos daiktus, naudingus 
skaitymus. Smagiau slen
ka darbas ir pats likimas 
yra pakelimesnis. Siuvėjos 
užsidirba pinigų ir apturi iš 
to dvasinį peną. Įstaigų 
savininkai pripažįsta, kad 
tokios darbo metu paskaitos 
labai esą naudingos, nes 
siuvėjos neturi laiko tarp 
savęs kalbėties ir puikiau 
atlieka savo darbus.. Kitur 
dar siuvėjoms darbo metu 
leidžiamą dainuoti, giedoti. 
Dar- kitur siuvėjos remia
mos materijąlįai.

Amerikoje panašios nau
jybės visai svetimos. Pa
mėgintų čionai bile viena 
siuvėja kur šapo j e darbo 
metu užtraukti kokią nors 
smagią dainelę! Netik dar
bo netektų, bet ir tos pačios 
draugės tokią pirštais už
badytų.

Svetimtautėms siuvėjoms 
ir Amerikoje geriau sekasi. 
Jos yra laimingesnės visa
me kame, jos yra ir gi ap- 
šviestesnės. Jei lietuvės 
moterįs veržtųs apšvieti
mai! ir jos susilauktų sau 
geresnio būvio ir joms ne
reiktų taip daug šapose su
silenkus prakaituoti ir savo 
likimą rugoti.

Bet deja! Lietuvių pras
čiokių nėra kam prablaivin
ti. Musų apšviestesnės mo
terėlės nuo savo prastesnių 
sesučių kuotoliausiai šalina
si, nenori su anomis susitik
ti, gėdinasi anas užkalbinti. 
Musų nekurios lietuvės, in- 
gavusios šiek-tįek suprati
mo apie dabartinį draugijos 
surėdymą, pameta šalin sa
vo tėvučių palikimus ir se
ka cicilikų pėdomis.

Ir didis laikas butų atsi
rasti nors vienai Amerikoj 
lietuvei apaštalei, kuri tik
rai panorėtų užsiimti abel- 
nu moterių ir mergelių li
kimu. Laikas butų pradė
ti lietuves moteris vienyti, 
nes vienybė pašalina daug 
nepageidaujamo ir nereika
lingo skurdo, moteris ap
šviečia. Z.

DEŠIMTIS PRISAKYMU 
ŠEIMININKĖMS.

1. Nekuomet nepalik vie
nų vaikų namieje,. nekuo- 

met neleisk vaikui pačiam 
vienam sėdėti prie atviro 
lango.

2. Nepalik degtukų, puo
dų su verdančiu vande
niu, karštos geležies ten, 
kur tik vaikas tuos daiktus 
galėtų pasiekti.

3. Užkimšk gerai bonkutę 
su nuodais ir uždaryk in
daujoj, bonkutę paženklink' 
tam tikruoju parašu, idant 
niekas negalėtų apsivilti.

4. Nenaudok nekuomet 
butelių, indų ir sudynų, kol 
pirmiau jų neišmazgosi šil
tu vandeniu.

5. Nenaudok jokiam rei
kalui neišbaltintų varinių 
arba švininių sudynų.

6. Nekuomet neliek žiban- 
čion lempon arta mašinelėn 
kerosino arba spirito, taip- 
pat ir kitokių lengvai 
sprogstančių skysčių.

7. Saugokis, kad į suleis
tus ir inkaitusiū's” taukus 
neįsilietų vanduo, lies garo 
sprogimas gali' 'išplikinti 
akis.

8. Nenaudok jokiems 
daiktam benzino’ arba tur
pentine ties žibančia lem
pa arba žvake, ty. arti bent 
kokios ugnies — nes tie 
sprogstantieji skysčiai gali

Auksinio ODuoilo Historija
(GRAIKŲ MYTOLOGIJOS ŽIUPSNELIS).
< Lietuvių kalbon išguldė

' / ALYVA.

(Tąsa).
Paskui Achilles kairia ranka paėmė skydą, o de

šine Ragotinę ir su tais ginklais ėmė mankštyties kai
po narsiausias kareivis, rengdamasis karan. Netru
kus prie jo prisiartino augštas vyras ir tarė garsiai:

“Achilles, delko tu esi čionąi? Ko tau čia būti, 
kuomet tavo tėvynė reikalauja pagelbos? Graiki
jos kunigaikščiai rinko jėgas, jų tarpe buvo ieškomi 
kariautojai, karo vedimui buvo skiriama gabiausi 
generolai, o tu štai kur slepiesi. Gėdinkis! Nu
simesk moteriškas drapanas, apsirėdyk vyriškomis 
ir eik su manimi, pildyk’vyrišką priderystę!”

Po tų žodžių Achillės negalėjo elgties kaip jau
na mergina, o juo labiau' tuomet, kuomet karalius 
Ly comedos jam apsakinėjo motinos meldimus. 
Achilles daugiausiai hiisitįkėjo Ulyssesui ir nieko 
nelaukdamas išplaukė., putėmis, kad suvienijus di-: 
dėlę kariuomenę. ; .\
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X. Achilleso šarvai.
Achilles buvo gabus ir sumanus kariauninkas 

Troyanų kare, bet pagaliau jis Graikams padarė 
daug kėblum.o Jis su Agememnonu barėsi už gra
žią belaisvę mergelę, kurią Graikai buvo paėmę ir 
uždarę kalėjimam Ji buvo pažadėta Achillesui ir 
šisai norėjo su ja apsivesti, bet Agamemnon tą 
mergelę nutraukė šalin ir nenorėjo jam atiduoti. 
Achilles už tai taip įširdo, kad pagaliau nusprendė 
daugiau su savo priešais nesigrumti ir nepriklau
syti tokiai kariuomenei, kurios vadu butu pats 
Agamemnon.

Delei to Achilles pasiliko šėtroj. Nei jis pats 
nenorėjo dalyvauti mūšiuose, nei nenorėjo leisti 
savo kareivių su priešais grumties. Kuomet Troya- 
nai pamatė Achilleso prasišalinimą, jie taip drąsiai 
ant Graikų puolėsi, kad pastaruosius pastūmėjo net 

‘ ligi jų pačių laivų.
Tečiau Achilles turėjo draugą vardu Patroclus, 

kurį begalo mylėjo. Patroclui nelabai norėjosi, 
kad Troyanai gautų viršų ir perdaug Graikus 
skaustų, tatai ji sumanė eiti Graikams pagelbon.

pagimdyti dideles nelaimes.
9. Neuždaryk kakalio kol 

^anglis neperdegus, nes gu
žais gali užsinuodyti.

10. Kuomet susižeisi ran
ką arba pirštą, tuojaus ap
vyniok, nes nuo dulkių, in- 
kritusių žaizdon gali užsi- 
nuodinti kraujas.

A..' ' IX. Ties .Troy’aus mūrais.
'pasirengus kaip lekiant karan, Graikijos .mil-, 

žiniška armija tuk&fĖiičiu ląivu pasileido plaukti 
iš Aulis į Troy. Įvelėtą, dienų pasiekė Mažosios 
Azijos krantus, bežiūrėdami į priešininkų miestą.

Troy buvo didelis miestas; turėjo augštą, sto
rą ir'tvirtą akmens mūrą. Tasai mūras buvo ap
juostas aplinkui visą miestą. Tarpe miesto ir jū
rių buvo plati lyguma ir ant tos taigi lygumos atsi
buvo smarki kova.

Achilles atiduoda šarvus ir ginklus.

Pamokslas ir miegas.
Nekurie kunigai taip yra 

nepakenčiamai nuobodus, 
kad tikrai sunku žmogui iš
silaikyti neužmigus laike 
pamokslo. Kartą buvo gir
dėtas pamokslus su taip iš
sklidusiais žodžiais, kad 
tarpžpdžiųosė galima buvo 
ant vargonų pagfaiyti. Re
tai klausytojai užmiega 
klausydamiesi guvaus pa-i 
mokslininko; bet kartais ir 
tas atsitinka. Pamoksli
ninkas tokiame atsitikime 
turi griebtiesi priemogių. 
Tūlas kunigas matydamas 
tūlą skaičių savo pavapi jo
nų snūduriuojant, visa ger
kle sušuko: “Ugnis! ug
nis! ugnis!” — “Kur? — 
Kur?” teiravosi pašokę iš 
miegų parapijonai. “Pra
gare!” atsakė kunigas tęs
damas toliaus savo pamoks
lą.

AR “SVEIKATA” ŽMO- 
. NĖMS PATINKA?

.Ar knyga “Sveikata” yra 
lietuviams naudinga, gali
ma spręsti iš sekančio laiš
ko, parašyto tos knygos au
toriui, kurio rašytojas as
meniškai nepažįsta ir neži
no nevat jo antrašo.

Garbus Tamsta!
Nors nepasipažįstu su 

Jumis, vienok turiu už gar
bę Jums tūkstantį- kartų iš
tarti ačiū, už taip puikiai- 
prakilnai bei originaliai su
taisytą “Sveikatą” (Jūsų 
paršytą knygą)? Kiek 
skaičiau lietuviškų knygų, 
man beveik visos buvo nuo
bodžios, sulyginant su kitų 
tautų knygomis. Bet Jūsų 
“Sveikatą” netikėtai radau 
miesto knygyne, perskai
čiau ir tuoj pasistengiau ją 
įgyti, nore ir nevalgęs bu
čiau visą savaitę, kad tik ją 
turėti savo gyvenime. Aš 
ją skaitysiu*, kol; mokėsiu 
skaityti. Tai bene bus pir
mutinė tokia knyga lietu
vių kalboj ei Su didžia pa
garba, - .

A. Šmulkštys,
1549 E. 31 st.,

Cleveland, Ohio. •,

Troy’aus gyventojai buvo narsus ir, kuomet 
pamatė atplaukiant tokį didelį1 laivyną, jie pasi
rengė kovon. Nors Paris pagriebdamas Eleną bu
vo klaidingai ir neteisingai pasielgęs, tečiau jo gi
minaičiai ir draugai nusprendė Graikams nepasi
duoti ir kariauti ligi paskutiniam kraujo lašui. Be 
to pasirįžo už nieką ir Elenos neatiduoti, kadangi 
pastaroji taippat mėgo Troy’uj gyventi.

Pagaliau prasidėjo karas. Buvo ilgas ir be
širdiškas susirėmimas. Kartais viršų paimdavo 
Graikai, tai vėl Troyanai. Abiejų pusįų pagelbon 
ėjo dievai ir deivės. Jie laikėsi tos pusės, kurią la- 
biaus mylėjo. Karo dievaitis Marsas irgi ten buvo. 
Jam prisiėjo grumties su Graikų deivių vadove, 
Diomede.

Marsas su Diomede kaunasi.

Venus mylėjo Troyanus, todėl ir stengėsi visa
me kame aniems pagelbėti. Kaip žinoma, Venus 
buvo Parišo drauge, nes šisai jai buvo paskyręs 
auksinį obuolį.

Tečiau Minerva su Juno stojo Graikų pusėn. 
Jos dvi labai neapkentė Parišo už obuolio teismą. 
Minerva be to buvo Ulysseso draugė. Ulysses 
buvo didis oratorius ir garsus kareivis, taippat ga
na' išmintingas žmogus. Kadangi Minerva buvo iš
minties ir mokslo deivė, tatai ji tokius asmenis 
daug mylėjo. Minerva su Juno, laikydamosi Grai
kų pusės, nuolatos galvojo, kaip čia butų geriaus 
saviškiems pagelbėjus. :

’ Kuomet karas po ilgesnių smarkių susirėmimų 
pasibaigė,'sumanyta, kad Paris eitų dvikovon su 
Menelaus už Eleną. Jei toje dvikovoj Menelaus 
laimėsiąs, jam privalo būti sugrąžinta Elena, bet 
jei Paris, tai kad jis'netik turįs teisę pasilaikyti 
Eleną, bet dar Graikų kariuomenės privalumas 
grįžti namo nieko nelaimėjus ir daugiau nekariauti 
priešai Troy.

Abiejų pusių vadai su tuo sumanymu sutiko ir 
Paris su Menelaus pradėjo kauties. Ir Menelaus 
butų laimėjęs, jei ne Venus. Ji sergėjo mūšį ir, 
kuomet pamatė, kad Paris bus ingalėtas, pagriebė 
jį į debesius ir, nunešus į jo tėvo rumus-, pasodino 
vienam kambarin.

Graikai manė, kad Paris pabėgo, todėl jį ap
šaukė bailiom. Tada abidvi kariuomenės išnaujo 
pradėjo mūšį ir karas savo keliu slinko pirmyn.

\ Žinoma, karo dievaitis Marsas tame kare ture- .1'4 • 'jo didelę intekmę. Jis daugiau linko Troyanų pu
sėn.' Vieną sykį mūšio mptu jisai “šaukė taip gar
siai,.kaipir dešimts tūkstančių žmonių”.

Apie tai liudija Homeras. Rėksmais buvęs 
taip garsus, kad išbauginęs visus Graikus ir Troja
nus. Kaip navatna tas buvo.

Kitas dievas taippat kovoje dalyvavo. Tai bu
vo jūrės dievas Neptūnas. Šis laikėsi Graikų pu
sės. Vieną sykį besimušant, jis savo galybe suju
dino žemę taip, kad ji visa susiubavo savo pama
tuose ir net patsai Pluto iš baimės drebėdamas nu
šoko nuo savo sosto ir panėrė į Hades. Jis labiau
siai bijojo žemės plyšimo, nes tuokart abidvi ka
riuomenės butų nugarmėjusios jo karalystėn.

Patroclus manė, kad jei jis pasiimtų Achilleso 
ginklus ir eitų su anais kovon, Troyanai imtų gal
voti, kad jis esąs Achilles, tada jie išsigąstų ir, 
nustoję drąsos ir spėkų, mestų kariavę.

Taigi Patroclus meldė Achilleso paskolinti jam 
savo šarvus ir ginklus, kaip tai: šalmą, sardoką ar
ba antkrutį, skydą, kardą ir kitokius įrankius, rei
kalingus kovoje. Kadangi Achilles su juomi drau
giškai sugyvendavo, tai ir jo meldimams buvo pa
lankus. Patroclus, aplaikęs visus tuos ginklus ir 
įrankius, anais apsitaisė ir nuėjo kariauti. Jis 
kariavo gana narsiai, bet Troyanų kariuomenės 
vadas Hector pagaliau jį užmušė.

Hector buvo karaliaus Priamo mylimiausias 
sūnūs ir karuose jisai daugiausiai už visus Įeitus bu
vo atsižymėjęs, išėmus kitą tik vieną Achillesą.

Achilles išgirdęs apie Patroclaus užmušimą, 
labai nulindęs. Ilgas laikas iš savo šėtros neišei- 

’damas1 raitojęs. Pagaliau po visų nusiminimų sail 
taręs: dabar esu pilnai pasirengęs grumties su 
Trojanais, kad šiems atkeršijus už savo mirusį 
draugą. Bet kaip galima grumties neturint šarvų? 
Kadangi Patroclaus šarvus buvo paėmęs Hector, 
tatai Achillesui naujas nusiminimas suspaudė širdį.

Kuomet Achilles pradėjo galvoti, kas jam da
bar netekus šarvų padarius, pas jį šėtron įėjo jo 
motina, Thetis, norėdama savo sūnų pamatyti ir 
suraminti praradus draugą. Motina Achillesui ap
reiškė, kad ji galinti padaryti jam šarvus pas Vul- 
caną ir neužilgo su savo sunumi ji iškeliavo į kalną 
Oljnnpus, kad tenai pasimačius su kalnų vyriau
siuoju dievu. Thetis atrado Vulcaną jo dirbtuvėje. 
Kaip žinoma, Vulcan turėjo dvi savo dirbtuvi: vie
ną Olympus kalne, o antrą Etnoje. Kuomet Thetis 
jam nusiskundė’su savo reikalavimais, Vulcan priža
dėjo kuogreičiausiai nukalti puikius šarvus.

Ir prasidėjo darbas. Į porą minučių kalvėje 
dumplės ėmė pusti, tuoj pasirodė kibirkštys ir ug
nis; kūjų ir priekalų dundėjimas buvo girdimas 
toli aplinkui — tai buvo dirbami Achillesui šarvai 
iš blizgančio metalo. Greitai padirbdinta sardokas, 
šalmas, kardas ir skydas; visi tie šarvai spindėjo 
kaip auksas, sidabras, misingis arba kaipir skardas.

Skydas buvo vienas gražiausių ir indomus taip, 
kad dar niekad niekur panašaus nebuvo. Ant jo 
buvo nupaišinti paveikslai, kaip tai: saulės, mėnu
lio, žvaigždžių ir miestų su visais namais ir gy
ventojais; taippat ūkių su piemenimis ir gyvuliais; 
bet to buvo matoma žmonės laukuose su žagrėmis, 
šokanti jaunuomenė ir daug kitokių vaizdų; viskas 
buvo padirbdinta iš .aukso ir sidabro.
i ' \ ^Toliau bus).
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Iš Lietuviškų Dirvų, t
Gilbertville, Mass.

Rugsėjo 12 d. čia likosi 
teismo pasmerktas kalėji- 
man 25 metų lietuvis vaiki
nas, G., už tai, kad jis iš 
kito kišeniaus išėmė 80 dol., 
So. Barre, Mass. Sakoma, 
kad J. G. nepirmą syk to- 
kis darbelis pasitaikė, bet 
geri nusisekdavo. Ir šiuo
kart gal butų išsisukęs, kad 
nebūtų sugautas ir patup
dytas dviem mėnesiam iki 
teismui. Jo tėvas, pasigai
lėjęs, išėmė jį uždėjęs 100 
dol. parankos. Tėvui gaila 
sunaus, koks jis nebūtų. 
Bet šis tėvelis nusvilo pirš
tus. J. G., gavęs laisvę, 
prisigėrė ir, eidamas namo, 
užpuolė Juozą Minialgą 
bestovintį ties busto duri
mis. Minialga užpuolikui 
taip gerai pataikė per val
gomąją, kad jam išmušė 
penkis dantis ir perskėlė lu
pą. Rugsėjo 12 teismas J. 
G. nuteisė metams kalėji- 
man, o 100 dol. parankos 
pasilaikė už teismo lėšas. 
.Vargšas tėvas dabar verkia 
savo sunaus, o dar labiaus' 
100 dolerių.

Darbai čia eina gerai, bet 
darbininkų netrūkstą. 
Merginų turime pakaktinai. 
Sutikime gyvename. Laik
raščius mažai kas skaito, 
todėl apšvietimas ir darba-

Nuėjome keli pasiklausytų. 
Ogi, broleli, kai jis pradė
jo kalbėti, tai net juokai 
ima. Nusispjovę, kad pie
mens ir tie jau pamokslus 
sako, išėjome laukan. Li
ko, turbut, apie 10 klausy
tojų, kurie kalbėtojui taip 
plojo ir kojomis baidėsi, 
kad kitas butų galėjęs pa
galvoti, kad jų ten šimtas 
ar daugiaus buvo. O buvo 
tik dešimts.

Tai mat, ką springval
ley’iniai lietuviai išdaro 
aukso kalnų ieškodami.

Rupesniu kun. A. Deks- 
nio mes turime jau mokyk
lą, kurioje dienomis moko
mi vaikučiai, o vakarais 
suaugusieji.

Springvalės Vabalas.

St. Charles, Dl.
Rugsėjo 21 d. apsivedė 

Ramusis Gaberėnas su Va
lerija Gričiunaičia.

Linksma darosi matant, 
kad lietuviai pradeda gra
žiai rengti vestuvių pasi
linksminimus. Noriu todėl 
apie šias vestuves pratarti 
kliatą žodelių.

Antrą valandą sugrįžus 
jaunavedžiams iš bažnyčios 
visi svečiai sėdosi prie pie
tų. Gričiunas su savo žmo
na svečius meiliai priiminė
jo ir vaišino. Prie stalo

vimasis lietuvių labui stovi)viskas buvo gražioje tvar- 
ant žemo laipsnio. Labai 
reikalinga musų miestelyje 
lietuviška pagelbinė drau
gija, nes dabai’ ikišiol jo
kios nebuvo.

Balzaminas.

New Britain, Conn.
Rugsėjo 29 Lietuvos 

Dukterių Draugija iš Bris
tol, Conn., statė scenoje tri- 
veiksmę komedi j ą “N eti
ketai”, su dainomis ir mu
zika. Lošėjai užduotis atli
ko pusėtinai. Iš darbo 
žmonelių nieko geriaus ne
galima ir reikalauti. Publi
kos buvo prisirinkę neper- 
daugiausiai. Užsilaikymas 
bet buvo labai gražus.

Darbai 
neblogai, 
laikas, o 
dirbtuvės 
padirbti.

tuo tarpu slenka
Dirbama ištisas 

kartais kaikurios 
ir viršlaikį duoda

P. Pilipauskas.

Spring Valley, Ill.
Darbai gerai eina. Mai- 

nose dirbama, taip sakant, 
iš pasiutimo.

Po tėvo Kazimiero, ka
pucino misijų žmonelės, 
kaip matyti, perstojo lankę 
saliunus, nes vakarais jie 
beveik tušti. Moterėlės ir
gi susigėdo ii* prisilaiko nuo 
gėrimo. Ko gi reiktų, kad 
garbingo misionoriaus žo
džiai visada pasiliktų musų

Musų taip vadinami cici- 
likučiai, pasižiūrėję, turbut, 
į katalikus, irgi surengė 
“misijas”. Parsitraukė ko
kį tai “labai svarbų” kal
bėtoją, kad mus pamokytų. 
Tasai ir šokinėjo ir trypė ir 
rankas laužėsi, kad tik pa
darius didesnį į klausytojus 
įspūdį, bet mažai buvo klau
sytojų — 15 ar 20; be to — 
nei vienos moterėlės; o šios 
pirmiaus į tokias prakalbas 
tekinos bėgdavo ne tik pa
čios, bet ir vaikelius temp- 
davosi.

Rugsėjo 24 d. cicilikai ii 
vėl surengė prakalbas. 
Darbštus, matyt, jie žmo
nės. Šiuomi tartu parsi
kvietė nekokį Kasparką, 
kad šia įsus pamokytų..

... RED. ATSAKYMAI.

N oroms-nenoroms 
apleisti svetainę.

nariai susirinko atlaikyti 
mėnesinį susirinkimą. Su
ėjus svetainėn, ant nelai
mės, atėjo būrys lenkų irgi 
susirinkimo laikytų. Pasi
aiškino, kad lietuviai, jiems 
prigulintį nedėldienį pra
miegoję, susirinko ne savu 
laiku, 
asiėjo
Esant svarbių reikalų ap
svarstymui, tūli nariai rei
kalavo neatbūtinai, kad at
būti susirinkimą. Taigi 
vienas narių suėjusius pasi
vadino pas save, kame tu
rėjęs tuščią kambarį, arba 
geriaus sakant, stačiatikių 
cerkvę, nes ten rusai laiko 
savo pamaldas. Suėjus mi- 
nėtan kambarin svarstyti 
svarbius reikalus išdžiuvo 
gerklės taip, kad reikėjo 
vilgyti, kad ką nutarus. 
Nutarta parsikviesti lietuvį 
kunigą, užpirkti šv. Mišias 
ir tt. Po susirinkimui vėl 
išdžiuvo gerklės taip, kad 
ėmė girgždėti.... Nesiran- 
dant daūgiaus tepalo, visi 
nutraukė į kitą bustą ir ten 
“linksminosi”, kaip geri 
vyrai, atlikę svarbius rei
kalus. Girdėties, kad ten 
visko butą?'ausis lyginta ii 
tt. Nežinia, kaip dabar bus 
su kunigu: ar reiks jį kvies
ti, ar ne?...

Taip tai rugstame... Ir 
nestebėtina, nes laikraščių 
mažai kas skaito; mat — ge
riaus alų gerti, kaip skai
tyti. Liūdnas.

ko j e prižiūrint ponioms 
Stanislačienei ir Gričiu- 
nienei ir labai smagu buvo 
matant, kaip visi svečiai 
mandagiai užsilaikė ir bu
vo blaivus.

Po pietų svečiai vieni žai
dė lietuviškas žaisles, kiti 
ramiai šnekučiavosi. Pas
kui dvi jaunos mergaitės, 
p-lės M. ir J. Valintaitės 
padainavo “Sveiki broliai 
dainininkai” ir kitokių dai
nelių, padarydamos į sve
čius didelių įspūdžių.

Apie 9 valandą buvo va
karienė ir mezliava. Čia 
nebuvo torielių daužymo, 
kaip paprastai lietuvių ves
tuvėse atsitinka. Visi sve
čiai ramiai už stalo sėdėda
mi davė jaunavedžiams, 
kiek kuris išgalėjo, o jauna
vedžiai, atsilygindami, da
vė svečiams po gėlę.

Tai, tur but, pirmos to
kios vestuvės musų mieste
lyje buvo.

Rugsėjo 22 d. svečiai su
sirinkę ramiai ir pavyzdin
gai užbaigė vestuvių poky
lį, žaizdami ir pasikalbėda
mi.

Jaigu visi lietuviai tokias 
vestuves rengtų, tai nekuo- 
met nebūtume svetimtaučių 
žeminami. Apart to ir mes 
patįs jaustumėsi augštes- 
niais žmonėmis.

Del taip pavyzdingų ves
tuvių surengimo Ramusis 
Gaberėnas ir Valerija Gri
čiunaičia musų miestelyje 
užsipelnė neišnykstančią 
pagarbą.

Vestuvėse Buvęs.

Ladd, III.
Spalių 1-mą d. kun. Deks- 

nis moterystės ryšiu suvie
nijo Andriejų Podžiuną su 
p-le Baibokaite. Vestuvės 
buvo su šokiais. Viskas at
sibuvo gražiai: be torielių 
dąužyųĮQ# in be muštynių. 
Linkiui e jaunavedžiams di
džiausios laimės.

J. Kaulinas.

Toronto, Ontario, Canada.
Musij mieste senai jau 

gyvuoja lietuviška draugi
ja... Aną nedčldienį jos

Londonas, Anglija.
Londono lietuviai, galima 

sakyti, visiškai neužsiima 
politiškais ir tautiškais dar
bais. Tame dalyke jie, tar
tum, apmirę. • Rodosi, lais
voj šalyj lietuviai galėtų 
darbuotiesi, jaigu jau ne 
pakėlimui savo tautos, tai 
bent prieš^ištautėjimą. Yra 
lietuvių suprantančių savo 
reikalus, bet labai mažai, o 
ir tie patįs nesirūpina lietu
vių reikalais. Leiskime, 
kadir tasai pats musų žy- 
miausiasai apšviestunas, P. 
K. Pilėnas, gavęs valdžios 
teisme vietele visai, tarsi, 
pražuvo ir jau keli metai 
tarpe lietuvių nei akių ne
parodo, nors pirmiaus gana 
karštai darbavosi tautiško
je ir politiškoje dirvoje ir 
daug ką nuveikė. Anąmet, 
jis nemažai prisidėjo inku- 
rimui “Aušros” dr-jos.

Turiu paminėti, kad Lon
done lietuvių tarpe kito to
kio uolaus inteligento kai 
Pilėnas visai nesigirdi. Gai
la, kad jis lietuvių šalinas.

Lietuvių tarpe apšvieti
mas šiek-tiek pradėjo kilti. 
Įvairiij laikraščių čia, ne
skaitant priemiesčius, parei
na apie 90 egz. Bet ne visi 
juos skaito; kiti užsisako 
tik del mados, pasigirdami 
net, kad neskaitą, tik imą 
juos iš užuojautos. Tas ir 
nepeiktinas dalykas. Bet 
skaitytojas, neskaitantis 
laikraščio, turi užmiršti sa
vo tautos reikalus.

Galop priminsiu, kad jau
nieji lietuviai myli šokius 
ir pasilinksminimus, tik kad 
iš tų linksmybių kaip kada 
ir į pakaušį tenka. Štai, 
lietuvių kliube, kelios savai
tės atgal, keli vyrukai iš 
linksmybės susipešė ir vie
nam prakirto pakaušį. Na, 
ar ne gėda lietuviams taip 
elgties? Dabar nutarta ne- 
kurį laiką tokius peštukus 
visai neįsileisti kliuban.

Rugsėjo 19 d. vieno lie
tuvio Probulio 7 metų vai
ką patiko nelaimė — veži
mas pervažiavo šoną ir iš
laužė rankutę. Vaikutis 
randasi ligonbutyje.

galijotas.

Chas. Kudirkai. Tamsta 
aprašėte labai paprastą atsi
tikimą ir ne iš lietuvių gy
venimo. Iš ne lietuvių gy
venimo mes visęjcių atsiti
kimų randame augliukuose 
dienraščiuose ir galime pa
sirinkti. Malonėkite pra
nešti visokius atsitikimus 
jūsų miesto lietuvių tarpe, 
o mielai sunaudosime. Pri
siųsta žinutė laikraščiui ne
tinka. ,

J. Jovaišai. Iš tokio po- 
lemizavimo niekam nėra ir 
negali, būti naudos, P-as V. 
parašė, Jus jį iškritikavote, 
jis atsakė į Jus kritiką ir 
dalykas pasibaigė. Tams
tos paskutinis patėmijimas 
bus tik nauja ir tuščia ta
me dalyke polemika. Skai
tytojai jau galėjo pilnai 
spręsti, kurio jųdviejų ge
resnė teisybė.

Springvales Vabalui. 
Tamstos korespondenciją 
indedame sutrumpinę. Ko
respondencijose reikia 
vengti šiurkštumų ir nerei
kalingų mokinimų. Reikia 
priminti, kad Lietuvių 
Spaudos Draugija paskuti
niame suvažiavime nuspren
dė, kad laikraščiai saugo
tus! neetiškumų.

Vestuvėse Buvusiam. 
Kad duoti Redakcijai pa- 
tėmijimą dėti laikraštin 
korespondenciją tnesutrum
pinus, tai reikia trumpai 
parašyti, arba taip parašyti, 
kad korespond. nereiktų 
perrašyti. Jaigu reikia per
rašyti, tai redakcija turi 
teisę “trumpinti” arba “il
ginti” taip, kaip jai išrodo 
tinkamiaus. Kam reikalau- • • » ■ • ■*ti iš redakcijas tokių daly
kų, kokius ji negali išpil
dyti? K ‘\

Liūdnam. Redakcija ne
žinodama tikro dalykų sto
vio negali imti ant savęs 
atsakymą “už koresponden
ciją, po kuria rašytojas ne
padeda savo tikros pavar
dės. Todėl korespondenci
ją turėjome “perkošti”. 
Meldžiame taukiaus praneš
ti apie Kanados lietuvių gy
vavimą.

Balzaminui. Už 
ačiū.

žinutę

NAGŲ KRIMTIMAS.

Tai yra labai prastas in- 
pratimas, tiesiog liga.

Berods, kartais yra ir li
ga, kurioje žmogus jaučia 
po nagu kokį tai niežėjimą 
arba kitokį nesmagumą ir 
kitaip gelbėties nežinoda
mas, pradeda juos kramtyti. 
Bet toki liga labai retai pa
sirodo.

Tankiausiai nagu krimti
mas persineša nuo tėvu ant

sai piktas noras yra vai
kams taip kaip prigimtas. 
Vieni vaikai nuo tėvų išsi- J i mokina savo nagus siriauž- mr '/r ti ar krimsti, kiti, tai ir ne
matydami tą patį daro, iš 
savęs pramokę.

Patėmvta yra dar ir tas.‘ *. j J'kad nagus griaužia daugiau 
šiai tokie žmonės, kurie tu
ri silpnus nervus, silpną bū
dą, silpną valią. ”

Žinoma, tai galima pasa
kyti tik apie priaugusius 
vaikus ir subrendusius žmo
nes, kurie pilnai supranta, 
kad piktai darą, bet nes- 
tengią nuo to atsilaikyti.

Nagų kramtymas sveikatai 
nedaug ką kenkia ir nagų 
griaužikai gal lygiai ilgai 
gyventi, kaip ir negriau- 
žiantieji. Nukramtyti na
gai daugiau gražumą no 
kaip sveikatą gadina.

1

Galima rods sakyti, kad 
nukrimsti nagų galeliai gali 
patekti į žarnas ir įsikabin
ti ten į sieneles, ypač į taip 
vadinamąją akląją žarną; 
galima sakyt, kad pirštai 
su apgriaužtais nagais vei
kiau suserga ir prie jų grei
čiaus prisimeta visokios li
gos, bet ar tas ištikro taip 
yra, negalima patikrinti.

Kitkas yra su gražybe. 
Pirštai su nugriaužtais na
gais labai nepuikiai išrodo: 
atbukę, nelygus, bjauru pa
žiūrėti. Be to jie ir negal 
but taip stiprus, kaip svei
kai augę nagai.

Viename dalyke rods na
gų krimtikai išsikelia augš- 
čiau kitų žmonių. Po nu- 
griaužtų nagų negali atsi
rasti purvų ir jie pertai tu
ri švaresnius pirštus. Žmo
nės, kurie negriaužia nagų, 
po pastaraisiais tur tikrus 
purvynus, kurie tikro pasi
bjaurėjimo verti, rasi dar 
daugiau kaip apgriaužti na
gai.

Bet kaipgi atsipratinti 
nuo nagų kramtymo. Na
gų kramtymas prasideda 
jau iš mažens, nes nekurie 
jau iš kūdikystės metų 
griaužia nagus ir daro tai 
tokiuo karštumu, kad tik
rai verti apgailėjimo. To
dėl neduokite vaikams pli
kus pirštus čiulpti, jei ne
norit, kad jie paskui pra
dėtų nagus krimsti.

Kas pradėjo jaunuose die
nose nagus krimsti, tą sun
ku nuo to atpratinti jam ir 
suaugus. Nekurie mėgina 
dar ir taip gydyti, tepa pirš
tų galus karčiomis žolėmis, 
užmauna pirštines, arba su
riša rankas taip, kad nepri
siektų prie burnos. Bet vis 
tai nedaug gelbsti. Išmin
tingi prikalbinėjimai jau 
suaugusiems vaikams turi 
dar geriausias pasekmes. 
Didesnieji vaikai, norėda
mi dailius pirštus turėti, 
retkarčiais patįs nusiprati- 
na nagų kramtymą.

Nekurie auklėtojai, nega
lėdami vaikus nupratinti 
nuo nagų kramtyiųo, prade
da juos mušti, ant keltų 
klupdyti, arba ir piktais žo
džiais bausti. Bet iš to 
naudos nėra ir tokie budai 
nelabai tinka.

Bet išmintingi pamokini
mai ir nurodymai į tai, kad 
nagų kramtymas —- negra

Neatidek!
Jai sergi inkstą liga, ar turi kokias kepenų kliūtis, 

ką lengvai gali pažinti, tėmydamas 
j šiuos apsireiškimus:

Skausmai sąnariuose arba strėnose
Poakių suputimas,
Pėdos ir čiurnies suputimas,
Šlapumines kiiutįs,

Neatidėk, nedėk niekais to, kovok su liga 
iš pat pradžią su pagelba'

SEVEROS

Labai spalvuotas šlapumas 
Nuosėdos šiupinio 
Neskanumas burnoj
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Gyduolių nuo Inkstu ir Kepenų
CSevera’s Kidney and Liver Remedy]

Vartojimas ją tikrai suteiks nemažas pasekmes. \ 

Tinka žmonėms visokios lyties ir amžiaus :.

Kaina 50c. Didesnė bonKelė $1.00

Kur reikia virškinimo kliūtis prašalinti, skilvio 
raumenis sustiprinti, sutaisyti tikslumą ir saikumą 
vidurių, — ten niekas gydomąja veikme nesusily
gins su

Severos Gyvasties Balsamu
(Severą’s Balsam of Life)

Kaina 75 centai

Kadangi viso organizmo sveikumas dideliame laips- 
nyj priklauso nuo žarnų stovio ir kepenų veikimo 
tatai primename žmonėms, turintiems vidurių už
kietėjimą, arba jų netikslumą, kad jie imtų

Severos Pigulkas nuo Kepenų
(Severa's Liver Pills)

Kaina 25 centai.

Jai reikalauji vaistų, imk Severinius. Pardavinėjama aptiekose
visur. Nepriimk kitokių. Gydytojo patarimų greitai 

suteikiame laišku alei vienam, kas jo prašo pas

W. F. Severą Co.
žus papratimas, kaip kar
tais atneša gerus vaisius.

Vienok tai atsitinka tik 
piie geresnių bernaičių ir 
mergaičių, turinčių jau dau
giau nutvirtintą ir suvaldo
mą valią. Valios tvirtu
mas todėl šiame dalyke la
bai svarbus dalykas.

Mažakraujai, menkesnieji 
vaikai, reikalauja ir kitokio 
gydymo budo. Bet visu- 
pirmu reikia rupinties, kad 
kūnas geriaus sustiprėtų, 
nesą tada ir blogi palinki
mai lengviaus išnyks, Be 
daktaro patarimo nevelyti-

na tame atvėjyj nieko veik
ti.

Trumpai sakant, atprati- 
nimas nuo to blogojo palin
kimo nėra lengvas. Reikia 
daug kantrumo ir sumanu
mo.

Reikia dar priminti, kad 
ir atpratinti nuo to palinki
mo vaikai po kokio laiko ir 
vėl ima savo veikti.

Butų velytina, kad ir mo
kytojai į tą blogą vaikų pa
linkimą atkreiptų savo do- 
mą, nes jie tame dalyke 
daug pagelbėtų patiems 
gimdytojams.

Copyright, 1912, by American Press Association,
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liau dar labiau pabrang
sianti. Ir tam pabrangi
mui, sakoma, nebusią galo. 
Jie tvirtina, buk gyvento
jai labai klystanti, manyda
mi, kad skerdyklų savinin
kai sauvaliai nustatanti mė
sos kainas ir iš to traukian
ti pelną. Brangumo prie
žastis toji, kad mėsos esa
ma visai mažo ištekliaus, 
kad tuo tarpu reikalavimai 
anos esą tiesiog milžiniški.

Be to jie sako, kad jei bu
tų panaikintas nuo Įveža
mos iš užsienio mėsos mui
tas, tada Argentina, Kana
da ir Meksikas, tiesa, suga
bentų daug mėsos, bet rei-

atlėkę trįs patrolvežimai ir 
policijantai areštavę kelis 
desėtkus darbininkų tik to
dėl, kad tie stovėję be už
siėmimo. - Iš policijos nuo
vados paleista tie, kurie su
tikę tuoj aus eiti darban, gi 
atsisakiusieji pasmerkta į 
pataisymo namus po 30 die
nų kiekvienas.

Puiki laisvės šalis!

Kalendoriaus reforma.
Ta rp ta utiniame - pirklybos 

butų kongrese, kuris nese
nai. atlaikyta m. Bostone,. -kią patėmyti tas, kad tuo- 
Mass., Belgijos atstovas Ca- 
non-Lagrand perstatė da
bartinio kalendoriaus per
mainai reformą. Tasai svar
bus klausimas persistatąs 
sekančiai:

Dabartinio kalendoriaus 
reformos daugiausiai reika
laujanti pirkliai ir banke
liai, kuriems norėtųsi la
biausiai matyti lygius die
nomis mėnesius ir nekilno
jamą velykų šventę. Kalen
doriaus reformai Šveicarijo
je gyvuojąs nuolatinis ko
mitetas, kuris nesenai žadė
jęs sušaukti visas vietinę 
konferenciją ir galutinai už
baigti tą opų reikalą.

Kadangi kalendoriaus re
forma be Vatikano prisidė
jimo nėra galima, o dabarti
nė Šveicarijos valdžia tenai 
neturinti savo atstovo, tatai 
nuspręsta kitokiuo keliu 
kreipties Vatikanan ir 
melsti popežiaus, idant ir 
jis pridėtų savo ranką prie 
reformuojamo kalendoriaus. 
Sakoma, kad popežius nuo 
to prašymo neatsisakysiąs, 
juo labiau, kad ir pačiame 
Vatikane jau buvęs apkalba
mas klausimas apie velykų 
ir kitų švenčių nekilnojimą.

Štai vienas kalendoriaus 
reformų projektas: Naujų 
Metų diena turį but tarp
tautinė šventė ir ji nebusią 
priskaitoma nei prie vieno 
mėnesio. Taigi liksią 364 
dienos, kurios busią pada
lintos į keturis bertainius, 
kiekvienas po 91 dieną. 
Kiekvienas bertainis turė
siąs tris mėnesius: du pir
mutiniu po 30 dienų, o pas
kutinis 31 d. Kiekvienas 
bertainis turėsiąs 13 savai
čių. Gi prakilniausiais me
tais užaugusi viena diena 
turėtų but sunaudojama 
karnavalui, ty. abelnai šven
tei, kuri neturėtų but pri
skaitoma nei prie vieno mė
nesio.

Esama dar ir kitokių ka
lendoriaus reformoms pro
jektų.

kart Suvienytose Valstijose 
gyvulių auginimas sumažė
tų ir savos mėsos ištekliaus 
visai nebūtų.

Taip tai jie gazdina val
džią.

Tuo tarpu darbininkams 
liekasi vienas alkis. Už 
brangius pinigus nėra ko 
valgyti! Politinės partijos, 
tiesa, mums žada aukso kal
nus, bet negalima anų paža
dėjimais užsitikėti.

Pavyzdinga betvarkė 
Amerikoje su tuo brangu
mu. Trustai valdo šalį.

* * *
Dar apie S. L. A. prezidento 

areštavimą.
Pereitą sykį paminė j omb 

apie areštavimą So. Bosto
ne S. L. A. prezidento Ži- 
vatkausko. “Kova” ,(No. 
40) apie tą areštavimą štai 
ką apžvalgoje sako: ,

“Žinoma, neareštavo be 
įskundimo. Įskundėjas, kas 
jis nebūtų, atliko judošišką 
darbą. Turėjo tai but koks 
žemos rųšies tamsunas. Do
ras, apšviestas žmogus ne
būtų padėjęs valdžiai var- 
žyt laisvę žodžio tokiame 
dalyke, kaip platinimas S.

* ❖ *
Mėsos brangumas.

Nieko negelbėjo mėsos 
trusto bylavinias, nei val
diškų komisijų tardymai, 
nei parašyti skaitlingi 
straipsniai apie brangumą 
— brangumas augte auga 
kaip ant mielių ir netrukus 
mėsa paliko prieinama tik 
milijonieriams ir, abelnai, 
vieniems turčiams. Bėdi
niems žmonėms-darbinin- 
kams, rasi, greitai prisieis 
maitinties arkliena, 
na arba ir katiena. 
bent pramatoma.

Chicagos detaliniai
pirkliai nesenai apreiškė, 
kad jautiena, arba taip'va- 
dinama “beefsteak”, prisi
artinus žiemai pabrangsian
ti lig 30 centų svaras.

Skerdyklų savininkai tuo 
tarpu savaip dainuoja. Vi
si jie sutinka, kad mėsa to-

* *
Didelis anglekasyklose 

straikas.
Firmos Lehigh Coal and 

Navigation Co. anglekasy
klose, Pennsylvanijoj, už
gimęs straikas todėl, kad du 
darbininku nenorėjusiu pri
sirašyti prie unijos. Pir
miausiai sustraikavo 4.000 
anglekasių N esquehoninge, 
paskui straikas prasiplatino 
visame Panthert Creek ra
jone ir ritidien 10.000 darbi
ninkų švenčia. Vienas iš 
tųdviejų neunistų, pats pa
metęs dirbti, o kitas dar 
dirbąs ir kasyklų valdyba 
nenori jo pašalinti iš dar
bo.

Tatai delei vieno atkak
laus žmogaus nedirba 10.000 
darbininkų, kurie kasdieną 
netenka mažiausiai $20.000 
uždarbio. Vienok tai kova 
taisykliška už unijos pripa
žinimą ir tikima straikinin- 
kų pasišventimas nenueis 
veltui.

Kompanija tuo tarpu lie
pus sulaikyti mašinų ugnis 
ir apreiškus, kad nesiduo- 
sianti terorizuoties unijai, 
kurios reikalavimai esanti 
be pamato. Anglekasių 
unijos prezidentas White 
taippat nieko negalįs nu
veikti tame atvėjyj, nes ne
turįs teisės liepti darbinin
kams pertraukti straiką 
nors pats asmeniškai tam 
straikui esąs ir labai prie
šingas.

Kadangi p. Živatkauską 
įskundė Bagočius, taigi 
“Kova” tuo pasakymu pui
kiai jam prisitarnavo. Pa
sitikima, “Kova” pasakys, 
kad ji apsirikus antmezda- 
ma .Bagočiui “judošišką 
darbą” ir “žemos rųšies 
tamsumą”.

Kadangi Bagočius yra ci- 
cilikų vadovas, tatai dabar 
gana aišku, koki pas cicili- 
kus dora.

❖ *
Moterystė arba deportacija.

New Yorko vyresnybė ne
senai buvo nusprendžius 
deportuoti, tai yra sugrą
žinti į Europą francuzę, 
Marę Combe, kuri atkelia
vus New Yorkair’ ir tėnai 
policijos areštuota už vaU 
kiojimasi.

Suimtą mergelę policija 
uždarius kalėjimai! Tombs 
ir iš ten norėta greitai ji 
nugabenti ant Ellis Island, 
kad tuo tarpu atsilankė ka
lėjimai! mergaitės tautietis 
Morris Benvit, kuris ją dar 
Francijoj buvęs gerai paži
nojęs, ir apreiškęs, kad aną 
vesiąs, by tik išgelbėjus nuo 
deportacijos. Policija su 
tuo pasiulijimu sutikus ir 
netrukus katalikiškas kuni
gas anuodu kalėjime surišęs 
moterystės ryšiu. Paskui 
ponia Benvit su vyru be jo
kių kliūčių išleista.

Tikrai amerikoniškai.

sunie-
Taip

mėsos

* * *
Asmeninė prievarta.

Pittsburge darbininkai la
bai prastai apmokami. Di
delės namų statymo kompa
nijos, mokančios darbinin
kams menkas mokestis, ne
galinčios sužvejoti sau dar
bininkų. Nieko negelbsti 
nei laikraščiuose apskelbi
mai, nei agentai.

Nesenai ties vienu stato
mu bustu susirinkę apie 
šimtas darbininkų ir ra
miai žiūrėję, kaip keli de- 
sėtkai darbininkų kasę bus
to pamatams žemę. For- 
manas be darbo stovintiems 
darbininkams siūlęs po du 
dolerių už dešimts valandų 
dienos darbo, bet nei vie
nas iš stovinčių nesutikęs 
su tuo pasiulijimu.

Tada formanas telefonu 
pranešęs policijai, tuojau

išnešęs 
teismas

*
* =?

Leista socialistams susi
rinkimai.

‘ ‘ Kiekviena parti j a gal i 
rengti demonstracijas ant 
viešųjų kelių, arba viešuose 
parkuose be policijos leidi
mo ir pastaroji neturi teisės 
jokiuo budu kenkti susirin
kusiems, kol nebus perženg
ti įstatymai”.

Tokią ištarmę 
Common Pleas
Pittsburge reikale Samuelio 
Mervis, kuris buvo areštuo
tas socialistų mitinge ant 
tyro oro, kur 200 policiantų 
išvaikė 20.000 susirinkusių 
žmonių. Tokiuo budu mies
to nuosprendis, uždrau
džiantis viešose vietose mi
tingus, pripažintas be svar
bos.

Tą ištarmę socialistai su
tikę krikštavimais ir todėl 
dabar maną surengti dar di
desnes demonstracijas savo 
skiriamų kandidatų į vald- 
vietes naudai.

Ne visur socialistams 
našiai sekasi.

pa-

*

Ir žydai apie lietuvius.
Varšavos žydų laikraštis 

“Haint”' intlėjo, dviejuose 
numeriuose ilgą straipsnį 
vardu ‘‘Lenkai Lietuvoje”. 
To straipsnio autorius iš- 
rodinėja skriaudas, kurias 
daro lenkai Lietuvoje ne tik 
žydams, bet ir patiems lie
tuviams. Nurodydamas į 
tai, kad lietuviai pasiuntė 
Ryman skundą del lenkų 
darbų Lietuvos bažnyčiose, 
“Haint” vadina tą skundą 
“šauksmu slegiamosios tau
tos, šauksmu silpnųjų, ne
pajėgiančių atsispirti prieš 
savo engėjus”.

Sulyg “L. Ž.” Vilniaus 
lenkų laikraščiai delei ‘io 
straipsnio pajuokianti kaip 
žydus, taip ir lietuvius.

** *
Dūmos kandidatai.

Seinų “Šaltinis” nebe 
tikslo su p-nu Bulota pra
dėjo kariauti už astovuš 
Rusijos durnoje iš Suvalkų 
gubernijos. Jis iš savo pu
sės stato vieton Buloto štai 
kokius kandidatus: daktarą 
Joną Basanąvičių, arba ku
nigą Juozą Laukaitį. Gi 
Bulotą įvairias budais pa
juokia. Mat, tasai laikosi 
pirmeivių eilių. Be to gir
dima, kad dar ir kiti kuni
gai norėtų patekti dumon ir 
galvatrūkčiais varo agitaci
jas tarp kaimiečių. Pasi
naudodamas nešvarių prie
monių “Šaltinis” beabejo- 
nės išloš rinkimuose.

kad visi 
Viešpa- 
Bet to-

Chi-

** *
L. D. D. organas.

Nesenai susitvėrusi 
cagoje Lietuvių Daktarų
Draugija pasirinko sau or
ganu laikraštį “Tėvynę”. 
S. L. A. centralis komitetas 
5 balsais prieš 2 sutiko, kad 
“Tėv.” butų'oficialiu orga
nu. Nuo šio laiko taigi 
“Tėvynėn” invedaraa “svei
katos skyrius”.

** *
Apie Vilniaus universitetą.

Maskvos laikraščiai rašo 
— patėmija “L. Ž.” — kad 
žmonių švietimo ministeri
ja jau pakėlus klausimą 
apie Vilniaus universitetą. 
Taipgi praneša, kad Vil
niaus universitetan, jei tok
sai busiąs inkurtas, butų su
gražinti visi tie mokslo tur
tai, kurie patekę Kievo uni
versitetui, uždengus univer
sitetą Vilniuje.

* * *
Literatūros žinios.

“L. Ž.” prašoma paskelb
ti, kad lietuvių kalbon ver
čiama prof. dr. M. 
Verwrn’o: “Die Mechanik 
des Geistecleben” (Dvasios 
gyvenimo mechanizmas) ir 
dr. Job Tewsco: “Moderne 
Erwehung in Haus und 
Schule” (Dabartinis namų 
ir mokyklos auklėjimas). 
Pastaragai rašoma tik sulyg 
minėto veikalo.

prisitaikymas prie įstatymų, 
atsižvelgimas į padėjimą ir 
šaltas kraujas išris šioj ša
lyj sunkų darbininkų klau
simą.

Mgr. Lavelle pasakojo, 
kad kapitalas yra neatski
riamas darbo draugas ir jis 
be darbo negalįs apsieiti, be 
to visokie universaliai bu
dai, teorijos, kurių tikslas 
pa griauti įstatymus, šei
mynas ir bažnyčią, turi but 
aplenkiami, ty. paliekami 
šalia. Savo pamokslą pra
dėjo Šv. Rašto žodžiais: — 
“Ir prakaituodamas dirb
si”.

Patvirtino jis, kad darbo 
klausimas visuomet gyvavęs 
ir buvęs sunkus išrišti. Ne
turįs jis pretenzijos tą klau
simą išnerplioti, bet norįs iš 
ano ištraukti kelis patėmi- 
jimus.

Būtent: Neprigulmybės 
dekleracija mums tvirtina, 
kad visi žmonės yra sutver
ti laisvais ir lygiais. Tas 
reiškia, kad jie turi neužgi
namas teises gyventi, turėti 
laisvę ir laimę.

Evangelija sako, 
žmonės yra lygus 
ties akiveizdoje.
liau jau toji lygybė baigia
si. Nesame visi lygiais, ka
dangi yra žmonės gabus ir 
negabus, žmonės tvirti ir 
žmonės silpni, žmonės tau
pus- ir palaidūnai, išmintin
gi ir paiki. Delei tos prie
žasties už darbus turi but 
atlyginama sulyg žmogaus 
gabumo ir energijos, kokiais 
jis naudojasi dirbant.

Norint naudoties teisėmis, 
prirodinėjo pralotas, reikia 
atminti priderystes. Dar
bas visuomet privalo laiky- 
ties įstatymų, šalinties prie
vartų. Jei įstatymai pasi
rodo blogi, darbas gali juos 
pakeisti tik su balsavimų 
pagelba, jokiuo kitokiuo bu- 
du. “Turite didelę valdžią: 
balotą. Del ko ana nesinau
dojate?” — šaukė mgr. La
velle. — Darbas turi būti 
valdomas teisingumu, turi 
but doras. Arbitraciją 
mgr. Lavelle laiko išganin
gu daiktu darbininkų klau
sime ir turi viltį, kad tasai 
dalykas šion šalin busiąs 
priverstinai investas.

Į straikus mgr. Lavelle 
atsižiūri tokiuo budu: strai- 
kai padarę daugel gero, 
kaipir karai atnešą nema
žas naudas, bet karų niekas 
neremiąs

DVI PAŽIŪRI Į DARBI
NINKŲ KLAUSIMĄ.

1. Darbininkų klausimas 
-bažnyčioje.

Šv. Patriko katedroje 
New Yorke > pralotas, mgr. 
Lavelle, “Labor Day” šven
tėje pasakė pamokslą apie 
darbo problemas. Visi žy
mesni darbininkai, nežiū
rint anų tikėjimo, klausėsi 
pamokslo jau tik iš to at
žvilgio, kad pirmusyk kata
likų bažnyčiose pagerbta 
Darbo šventė specialėmis 
pamaldomis. Pralotas pri
rodinėjo, kad tiktai išmin-l Negali būti tinginiaujančių 
tingas patarimas, ankštas«turčių ir tinginiaujančių

2. Unijinio advokato balsas.
“Labor Day” šventėje 

San Francisco, Cal., parke 
Hull Mound, į susirinkusius 
darbininkus kalbėjo advo
katas Clarence S. Darrow, 
brolių McNamarų apgynė
jas. Darrow buvo kaltina
mas už “jury” narių papir
kimą minėtoje byloje, teis
me jisai pats .teisinosi ir 
buvo paliuosuotas nuo viso
kios papirkimo atsakomy
bės. Parke Hull Mound 
Darrow savo kalba nagri
nėjo piktą, gyvuojantį tau
tos pramonėje, ir pažymė
jo, kad dinamitas ir kartu
vės, lokautas ir kalėjimas 
nekuomet neišriš darbinin
kų klausimo. Negalima 
nuolatos kovoti — laimė ir 
klotis nėra karo pasekme, 
reikalas atsiekti santaiką. 
Kad atsiekus santaiką, pri
dera darbas pradėti nuo pa
pėdės, nuo viso pikto lizdo.

Darbo klausimas, Darro- 
wo nuomone, nekuomet ne
galėsiąs but išrištas, kol vi
si žmonės neliksią kapita
listais ir visi darbininkais.

vargšų. Žmonės negali būti 
vienu ir tuo pačiu laiku dar
bininkais ir duondaviais, kol 
nepaliks susijungusiais sa
vininkais savo vietų ir dar
bo reikmenų. Kiekvienas 
išlaikantis laipsnis pramo
nės teisingume turi but at
liktas kooperacijos, idant 
kits kito nelaikytų priešu.

Darbininkų unijas Dar
row laiko pereinamomis sis
temomis, gelbstinčiomis 
darbininkams atsiekti ge
resnę ateitį. Taigi iš Dar- 
rowo kalbos pasirodo, kad 
unijos savu laiku išnyksian- 
čios, kuomet darbininkai su
silauksią sau geresnio būvio. 
Bet klausimas, kuomet?

Apie, tas dviejų žymių vy
rų į darbininku klausimą 
pažiūras, tegu sprendžia pa
tįs skaitytojai.

VLADISLOVAS SYRO- 
KOMLIA.

Rugsėjo 3 d. Vilniaus šv. 
Jono bažnyčioje buvo laiko
mos iškilmingos pamaldos 
už dūšią lenkų dainiaus 
Ludviko Kondratavičiaus, 
kurs rašęs slėpdamasis po 
slapyvardžiu Vladislovo Sy- 
rokomlios. Tą dieną kaip 
tik sukako 50 metų nuo jo 
mirties. Guli jis palaido
tas Vilniaus Rasoje, kaip 
tik tame pačiame kalnelyje, 
kur ilsisi palaikus ir musų 
neužmirštino veikėjo Povilo 
Višinskio. Dvasios jų abie
jų, nors ir ne viename lai
ke ir ne vienoje dirvoje vei
kusios, turi daug bendro, 
nes jos abi — augštai iškėlę 
nešė ties savo tautomis dva
sios prakilnumo skaisčias 
vėliavas.

Liudvikas Kondratavi
čius, nors savo privatinia
me gyvenime buvo silpno 
budo, ir kęzdamas didelį 
vargą, prie savo gyvenimo 
galo ėmė ieškoti degtinėje 
savo suirusiems nervams 
nuraminimo, vis dėlto savo 
lyros nesutepė nekuomet 
jokiuo nuolankumu.. Grynai 
ir stipriai skamba visur jo 
dainos pasipiktinimas savo 
šalies didžiūnais, nesykį ir 
ironijos arba sarkazmo bo
tagu nesigaili jiems sudrož
ti.

Kuomet Vilniaus dvari
ninkai nesutiko pasirašyti 
po baudžiavos panaikinimo 
sumanymu, niekina jis at
virai:
“Kraju moj rodzony!
Wieniec twej czešci odarty 

w tej chwili, 
Ojcowie twoi wlasnemi 

imiony 
Kajdany ludu pismem ut- 

wierdzili!
Podali dziejow ohydnej pa- 

mięci 
Swoją praktyczną opiekę 

nad gminem!
O! wstyd mi Wilna! nic 

chcę byč Litwinem!
I hariba moję j herbo we j 

pieczęci!
' (Gimtoji tu mano šalis! 

tavo garbės vainikas tau 
nuplėštas! Tavo sūnus sa
vo vardais patvirtino liau
dies nelaisvos retežius. Į 
historijos lapus indėjo savo 
užsispyrimą nepaleisti liau
dies iš savo globos! O gė
da man už vilniečius! nebe
noriu “lietuviu” vadintis! 
Ir gėdinuos savo bajoro her
bo!)

“Lietuviu” vadindavos jis 
taippat, kaip ir Adomas 
Mickevičius užtai, jog buvo 
gimęs etnografiškoje Lietu
voje, bet išauklėtas lenkų 
kultūroje — lenkų kalboje 
visus savo veikalus rašė,

aprašydamas puikiai musų 
šalies prigimtį ir semdamas 
nesykį iš musų historijos 
temų savo tvariniams. Svar
biausioji tos rūšies poema 
tai jo “Margieras”.

Kondratavičius, būda
mas pats smulkiojo bajoro 
sūnūs, neįstengė nei augš- 
tesnių mokslų išeiti, nei 
šiaip progos ir laiko gauti 
sistematiškai ko nors pasi
mokyti. Todėl jo lyra ne
apima plačių erčių, ir skam
ba dažniausiai suskaudusios 
širdies stygomis.

Koks jo gyvenimas buvo 
— geriausiai gali pasakytų, 
jo paties laiškai. Taip vie
name, rašytame Kraševs
kiui, atsiuntusiam jam ho
norarą už jo raštus, randa
me: “Pinigai atėjo į pat 
laiką: nebebuvo jau nei pie
tų iš ko kaisti, nei ugnies 
kuomi sukurti”.

Kitoje vietoje rašo dar:— 
“turiu aprūpinti dvi šeimy
nas, ty. turiu rūpintis pa
valgydinti 19 burnų ir pri
dengti tiek pat kūnų”... Rei
kia žinoti, jog anais laikais 
ir lenkai savo rašytojams 
ne didesnius, jei dar ne ma
žesnius, honorarus už raštus 
mokėdavo, nekaip kad mes 
lietuviai dabar gauname už 
savuosius.

Tai kaip matome šis len
kų prieš 50 metų miręs dai
nius daug bendro turi su 
mumis, Jaunos Lietuvos ra
šytojais: — bendro padėji
me, bendro tame varge, kurs 
jo buvo ir musų yra dabar 
keliamas. Linkėtina tik 
mums jo dvasios stiprumas 
ir jo stengirnas savo raštuo
se pasilikti visuomet savo 
tautos ideališkiausių troški
mų išreiškėju.

Mirė, kaip tokios rųšies 
žmogui ir privalo — di
džiausiame varge ir apleidi
me. Jam mirus, jo visuo 
menė suprato tik, kokio ta
lento ji su jo mirtimi nusto
jo. Sumetė, žinoma, iškil
mingoms laidotuvėms ir jo 
veikalų leidimui Bet šian
dien, atiduodami garbę jo 
prakilnai dvasiai, pasisteng- 
kime (kas gali) jo svarbes
nius raštus sulietuvinti. Tų 
raštų pirmoje eilėje turėtų 
atsirasti jo “Laika”.

(“Lietuvos Žinios”)

Išsikalbėjimas.
Uošvė aplanko savo ište

kėjusią dukterį anos nauja
me gyvenime. >

— Ką aš matau! — atsi
liepia perimančiu baisu. — 
Juk tai čia šmotas mėsos 
prilipęs ant sienos? Rasi 
vėl tavo vyras nebuvo už
ganėdintas pagamintais pie
tai s?

— Visai no, mamyte — 
aiškina susirupinusi duktė. 
— Jis ten ant sienos pama
tė tupinčią musę, taigi ir 
metė į ją lėkšte, bet nepe 
taikė.

Lyg dangus, lyg ne.
Kaimietis vaikas ėjo gat

ve ir užrietęs galvutę stebė
josi į augštą, puikų bustą, 
kokį jis dar nekuomet ne- . 
buvo regėjęs.

“Kaip man išrodo, vaike, 
tai tu mislini, kad čia augš- 
tai mes esame danguje? Ar 
ne?” užkalbino vaiką, pas
tebėjęs jo nepaprastą žin
geidumą, vienas busto gy
ventojų iškišęs per langą 
galvą.

“Ištiesų, ponas, bučiau 
tai pamislinęs, kad nebūčiau 
pamatęs velnią per langą iš
kišusi galvą”, atsiliepė vai
kas.

l
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VYLIUS. ponas griuvo negyvas ant 
žemės...

Priemiestyje milžiniško, 
turtingo miesto, apjuosto 
margu kaspinu išdidžiai te
kančios upės, dieną ir naktį 
viešpatauja nepaprastas, 
beprotiškas judėjimas.

Užimąs mašinų, bildėsis 
kūjų, cypimas pjūklų, žvan
gėjimas geležies, šauksmai 
dirbančių darbininkų susi
lieja į vieną nepaprastą, 
liūdną -akordą tos dabarti
nės muzikos, kurios didžiu 
tvėrėju yra kapitalas, in
strumentu darbas, o klevi- 
šiais... aprūkę darbininkai 
nuskurusiuose drabužiuose, 
išbalusiu veidu, nepakelia
mu darbu ir pūslėtais del
nais.

Kur nepažvelgi, visur iš 
kaminų rūksta durnai, ma
šinos ūžia, darbininkai laks
to kaip pamišę.

Tiktai viena milžiniška 
dirbtuvė tuščia ir uždaryta. 
Ugnis nežiba aprūkusiuose 
1 rnguosc, kiemas tuščias, o 
didelis, augštas kaminas, 
siekiantis debesius, yt ger
vė ant sargybos, žiuri* iš- 
įugšto į savo kaimynus, tar
si, išjuokdamas juos savo 
neveiklumu.

Kas galėjo atsitikti, kad 
ta viena kapitalo įstaiga 
stovi šiandie tuščia ir ne
veikli ?

Gyvo sutvėrimo nematyti 
prieš vartus, aplinkinis 
trukšnlas kurčiu aidu atsi
muša į jo plikas sienas —> o 
ištolo tiktai girdėti kokios- 
tai liūdnos meliodijos. Se
nai klonyje matyti keletas 
išmėtytų darbininkų stube- 
lių, inpuolusių žemėn, vie
nu kambariu, kuriame visa 
vargšo šeimyna praleidžia 
savo gyvenimo dienas.

Priešai vieną tų bėdinų 
namelių susirinkusi didelė 
minia žmonių atiduoti pas
kutinį patarnavimą drau- 
gui-darbininkui, kuris pasi
kėsinimu ant savo gyvasties 
padidino eiles kovojančių už 
geresnį likimą ir gyvenimo 
tiesą. •

Historija jo lygiai trum
pa — kaipir liūdna.

Savaitė atgal ponas direk
torius ir ingaliotinis akciji- 
nės kompanijos, geležies iš
dininkas sušaukė visus dar
bininkus kontoron ir iškil
mingai apreiškė, jogei už- 
veizdų sueiga delei konku
rencijos ir nepasisekimo nu
tarė sumažinti darbo užmo
kestį 25 nuošimčiais, o die
nos darbą pratęsti iki 12 va
landų.

Tai yra galutinas ir neat
šaukiamas nutarimas — 
pranešė visagalingas ponas 
direktorius.

Tas smūgis buvo taip 
staigus ir netikėtas, kad 
darbininkai, išklausę nuta
rimo, neatsakė nei žodžio ir 
palengva, vienas paskui ki
tą, apleido dirbtuvės konto-

Vakare darbininkai susi
rinko pasikalbėti ir vįenbal- 
sei nutarė, neatsižiurint į bė
dinas šeimynas, sutikti pra
ilginti dienos darbą, — bet 
sumažinimą mokesti es visiš
kai atmetė.

Pagalios nutarė taikintis 
su dirbtuvės valdyba ir tą 
sunkią pasiuntinystę atlikti 
pavedė seniausiam amžių 
Steponui, kuriuomi kaip 
draugai darbininkai, taip ir 
dirbtuvės direktorius pikiai

• pasitikėjo. i
Derybos neturėjo jokių, 

'•pasekmių. Ponas direkto
rius turėjo pilnas, pavestas; 
jam “tiesas” — mokėjo už- 
darbą, todelei galėjo .duoti

iš kitos pusės, klausė “įsa
kymų”, nes buvo priverstas : 
klausyti ir... viskas.

Apskelbta bedarbė.
Ponas direktorius širdo, 

grąsino išmėtysiąs visus iš 
gyvenimų, užlaikė paskuti
nę prigulinčią darbo užmo
kestį, bet iškarto niekas ne
gelbėjo. Visą savaitę dirb
tuvė stovėjo be jokio judė
jimo, mašinos pradėjo rudy
ti, kakaliai išgęso.

Sutaupinti skatikai dar
bininkų kišeniuose kasdiena 
mažėjo, kad pagalios atėjo 
laikas, jogei alkani vaikai 
pradėjo šaukti duonos, o 
šaltas sniegas daužė į lan
gus nekurintų stubelių, — 
nes dirbtuves valdyba an
glių nenorėjo duoti, o pirkti 
nebuvo už ką.

Antgalo, suminkštėjęs 
kiek ponas direktorius, pa
sišaukė darbininką Stepo
ną ir pranešė, jogei jis ant 
savo atsakymo iš sumažin
tos mokesties numeta 5 nuo
šimčius.

Toji žinia sukėlė audrą. 
Senesnieji darbininkai alka
ni ir sušalę nutarė grįžti į 
darbą — jaunuomenė dar 
labiau užsidegė... pavadino 
juos išdavikais ir vietą su
sirinkimų apleido su šauks
mais ir prakeiksmu.

Prašyta vėl Stepono, 
idant nutarimą praneštų 
valdybai. Tas krypavo, at
sisakinėjo, aiškino, jogei ne 
visi sutinka su tokiu nuta
rimu — bet pagalios alkis 
ir žmona pergalėjo.

— Žmogau, — kalbėjo 
jam raudodama moteris — 
pažvelk į vaikus, kuriems 
tu davei gyvastį, kam jie tu
ri kęsti vargą? Jaigu jie 
kalti, tai Dievas jiems sava 
bausme atmokės. Tu eik 
į darbą ir duok nors plutą 
duonos tiems mažučiams, 
kurie tau neikuomi nepra
sikalto, idant tu juos ma
rintai ir užmuštai alkiu.

Senukas patrynė savo 
kaktą, pažiurėjo nusiminu
siomis akimis į verkiančius 
vaikus, pašoko iš užstalės ir 
nubėgo kontoron.

Antrytojaus nedidelė 
kuopelė senių darbininkų 
susirinko pas dirbtuvės var
tus — laukė pasirodant di
rektoriaus ir savo draugo, 
senio Stepono.

Tuomi tarpu po stogu 
Steponų grintelės atsitiko 
baisi drama. Ant suolelio 
pas pečių glaudė prie kru
tinės savo vaikus 
ma Steponienė. 
plaukus rovė sau 
vos, bėgiojo kaip 
po stubelę ir negalėdamas 
atgauti kvapo, prakeiksmus 
drėbė veidan susikrimtusios 
moteriškės.

— Išdaviku mane vadi- t e
na... pusę amžiaus padoriai 
gyvenau, jokia dėme nesu
tepiau savo sąžinės :— kaip 
štai pagalios šiandie ant tų 
žilų plaukų puola draugų 
prakeikimas — prakeikimas 
tų, kurie man pilnai užsiti- 
kėjo, kuriuos ištikrųjų iš
daviau. Moteriške, ką tu 
padarei — prie kokio dar
bo tu mane prikalbinai. Su
terštą vardą paliksiu savo 
vaikams — tai geriau jau 
buvo numarinti juos alkiu... 
Ne, aš to nepergyvensiu”...

Koks tai sunkus atsidū
sėjimas išsiveržė jam iš 
krutinės, suraukė veidą, 
kaip padūkęs gyvūnas su
griežė dantimis — vienu 
akimirksniu nutvėrė peilį, 
gulintį ant stalelio ir iki ko
tui įsmeigė 'jį savo krūti
nėn...

Vienas kurtus, baisus su- reporteriui, kurių jis prašė 
dejavimas — ir senis ®te- ypatiškai pas p. Jankauską.

Dirbtuvė rūksta ir toliau 
kaip rukusi — seni ir jauni 
sugrįžo darban.

Užimąs mašinų, bildėsis 
kūjų, cypimas pjūklų, šauk
smai darbininkų vienodai 
kaip ir pirma susiliejo į ste
bėtiną, liūdną akordą tos 
darbinės muzikos.

Ant Stepono kapo stovi 
juodas kryžius, bet prakei
kimas išdavimo puolė ant to 
naujo, dar neužžėlusio ka
po.

“Geras buvo žmogus ta
sai Steponas... išdavė tai iš
davė... bet perdaug jau pa
ėmė savo širdin” — taip 
kalba jaunieji.

O seniai?... Tie tyli, tik 
nematoma ašara nupuola 
kartais ant inkaitintos ge
ležies — kąla toliaus... ki
tiems... ar iškals gi sau 
ką?... nežinia... negu Stepo
no kapą!...

LIETUVIŲ IMMIGR. DR. 
AMER. KONFERENCIJA, 

NEWARKE, N. J.

Dauguma Jristovų protes-w ____• kad visuomenė daugiau ra
tuoja. Atima atgal mauda- pintųsi Immigracijos reika-

raudoda- 
Steponas 
nuo gal- 
beprotis

Sekmadienyje, 22 rugsė
jo, šv. Jurgio draugijos sve
tainėje, pirmininkas p. S. 
Jankauskas atidaro posėdį 
apie 2 vai. po pietų . Jis-gi 
priima mandatus nuo drau
gijų atstovų. Pribuvo at
stovų apie 40 suviršum. Ap- 
švietos draugijos atstovas 
iš Brooklyn, N. Y.,. Jonas 
Viežiunas pranešė, kad jis 
pribuvo be mandato dėlto, 
kad jis pirmosiose konfe
rencijose turėdavo manda
tą, o dabai’ manė, kad ne
reikės. Prašo, kad duoti 
jam balsą. Duoda.

Atstovas p. A. Staknevi- 
čia įneša, kad ateityje visos 
draugijos, prisiųzdamos at
stovus, induotų jiems man
datus į kiekvieną konferen
ciją.

Iškįla klausimas, ar val
dyba taipgi turi turėti man
datus. Dauguma balsų rei
kalauja, kad kiekvienas at
stovas turi būti su manda
tu, nors butų ir valdybos 
narys. Pirmininkas p. S. 
Jankauskas prašo balso ir 
praneša, kad jis be manda
to, bet rodo savo parašą ant 
kito atstovo mandato ir sa
ko: “aš turiu pilną balsą” 
ir apie tai įnešta, užtvirtin
ta ir pabaigta.

Nutaria konferencijos ve
dėjus viešai nominuoti, o 
slapta rinkti. Perstatoma į 
vedėjus: K. Vaškevičius, 
Žolynas ir Kinderis. Iš
rinkta konferencijos vedė
ju Žolynas, jo pagelbinin- 
ku Kinderis, sekretoriaus 
pagelbininku J. Jonaitis.

Sekretorius p. > Stanelis 
skaito protokolą praėjusios 
konferencijos, kuris priim
ta. Išduoda savo raportą 
pirmininkas p. S. Jankaus
kas, pranešdamas, kad gale 
kitų komisijų raportų . jis 
turįs skundą ant vienos 
ypatos. Prižada paduoti. 
Tuoj aus išduoda savo rapor
tą draugijos sekretorius p. 
Stanelis; raportas priimta.

išde apieyra

nepribuvo į 
pirmininkas 

laišką kaipo

$418.28.
Išdūrintas 

konferenciją, 
tad skaito jo
raportą; priimta.
“Board of Directors” iš

duoda savo raportą, kuris 
taippat priimta.

Pirmininkas, p. Jankaus
kas paduoda mandatus p. 
Leščinskiui kaipo laikraščiu'

tus.
Išduoda raporfą 

pastatymo ' ant 
Island” komisija, 
tcl. .-- --- c - -;y
stovo algą, nes “Board of 
Dir’ts” numušė.

Išduoda savo raportą 
skelbimų siuntinėjimo 
misija, kuris priimta.

Atstovas nuo 
Island”, p. Jonas Stakne- 
vičius, išduoda 
Prašo pakelti algą, nesutin
ka dirbti už $40. Priimta. 
. Žmonių prižiūrėjimo ko
misija prie “Slavonic Im
migrant Society” išduoda 
savo raportą; priimta. Be
veik visose komisijose ir ko
mitetuose p. Jankauskas 
yra nariu.

Pirmininkas p. Jankaus
kas, išduodamas raportą, 
pradeda savo skundą ant p. 
V. Ambrozevičiaus, primin
damas S. L. A. seimą, ir už- 
sikarščiavęs pavadina išga
ma p. Ambrozevičių, o šis 
atsako — meluoji, esi me
lagis. Raportas priimtas su 
patėmijimu, kad ateityje 
mandagiau elgtųsi išduoda
mas raportus.

Apkaltintas p. Ambroze- 
vičia prašo, balso, norėda
mas pasiteisinti. Nekurie 
priešinasi. Atstovas p. J. 
Brazauskas reikalauja, kad 
butų duotas balsas. Kal
ba. Sako, kad viskas tas 
yra melas ir prašo ištirti tą 
visą dalyką, prižada $50 au
koti draugijoj -naudai, jei 
bus teisingi užmetinėjimai.

Ponas J. Staknevičia pra
neša, kad jis buvęs pirma
me kongrese L. R. K. P. D. 
A., ir kad kongresas pripa
žinęs . reikalingumą tos ( or
ganizacijos ir prižadėjęs už 
ją agituoti ir ją remti.

Nutarta:
Pavesti del “Board of 

Directors” pakėlimą mokes
ties atstovui ant “Ellis 
Island” p. J. Staknevičiui 
iki $50. Pavesti atstovui, 
kur jam yra parankiau, ten 
jis gali pirkti laivakortes, 
ty. vesti žmones laivakorčių 
pirkti. _ V

Renka komisiją ištyrimui 
prietikių sulyg pp. Ambro
zevičiaus ir Jankausko iš 
sekančių ypatų: pp. Kruli-: 
kausko, Kinderio ir Duobi- 
nio.

Renka komisiją referen
dumo sutvarkymui iš sekan
čių ypatų: A. Staknevičius, 
Kinderis ir Žolynas.

Nutarta:
Sekretorius neturi teisės 

plėšti laiškus apie rinkimus, 
bet atiduoti tiesiog komisi
jai.

Komisijos kelionės lėšos 
turi but apmokama iš drau
gijos išdo.

Sekretoriaus perskaitytas 
bilas išmokėti ir nupirkti 
reikalingą knygą atstovui 
arba užsteliuoti. '

Protokolas turi but at
spausdintas ’trijose laik-' 
raščiuose. i J

Sekančią konferenciją: 
laikyti 26 sausio' 1913 me-, 
tais Binokly ne, N. Y., .apie. 
,2 vai. popietį i >

Iškįla ginčai, 'ką kor.es-; 
pondentas gali padubti į 
lailcraščius ir ką>faie. Pra
šo balso p. V. Leščinskas ir 
sako, kad reikia žodis į žo
dį teisybė rašyti ir prižada 
taip padaryti.

Valdybai pavesta atšauk
ti, jei bus melas parašytas.; 
Konferencija uždaryta apaet 
9 vai. vakare. i

Labai gaila, kad j šitą; 
ko»ir< 'eiją mažai naujų, 
atstovų pribūvu. Reikėtų, damas ausis.

žmogaus
“Ellis
Priim-

Eina ginčai apie at-

ap- 
ko-

“ Ellis

raportą.

Jais. Dabartinis draugijos 
stovis yra labai svyruojan
tis ir vienpusiškas. Matyt 
buvo, čia daugiau apeina 
ypatiški ii* partijos reikalai, 
kurie visai neturėtų vietos 
tokioje organizacijoje, kaip, 
kad Immigracijos. O da
bar “cicilikučiai” kaip no
ri, taip ir daro, kadir su al
gą atstovo. Konferencija 
nutarė mokėti $75.00, bet 
nepatikus ypata del “Board 
of Dir’ts”, ima ir numu
ša. Čia jau perdaug sau- 
vališka.

Taipgi reikia draugiją iš
valyti nuo tų visų komitetų, 
komitetėlių ir komisijų, tai 
bus draugijai sveikiau.

Buvo matyt neužganėdi
nimas organu ir valdyba.
Ateityje, reikia turėti ome

nyje, išrinkti daugiau beša
liškas ypata s į valdybą ir 
daugiau visuomenišką laik
raštį negu “Keleivis”. Pa
tartina “Katalikas”,. “Vie
nybė Lietuvninkų”, tada ir 
bujos draugija. Reikėtų, 
kad musų visuomeniniai 
veikėjai tankiau parašyti} 
šį-tą apie Immigracijos da
lykus. Tas geriausia pritik
tų musų atstovui ant “Ellis 
Island”, p. J. Staknevičiui. 
Užuot siuntinėti pirminin
kui visokie raportai, vertė
tų pavaryti agitaciją per 
laikraščius. Butų iš to nau
da.

Visi laivakorčių pardavi
nėtojai taipgi turėtų prisi
dėti prie Immigracijos 
draugijos, siuntinėjant savo 
pasažierius per ‘/Slavonic 
Immigrant Home”'.

Tuos visus dalykus reikė
jo apsvarstyti konferencijo* 
je. Reikia daugiau darbo 
mažiau ypatiškumų.

VI. Leščinskas.

Dinamito sprogimas.
Meksiko mieste Tampico 
sprogęs dinamito sandelis, 
kuriame butą daug sprogs
tančios medžiagos. Su san
deliu pražūta 100 žmonių. 
Visame mieste .matoma 
sprogimo ženklai.

Japonijos mieste Yokaho- 
ma susekta cholera, kuria j a 
keli asmenjs susirgę. Vy
resnybė nusprendžius 
giškai su ana kovoti.

ener-

Apleisią Nicaragua. Ame
rikos jurininkai nusprendę 
po porai savaičių, apleisti 
respubliką Nicaraguą, ka
dangi Evoliucija jau pasi
baigus, be to tenaitiniai gy
ventojai į jurininkus labai 
šnairuojanti.

Meksiko miestas Cholula 
ir apylinkės visai apvaldyta 
nuo taip vadinamų žmog
žudžių Zapatistų, kurie te
nai gyventojus žudę ir plė
šę. Viduriniame Meksike 
išnaujo prasidėjęs geležin
keliais judėjimas.

$200.000 žuvo.
pražuvę $200.000 
banknotų, kurie“ turėję 
pasiųsti New Yorkan. 
nigai žuvę krasoje.

Havanoj 
vertės 

but 
Pi-

Toks tokį užkalbino.
Tūlas vymkas -susitiko 

bobą varančią keliatą asilų, 
todėl, kad truputį pasijuok
ti, jis ją užkalbino sakyda
mas: “Sveika, .asilų mamu
tei”

“■•Sveikas, s veikas, 
gunau!” atsakė sena 
kėlė.

Vyrukas ’ č’

mano:
•sūria-;

Indomųs Dalykėliai
Mirštančiųjų garsių žmonių 
žodžiai, paskutiniai išsitari

mai ir pasielgimai.

(Tąsa).
Marė Škotų karalienė. O 

Viešpate, Tavyje turėjau 
viltį ir į Tavo rankas ati
duodu savo dūšią.

Louis Filipas Juozapas. 
Ne, ne; paskui nuimsi juos 
daug lengviaus. Pasisku
bink! pasiskubink! (Taip 
kalbėjo budeliui bandan
čiam nutraukti jam čebatus, 
kurie labai stipriai ant kojų 
laikėsi).

Popežius Gregorius VII. 
Mylėjau teisingumą ir ne
kenčiau nedorybės, todėl 
mirštu ištremtiniu.

Popežius Eugenius IV. O, 
Gabrieliau,. kaip neapsako
mai butų buvus tau geriau, 
kaip neapsakomai butų bu
vus naudingiau tavo dūšiai, 
jei tu nebūtumei iškilęs po- 
pežiumi, bet būtumei pasi- 
kakinęs ramiu ir atskiru 
vienuolyne gyvenimu.

Kleopatra. Čia tu esi, 
tatai? (Tarė gyvatei, kurią, 
radusi vaisių dėžėje, užsi
dėjo ant nuogo peties ir žiu
rėjo kaip toji, geldama jai 
į krūtį, leido nuodus).

Ona Boleyn. Koks ma
žiukas, ištiesų labai mažiu
kas (apkabindama sau kak
lą).

Maria Theresa. Aš ne
miegu; aš noriu sutikti mir
tį budėdama.

Maria Antoinette. Vieš
pate, palengvink ir su
minkštink širdis mano bu
delių. Sudie ant amžių, ma
no mieli vaikeliai. A? ei
nu sutikti jūsų tėvą.

Imperatorė Josephine. Aš 
numirsiu apgailėdama; aš 
visuomet geidžiau Francijai 
laimės. Visa „savo jėga aš 
stengiausi ją šelpti. Galiu 
teisingai pasakyti, kad pir
moji Napoleono pati nekūo- 
met niekam neišliejo ašarą.

Poni Roland. O liuosy- 
be! liuosybe! kiek žmogžu
dysčių papildyta vardan ta
vęs.

Izabellė iš Aragono. Ne
verkite manęs ir negaišin
kite laiko bereikalingomis 
maldomis išprašymui svei
katos, verčiau melskitės iš
ganymui mano dūšios.

Kardinolas Ximenes.
Tavyj, Viešpate, visą viltį 
padėjau. J

Kanclerius Thurlow. Nu
šautas! jei aš netikiu, aš 
mirštu.

Caezaris Borgia. Savo 
gyvenime buvau prisirengęs 
prie visko, išskiriant mirtį, 
ir dabar, ah! aš jau mirštu,, 
ir visai neprisirengęs.

Kardinolas Beaufort. Ką! 
ar nėra paperkamos mir
ties? i

Arcivyskupas Cranmer. 
Viešpate Jėzau, priimk ma
no dūšią!

Ulrich Zwingle. Kas per( 
niekybė? Jie, ištikro, gali 
užmušti kūną, bet negali: 
užmušti dūšios.

Jonas Wesley. Geriau
sia už viską, tai Dievas su 
mumis. ,

Adomas Clarke. Ar tu ei
ni?

. Kunigas Jonas Nowton, 
Daugiau šviesos, daugiau 
meilės, daugiau liuosybės.; 
Po viskam, aš tikiu, kuomet 
užmerksiu .akis -į prabėgau-, 
čius (daJykius, atmerksiu jas 
•genesniame sviete. Kas do 
dalykas gyventi po Visaga
lio šešėliu! Einu viso kūno 
keliu. Esmių
Viešpaties am *

Whitefield.

Užbaigta.
Ranmey, ar

palai-

Kun. Jurgis
Mirštu.

Adoniramas.
Mirštu. Broli
palaidosi mane? ar 
dosi? greit! greit!

Gordon Hall. Garbė t iu, 
o Viešpate!

Sydney Smith. Tede] jis 
neprivalo man dėkoti, aš es
mių persilpnas tai ji&ncšti.

Kristupas Kolumbus. Į 
tavo rankas, o Viešpate, ati
duodu savo dūšią.

Sir Walter Raleigh. Ma
žai mane apeina, kaip man r 
galva guli.

Sir Tomas Moore. Mel
džiu tavęs žiūrėti, kad svei
kas užlipčiau, o kas link nu- 
lipimo, tai aš pats pataiky-

Wm. Pitt, jaunesnysai. 
Mano šalis, o! kaip aš pa
lieku savo šalį!

Lordas Palmerston. San
taika su Belgija! taip, skai
tyk man šeštą skirsnį išnau
jo!

Henry Havelock. .Eikš, 
sunau, pažiūrėk, kaip krikš
čionis gali mirti.

Generolas Braddock. Aš 
geriaus žinosiu kaip su jais 
apsieiti kitą sykį.

Sir Philip Sidney. Ne
mainyčiau savo linksmybės 
ant viso pasaulio.

Marco Bozzaris. Marti del 
liuosybės yra smagu, ne
skaudu.

Maršalas Murat. Apsau
gok man burną; gelbėk ma
no širdį.

Lordas Nelson. Ačiū Die
vui, atlikau savo užduotį.

Alfieri. Še ranką, mielas 
drauge; aš mirštu.

Haydn. Dieve, laikyk
sveiku ciesorių.

Goethe. Leiskite įeiti
švesai.

Mozartas. Kalbi apie su- 
drutinimą, mano Emiliute; 
paimk mano paskutines gai
das (natas), sėskis prie pia
no, giedok iš anų su tavo 
palaimintos motinėlės him
nu; leisk man dar kartą iš
girsti tas gaidas, kurios taip 
ilgai buvo man saulės spin
duliais ir smagumu.

Haller, 
plakus.

Grotius.
Tasso.

Viešpate.
Mirabeau. Leiskite man 

numirti skambant gražiai 
muzikei.

Michael Angelo. Savo 
dūšią atiduodu Dievui, savo 
kūną žemei, o savo žemiškas 
gerybes savo gentims.

Correggio. Sudie, sudie, 
Madelina; aš tave vėl sutik
siu dvasių šalyje.

D-ras Donne. Aš apgai
lestauju visą savo gyvenimą, 
išskiriant tą dalį, kurią pra
leidau vienydamasis su Die
vu ir darydamas gerą.

Bede. Jei mano Sutver- 
tojas, Kuris mane iš nieko 
sutverė, geidžia, tai aš no
riu palikti svietą ir eiti pas 
jį. Dūšia mano geidžia pa
regėti Kristų, mano Kara
lių, Jo skaistybėje.

* Jean Paul Richter. Ma
no gražiausios gėlelės, mano 
mieliausios gėlelės!

Schiller. Daug dalykų 
man paaiškėja.

Gibbon. Kodėl mane pa
lieki ?

Addison, žiūrėk, kaip 
ramiai krikščionis gali nu
mirti.

D-ras Arnoldas iš Rugby. 
A, labai gerai.

D-ras Johnson. Aš jau 
beveik mirsiu.

^Toliau ;bus)„

Arterija nustoja

Buk rimtas.
Į tavo rankas, o
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KATALIKAS

STANISLAW PRZYBYSZEWSKI.

SNIEGAS?
, DRAMA 4-se VEIKMeSE.

VERTĖ VINCAS AKELAITIS.

< (Tąsa).
Jieva. Liūdėjimas?
Bronė. Taip, liūdėjimas! Ak, kaip aš bijausi tavo liū

dėjimo! Atmeni, kada mudvi sykiu buvome 
pansione, aš bijojau tavo geidulingos, pavy
džios meilės, o dabar bijausi tavo liūdėjimo. 
Pasakyk man, Jieva, kodėl aš visados turėjau 
tavęs bijotis?

Jieva. Išklausyk manęs, tu dabar sujudus, bet aš viską 
tavyje suprantu. Suprantamai, aš nematau 
savyje jokios permainos, bet, gal būti, aš ir iš- 
tikrąją persimainiau... Tu dabar ne mano ne
atskiriamai, kaip pirmiau... gal būti, nesupran
tamai bijaisi ko-nors nesugaudomo... O, aš ži
nau. (Staiga juokiasi). Gal būti, tu, balandėle 
mano, pavydi? Nagi, pasakyk man teisybę?

Bronė. Ne, ne, aš nepavydžiu, bet ko-tai bijausi...
Jieva. Ko gi?
Bronė. Tavo gražybės...
Jieva. Ką tas reiškia?
Bronė. Ką reiškia? Matai, galėtu būti moteris graži, o, 

gražiausia visame sviete, ir aš niekados nesi
bijojau, nes žinau, kad Tadas nei nepažiūrėtą 
į tokią gražybę. Bet tu graži kitaip... Šalę ta
vęs užgema siekiai ir troškimai, kokią nei ne
žinojai pirmiau. Tu gali užžavėti ir traukti 
paskui save žmogų, net pati nežinodama to, o 
jis taippat nežino, kur jį nuves tavo užžavėji- 
mas... ir vienok eina aklai... pirmyn... toliau ir 
toliau...

Jieva. Kur gi?
Bronė. Aš nežinau, nežinau. Tu matai, aš viso to ne

suprantu, aš galiu tiktai jausti. Kas-tai plėšo 
visą mano sielą, drasko smegenis, o aš nežinau, 
kas tai butą... (Užsimąsčiusi). Kazys kalbėjo 
šiandie, kad yra taškas, kuriame susieina visi 
prieštaravimai... nepamenu gerai, kaip jis tą 
pasakė, bet ką-tai panašaus, kad begalo didelė 
sfera pavirsta į plokštį, o aš maniau apie tai, 
kad tamsų tvenkinio giluma gali būti taip be
galo gili, kad tas, kas buvo dugnu,, susilies su 
dangum... (Užsimąsčiusi). Kur? Ar į tamsią 
tvenkinio bedugnę, ar augštyn, f viršą,. į dan-

tavęs prisiglausti ir šalę tavęs rasti nusirami
nimą... Tadai, Tadai... Kas s|f Aumis at
sitiko? -

Tadas. Nieko, mažyte, miela, mylima... Nejaugi negali 
suprasti, kad esi susierzinus ir sičįuduš... Ar
gi verkei, kuomet , aš tave palikdąraag; išvažia
vau savaitei laiko,,.

Bronė. O, ne, ne. Tai buvo visai kas kita... Tuomet 
- buvo tiktai mylinčios moteries nuliūdimas ir 

baimė to baisaus ilgėjimosi dėlto, kad nematy
siu tavęs ištisą savaitę; pagalvok tiktai: ištisą 
savaitę...

Tadas. O dabar? Kas gi dabar? Juk aš šalę tavęs die
ną ir naktį.

Bronė. O kur klaidžioja tayo siela?...
Tadas. Mano siela? (Rimtai). Ji visados su tavim.
Bronė (karštai). Su manim? Atkartok dar sykį, kad 

tavo siela visados, visados su manim.
Tadąs-(tvirtai). Visados! .(Vaikščioja, giliai užsimąs

tęs, išilgai kambarį; Bronė tėmija jo judėji
mus).

Bronė. Visados su manim...
Tadas. Užtikrinu tave, kad ir pirmiau jau nekartą ap

imdavo mane tokis baisus ilgėjimas; jis dras
kė mano smegenis ir širdį...

Bronė (greitai pertraukia). Ilgėjimas!? Ir tu jautei 
ilgėjimą? Ko gi, ko tu ilgėjaisi? 4

Tadas. Nusiramink, Broniute, tu labai gerai žinai, kaip 
aš tave myliu. Nieko kito aš negalėjau ilgėtis, 
apart...

(šaukdama). Apart... sakyk gi!
(glamonėdamas ją); Apart... paties ilgėjimos...
(pasikelia). Kas!? Ilgėtis ilgėjimos!? Ką tas 
reiškia? • _-y y ' • -

Tadas. Nesistebėk taip. Leisk man geriaus pakalbėti su 
tavim ramiai... Sėsk, mano miela Bronė, sėsk, 
aš viską tau papasakosiu... ilgėtis ilgėjimos... 
hm... hm... Matai, jaunu būdamas net žemę 
draskydavau iš; to ilgėjimos; nežinojau ko 
griebtis, nes troškau nuveikti ką-nors tokio 
didžio, galingo, prakilnaus, ko ikišiol nenuvei
kė nei vienas žmogus... 51

Gal būti, aš tau užkenkiau?
Ne, Brone, ne, ne. Tas buvo jau senai, senai... 
Aš jaučiau savyje tokį perteklią spėką... man 
rodėsi, kad aš visą svietą galiu.sutverti... Ha... 
ha... ha... Aš griebiausi mokslo, kasiausi žmo
gaus pažinties amžią dulkėse, išvažinėjau visą 
svietą, kad išpildyti užduotį,‘užbrėžtu mano 
sieloje, kad nuveikti ką-nors didžio... '
Ir aš, aš, menką moteris, užkenkiau tau ši- 
tame?...

O, ne, tūkstantį karti) ne! Tai visai ne tas. 
Kazys ir aš, — mes paskutiniąi musą giminė
je... Kazį negraužė tas ilgėjimas, o, galbūt, ir 
graužė... Aš nieko nežinau apie Kazį... (Nu
tyla). • : U

Bronė. Pasakok gi, pasakok greičiau. 
Tadas. Man daugiau nėra kas pasakoti.
Bronė. Tadai, o su manim tu atsigrasei tą ilgėjimąsi?.
Tadas.

Bronė
Tadas
Bronė

Jieva. Iškur tos mintįs?
Bronė

Jieva.

(staiga pažiūri į ją atidžiai, paskui juokiasi). 
Taip, taip, Jieva, mes pačios savęs negalime 
suprasti... (Staiga švelniai). Žiūrėk, dabar, ka
da iš mano atjautimą, baimės išėjo kas-tai la
biau suprantamo, kada aš pradedu atminti tą, 
kas virė kur-tai gilumoje ir negalėjo išsiveržti 
į viršą, dabar aš dėkinga tau, tu vėl rodaisi 
man artima... Bet stebėtina... ir manyje pra
deda gimti kokis-tai ilgėjimas... O, gal būti, 
aš perdaug silpna, kad jausti tą ilgėjimą, kad 
pernešti jo kančias?

Ko tau ilgėtis? Ar visi tavo norai dar neiš
sipildė ?

Vienas dar ne.

Bronė.
Tadas.

Bronė.

Tadas.

—........................v 1 - 1 -- ■ ■ . ■ ■■ i ..........
Kazys. Kaip? Jąs jau atsikėlėt? Kas, taip anksti?
Tadas (stengdamasis būti ramiu)'. Aš kaip syk norėjau 

tavęs paklausti: Kaip? Tu jau atsikėlei? Kas,
Į taip anksti? j

Kazys. Hm... aš skaičiau per visą naktį, paskui norė
jau prasivėdinti ir išėjou pasivaikščioti. Grįž
dama iš parko, staiga matau, nustebęs, languo
se šviesą. Ir štai užėjau pažiūrėti, kas čia 
atsitiko; o dabar eisiu gulti.

Bronė. Nieko, nieko neatsitiko. Ir kas galėjo atsitik
ti? Tiktai tie jusą pasakojimai apie gyveni
mo tikslą, apie atsiskyrimą savęs nuo savęs

> paties, ko-tokio jieškojimas, ko negalima su
gauti, ir ko, galbūt, visai nei nėra, tas viskas 
atėmė man miegą ir taip suerzino, kad aš visai 
nedaviau Tadui miegoti.« nedaviau Tadui miegoti.

Tadas (meiliai). O, gal būti, Broniute, tu dabar eisi 
miegot? (Bučiuoja jai ranką). Eik gi, eik 
Broniute, atsigulk; žiūrėk, aš taippat atsilsėsiu. 

Bronė (smarkiai). Ne, ne!... Ir tu, Kazy, taipgi pasilik; 
pasilik, mums taip gerai su tavim...

(priverstinai juokiasi). Girdi, Tadai? Dabar, 
kada tu čionai ir Bronei gerai su manim, da
bar aš esu uždanga arba parankąs rakandai, 
kurie patįs tyliai atsistumia, ir žino, kada in- 
eiti, o kada išeiti...

Bronė. Koks tu nenauda!
Kazys (Tadui). O kada tavęs nebuvo, ji pasakojo, kad

&

Kasys

aš įnešiau nuobodumą ir nuoilsį į tavo namus, 
ir kas minuta bėgiojo žadinti panelę Jievą...

Bronė (staiga su nuduotu nusistebėjimu). Perstatyk 
į! ■

Tadas

sau, Tadai, tai yra kas-tokio nesuprantamo! 
Visą laiką, kol tavęs čia nebuvo, Jieva buvo 
nepaprastai užsisnaudusi, miegojo ištisą die
ną...

(sujudęs). Miegojo?... Ištisą dieną miegojo? 
Hm... (Pasikelia ir vaikščioja išilgai kaniba
lą). Beto, klausyk, Kazy, tas tavo reikalas su 
dvaru ištikro baisiai neaiškus. Aš vis gal
voju, ir galvoju, ar trūksta kokiu-nors poperią, 
ar skaitlinės neteisingos. (Linksmai). Klau
syk, Brone, apsirengk ir liepk sutaisyti pus
ryčius, paskui paliepk užkinkyti arklius į ro
ges ir visu šuoliu lėksime per laukus, per gi
rias...
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Bronė.
Jieva. Tu žinai kokis? Žinai ji?
Bronė. Dar ne, dar ne! (Tyla).
Kazys (Įeina; neramiai, į Bronę). Na, ką, ar nurimo 

mano miela martutė?
Bronė (staiga pralinksmėjus). Eik sau, tu nori vėl ma

ne suerzinti. Užteks jau man tavo filozofijos 
apie prieštaravimus, kurie turi susieiti į kokį- 
tai tašką.

Kazys (juokdamos). Tu ne visai tikrai išsireiškei, bet 
visvien pati ant savęs gali tėmyti tą apsireiš
kimą. Pirm valandėlės liūdna, suerzinta, tu 
dabar pralinksmėjai...

Bronė. Bet visgi už tai ne tau turiu dėkoti, nes tu su 
savo nuobodumu gali žmogą į nusiminimą 
atvesti.

Kazys. Palauk, rytoj pamatysi mane dar nuobodesnių. 
Bronė. Labai esu dėkinga tau.
Kazys (dievai). Na, gal būti, dabar jus pasivaikščio

site su manim. Tadą aš laikinai pasodinau 
dirbti apie kokius ten ūkio reikalus, apie ku
riuos aš neturiu nei mažiausio supratimo.

Jieva. O tu, Brone, pamiršk savo fantazijas ir atsilsėk... 
atsilsėk... (Apkabina Bronę, paguldo ją ant ka
napos ir uždengia skraiste).

Bronė. Ak, kaip man gerai, kaip gerai. (Jieva ir Kazys 
išeina).

Bronė (valandėlę guli ramiai, paskui, povaliai, atsikelia 
nuo kanapos, neramiai klausosi, paskui iš
traukia iš-po korseto laišką, žiuri į jį, bučiuo
ja, užsidengia juomi veidą ir tyliai verkia). 
Tadai mano, Tadai vienatinis!... (Uždanga).

VEIKMĖ III. •>
Per aiškiai apšviestus langus matytis, kaip Brone 

ir Tadas povaliai pereina, per inspektą ruimą į kambarį. 
Ankstyvas rytas. Saulės spinduliai už lango puldami 
ant sniego daro jį purpurinės spalvos., Bronė ineina 
pirma; pasiremia ant kėdės; „ - ; 4 *

Bronė. Niekur nėra ramybės; niekur negaliu surasti ra- 
mybės. Niekur, niekur. O aš taip norėjau prie

Matai gi, — kaip čia pasakius į tą klausimą... 
Aš... (kiądamas) staiga pajutau tokį trukumą 
jėgą, jaučiau tokį nuilsimą, tokį nusiminimą, 
'— ir staiga manyje atsirado tokis nepemeša- 
mas geismąs atsilsio, ramybės.,.

Aha, reiškia, aš lošiau rolę vien nebylios pagal
vės po tavo nuilsusią galva.

(liūdnai). Delko tu, Brone, taip užsipuoli ant 
manęs ?

Aš neužsipuolu, bet manyje viskas persiverčia, 
atminus, kad ikišiol aš buvau tau tik žaislu, 
draugę, su kuria taip malonu buvo pasikalbėti 
šitam velniškam, prakeiktam kampe, pas ka
kalį...

Tadas. Nusiramink, Brone, nusiramink. Kodėl tu ra
miai negali išklausyti, ką aš kalbu. Juk aš 
norėjau tik pasakyti, kad šalę tavęs aš sura
dau-ramybę ir laimę, šalę tavęs užmiršau savo 
ilgėjimąsi, nes tu mokėjai.ji numalšinti...

(Žiuri į jį ilgu žvilgėsiu, paskui griebia už ran
kos). O delko gi tu pradėjai ilgėtis savo il- 
gėjimos? ..... ,

(tyliai šaipydamasis). O delko tu dabar ilgiesi 
to, ko pirmiau niekados nesiilgėjai? (Tyla).

(užsimąsčiusi). Tiesa. (Kiek palaukus). Tu 
kątik manęs klausei, kodėl aš liūdna ir suerzin
ta, dabar, kada tu sugrįžai toks t stiprus, toks 
laimingas, taip baisiai išsiilgęs.?ž satfo Jie vos!

(užgautas). Jievos? 5J fe
(nesusivaldydama). Jievos! Jievos! Taip, Jie
vos! Tu manai, kad aš nemačiau,! kaip tu krup- 
telei, kaip buvai sujudęs, kada jr atsistojo ten, 
ant musą namą slenksčio?
venų vien dėlto, kad būti tavo i 
po tavo nuilsusią galva, ir nieki
jausti to baisaus ilgėjimos, kuri# išplėšia tave 
iš manęs!? (Griebia jį, bet staiga netekusi 
jėgą atsisėda ir nuostabiai žiuri į jį, beveik 
bereikšmiu žvilgsniu). Tadai, dovanok man, 
aš, rodosi, užsipuofiau ant tavęs už tavo ilgė- 
jimąsi... žinok, tai neteisingas užsipuolimas, 
nes mano ilgėjimąsis toli pereina tavąjį..*

Tadas (slaptingai)’. Brone, ko tu ilgiesi?..."
Bronė (smarkiai). Jievos,1 Jievos, Jievos!
Tadas '(slaptingai). Tai imtave ji taippat užkrėtė ?...
Bronė (silpnai). Taip, ir mane taippat... (Ineina Ka

zys, nuostabiai žiūrėdamas). »

Bronė.

Tadas

Bronė.

Bronė

Tadas

Bronė

Tadas
Bronė

Tu'manai, aš gy- 
pagalve 

,usti, ne
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Bronė. Taip, taip... per laukus, — per girias — ak, kaip 
tai puiku! (greitai paleidžia plaukus) Ir toj 
viesuloj, tame šuolyj mano plaukai, žiūrėk, 
štai taip! (Mėto plaukus, paskui vėl smarkiai 
juos, suima, pašoka). Ir paskui kvėpuoti pilna 
krutinę, rytą meliną erdvęį išskleistą priešais 
mus... (Giliai kvėpuoja' ir ištiesia rankas... stai
ga gudriai nusišypsojus Tadui). Pažiūrėk tik
tai, kaip Kazys nustebęs, jis manė, kad aš vi
sai nemoku ilgėtis audros ir viesulos, ir neštis 
į meliną tolį...

Kazys. Priešingai, aš visai nesistebėjau; aš- tiktai pa
vydžiu žmonėms, kurie dar turi kokius-nors 
siekius.

Girdi, Tadai, kokis jis vaikiškas, užvydi žmo
nėms, kurie turi siekius. Vienok eik, Tadai, 
eik, pabaik tą reikalą, gal jis neužims daug 
laiko.

Nedaugiau pusvalandžio.
(nuduotinai). O aš tuo tarpu pamokinsiu Kazį 

turėti siekius.
Tadas. Gera mintis, gera mintis... (Išeina).
Bronė (prieina prie portjeros, už kurios nuėjo Tadas, 

pažiūri, paskui sugrįžta prie Kazio ir griebia 
jį už rankos). Tu žinai, kur jis dabar nuėjo?

Kazys, žinau.
Bronė. Tu žinai? Tu negali to žinoti! Tu manai, jis

1 nuėjo užsiimti tavo reikalais?
Kazys. Žinau, kad ne.
Bronė (smarkiai). Jis pas Jievą nuėjo, pas Jievą, pas 

Jievą! (Tyla).
Bronės Tas ir turi taip būti? -
Kazys. Tokis jau žmogaus likimas; kaip apima žmogą 

tas baisus ilgėjimasis, priverčiantis bėgti pa
čiam nuo savęs, nuo visą aplinkiuią... jokia 

“ laimė, jokis pasigerėjimas neužpildo sielą, ne
gali nutildyti tą vidurinį nerimastį, negali ap
malšinti tą pasiutusį patraukimą, kuris veja, 
veja ir veja žmogą neatsigrįždamas, per lavo
nus, per savo piktadarysčią aukas, nuo savęs 
paties, pirmyn...

Brmiė (bailiai). Juk tai yra smarkiau viesulos, kuri 
rauna iš šakną amžią ąžuolus?...

Kazys. Smarkiau.
Bronė. Ir nepergalimai?
Kazys. Taip.
Bronė (slaptingai). Bet taippat smarkiau ir už Jievą, 

juk tiesa?
Kazys (linguodamas galva). Gaila, bet ne.
Bronė (pašoka). Ne, sakai, — ne! (Nusiminusiai). Tai 

sakyk gi, kodėl ne, kodėl ne, kodėl?
Užtai, kad Jieva yra tasai ilgėjimasis. Jis, da- 
leiskime, nesiilgsta jos, jis, galbūt, jos visai ne
mato, nieko nežino apie ją, bet dalykas tame, 
kad ji yra kaipir jame pačiame, tarsi kankina 
jį viduje, tarsi amžinai vejasi jį kaip-tai bai
siai persekiodama...

Bronė. Bet kame persekiodama? Pasakyk man, kame?
Kazys7T0 .hiekas nežino, -fiežinos, nesuprato ir nesu-- 

pras niekados. (Tyla).

*
-H

(į

Kazys

(Toliaus bus)’.
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Kaz. Makarevicze, 255 Wallace
Ji J. Vaitkevičius, 43 Walnut

BROOKTON, MASS.
B. P. Miszkinj Co., 25 Arthu

J. Masteika 135 Ames

et 
st.

L. st.

BROOKLYN, W. r.
A. Plachocky, 87 Grand
Juozapas Ambraziejus, 120 Grand

St.
St.

St
St.

st
st.

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

OR. A. LEONARDAS JUŠKA | 
zf Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
* 1749 So. Halsted St., Chicago, liUnoia. *
į PRIĖMIMO VALANDOS:

B Nuo 9 ryto iki 11: po plet nuo 3 iki 5 ir 
vakare nuo 7 iki 9.

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

*

*J

Leveskio
Dienine ir Vakarine Mokykla. ■
— Mokinama: M
1. Pradinis (Prirengiaipasai) Kursas. ; ,
2. Prekybos Kursas pagal Amer. plianą, B
3. Prekybos Kursas pagal Kusijos plianą B 
m. (del manančių grįžti Lietuvon).
J.___ _ . ,=Kalbos= .............. = H
Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška B 

*•< (pagal norą ir Lenkiška). -M 
Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai B 

arba per laiškų šiuom antrašui ;
c G. J. LEVESKIS, I

Vedėjas Mokyklos
3106 So. Halsted St., Chicago, ill. I
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DR. J. L. ABT
Ptsekmingiausiai gydo visokias vyriš

kas, moteriška* ir vaikų liga*.
VALANDOS:

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

DB. "TSEPB L. ABT, 
1882 Bo. ( ~2«d St- Chicago, DL 

TeksSoue Canal 37

Steger’io Idėja Pijanų 
Pardavinėjimui”.

Pamatine permaina geru Pijami Pardavinėjimo

d. H. OLSOH
A Iš U ir karštu va

ndeniu šildymo 
pietaisų ’’vedimas 
ii f ataisymas.

4012 
State Street 
T11.Oakland 1441

Russian - American Line
Plaukiojanti reguliariškai tarpe Mas- 
kolijos 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 III kliasa $33.00
$45.00 II kliasa $50.00

$60.00 I kliasa $70.00
Birma .— October

Czar — November
Del srnulkesnuių žinių 

prie musų agentų arba 
perstatytojų.

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

A. E. JOHNSON & CO.,
155 West Kinzie St., Chicago, Ill.

19

kreipkitės 
prie pačių

Telephone Yards 2750

Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau šaltą alų, geriausią vynui 

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

T. RADAVICZIA
H3 6W. 33id St. Chicago.

Szitas naujas pienas — “Steger’io Idėja”—bus priimtas tnkstaneiu pi- 
janų pirkėjų. Jeigu sykį jums išaiškinsime apie tai,jus busite dabai..- 
užinteresuoti. 8 “ .

Per “Steger’io Idėja jus gausite geriausią progą ir didžiausi užgariėdini- 
mą aut jūsų pinigų.* '' “ ,įį

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

nam, apart eksperto, padaryti klaidą. ' Todėl nėra priežasties, kad 
jus negalite gauti geriausią pijaną, už kainą kurią jus noritę.rupkėtį».

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

jeigu jus esate užinteresuoti pirkime Pijano. . t
Spręsk pats sau, nepirk pijaną be apsvarstymo, ką ta nepaprasta , ‘^Stej 

gerto Idėja” jums reiškialr ką jums gali padaryti. . „
Mes pavartojame tą pleną vien del to, kad per ilsią laika teikti gėriatisfiC ™ 

užganėdiniiną musų pirkėjui, ir suprantamas dalykas geriausią už- ‘k 
ganOdinimą mums patiems. įįi

Steger & Sons Pijanai ir Naturaiiški Pats-Grajinanti Pijanai yra atsi- 
žymėjg savo puikiu tonu geru subudavojimu ir dailiu darbu. j ’

Mes jaučiamės, kad nei joks pardavėjas negali kalbėti tiek daug apie 
musų pijantis, kad užganėdintas pirkėjas. Nei joks kenkimas nebūtų S 
galejgs davest mus į tokią šaką biznio ir nebūtų padargs Steger & g 
Sons fabrikus didžiausius" ant pasaulio. įt'š

I&PILDYK ŽEMIAUS PADĖTĄ KUPOJĄ. |
Yra tai svarbu kad jus žinotumėte visas smulkmenas apie viršminėtą S 

pardavinėjimo propoziciją. Pristatys jums atsakantį instrumentą, d g 
tas suteiks jums amžina inuzikališką pasilinksminimą ir užganėdini- m 
nta. įi

c p!'
Xėra nieko paslaptingo. Tai yra aiškus paprastas pienas. Leiskite M 

mums apie tai jums išaiškinti, ypatiškai ar per laiškus. Išpleškite ® 
kuponą ir prisiųskite mums. • _ gi

KATALIKAS

“SAULE

Išeina Kas utarnlnkas ir petnyGia,

Rašyk tuoj aus, o gaUši'^ičhc, numerį dykai.

Telefonas Canal 3263

F I- H
DUKART NEDELINIS LAIKRAŠTIS ENTIRELY NEW

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

PRENUMERATA KAŠTUOJA: ------------ ------
AMERIKOJ f metams $2.50V pusei matų $1.25
EUROPOJ f

it* o Pmoitncp 1 mį joj ir Škotijoj 15 s. Prūsuose 15 m.

W. D. BoGzkauskas & Oo
520-522 W. South Ali Ashanov City, Pa

Daktaras S.? Wissigf
... IS SENO TOKAJAUS,.

Su’ geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligat vyrų ir 
torų, kad it užsiseuėjvsias. Jei kiti juo neišgydė nueikit pas jj, o 
jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėt.

Dr. Wissig duos geriausius vaistus iš savo aptlekos.
Pirma rodą dovanai.
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 >rte ir nuo B iki 8:30 vakaro, 

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

mo
jis

Ne-

IS

TURKIŠKO
SUMAIŠYMO

TINKA
VISIEMS 

RŪKYTOJAMS

YPATINGI 
CIGARETAI

NUOSTEBUMAI

PAUKŠČIAI 
IR 

KVIETKOS 
KIEKVIENAM 
BAKSELYJ

»N f Cigarette*.

ĮDOMUS
SATINO

5c. UŽ 10
PARDUODAMI PAS VISUS PARDAVĖJUS. ' ” 

PABANDYK BAKSELĮ IR . PERSITIKRINK PATS.

Satino paukščiai ir gėlės padaro pui
kias pagalves. 

P. LORILLAIW CO.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

Jonas Budrikas
Savininkas

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

STEREOSKOPAI ARBA 
TELESKOPAI.

Jeigu neturi mano kataliogo, tai pri- 
siųsk už 2c. pačtinę markę, o apturėsi 
dideli puikų kataliogą, kuriame rasi 
kainas geriausių Armonikų, Skripkų, 
Triubų ir daugybę kitoniškų Muzika- 
liškų Instrumentų. Taipgi čysto auk
so Šliubinių žiedų, Ziegorių, Lenciū
gų, Špilkų, Kolčikų, Kompasų auksi
nių ir paauksuotų, gerų Britvų, viso
kio skyriaus drukuojamų mašinukių, 
Albumų portretams, Istoriškų knygų 
ir Maldaknygių, kokių tik randasi lie
tuvių alboj,;, Gražių- popierių /Groma- 
tų, ą-ašynjųi su puikiaųstąis-„apskaity.-' 
mais ir dainomis su drukuotais aplink 
kouvertaiSj :tuzinns už Žoč., penki tuzi
nai už $1.00. Popieros su paauksuo
tomis kvietkomis 50c, tuzinas. Turiu 
Teleskopų su paveikslais parodančiais 
Kristaus kančią ir daugybę didžiau
siais miestais sviete. Kas prisius 
$3.00 apturės Teleskopą ir 100 pa
veikslų, o Teleskopas yra naudingas 
turėt kožname name. štorn inkams, 
agentams ir pedlioriams parduodu vi
sokius tavorus labai pigiai, 
laukite visko pas tikrą lietuvį, 
site teisingus tavorus.

W. WAIDELIS, 
112 Grand St., Brooklyn, 

(42—43)

STEGER SONS PIANO MEG. CO.
STEGER BUILDING. CHICAGO

Pon AT
Prisinskite man iszaiszkinima apie S tegerio Idėja Pijann Pardavinėjimui

Vardas..................................................................................................
Gatve..
Miestas Valstija.

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

SiĖtiĮgr Omta
ESTABLISHED 1870 •'» .

Piano Manufacturing Company
STEGER BUILDING

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

Reika 
o gau

N. Y.

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

KETU VI AMS.
Lietuviai turinti namus ant Bridge- 

perto 
žiemą 
gimo 
namų
kreipties prie.

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

Telephonas Yards 2091.

TeMYKITE LIETUVIAI!
Visiems žinomas lietuviams Jonas 

Kučinskas, kuris užlaiko Kriaučių ša
pą po num., 238 Slocum Ave. Kingstęn, 
Pa., - užsidėjo didelį skaitlių lietuviškų 
knygų. Todėl reikale pirkimo knygų 
meldžiame kreiptis aut žemiaus padė
to anrašo:

Jonas Kučinskas,
238 Slocum Ave., 

Kingston, Pa.

URRA

VISI
PAS

Juozapą Ridiką
3253 Illinois Ct. kerte 33 g.

Szallas Alus, gardi Ariel
ka, kvepenti Havanos Ci
garai. Turiu didelg salg 
dėl mitingų, veselijų ir lt.

TELEPHONE YARŲS 271G

į 
<E G 11I
i

I I

Taupyk šiandien,
Tu tesi rytoj.

j Pradėk šy vakarą.
Mes esame arti jūsų gyvenimo ir laikome atidara subą'tvakariaiS ‘ 

nuo 6 iki 8 valandai.

INDUSTRIAL SAVINGS BANK
2007 Blue Island Ave.

Saugu, paranku ir tinkama. 22 metai kaip-gyvuojtttne,

Uranium Steamship
Company

Reguliariška Pasažierinč Linija tarp
NEW YORK ir ROTTERDAM

Geriausi Laivai —Rnintingi kambariai
Marconi bevieline stotis—Geras Valgis

Austrijos,Hungari jos 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 O. Co.,

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

si visur Suvienytose Valetijcse.

6;

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

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

Išsiunčiame drabužius ir j kitus miestus,

Dept. 10S

Dėlko turi nešiot seną ropę

v

Jūsų NamuoseES

K

i

i

f f

Z36

j

i

S

ii®-/

I
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BJr V 
fPAIN-EXPELLEffi 
u! Keg.U.S. Fat. Off. i 

« 49%ALCOHOL^ 
EAiBICHTER&Co. 

ijak 2l5P«arlStr. 
jrANEWYORK./?

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 pagelbsti žmogų visose rodose.
Jei turi provą korte, jis duos rodą, kad niekad nepraloši, jei nesukalbi an
gliškai, jis bus tau geras vertėjas*. O alus tai skanus, nes yra iš Kauno 
pargabentas, stiklai milžiniški, na jeigu netiki tai einam išsitraukti po 
skunerį ir persitikrinsi m.

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

PLUMBERIS
Suveda gazą, euras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

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

Telephone Yards 4527

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

$15.00
Lenciūgėlių, laketų, žiedų, špilkų, kolonikų

šukų ir tt. Yra daug gatunkų iš ko pasiskirti.
ijgg“ Šlitftnnių žiedų litaras indedu už dyką. •’O

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

i
1

Vyrai Išgydomi j 5 Diena°s
VARICOCELĘ, HYDROCELĘ (Be peilio ir skausmo)

9Aš 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

(Nemokėk už neišgydymą—Neišgydo, nemokėk)

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

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

išgydo, kad butam sveikas

Užnuodi j i m ą 
ir visos odos ligos, kaip Spuo
gus, Piktąją Didervinę, Šun
votes, Patinusias Gyslas, Nai
kinančius N ube gimus, Įsise
nėjusias Ligas.
Ligos Moterų
Vidurių Ligos, Skausmai Strė
nose, Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos išgydomos visiškai. 
Žarnos, įsisenėjusios ir nerviš
kos ligos moterų išgydomos
Ižtyrlmas DOVANAI.

Specialistas 
Vyrų ir Moterų LijOž 

Kalbu Lietuviškai.
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 kančių. 

D,r. Zl NS,‘183!^&CHICAG0 
Valandos: S ryto iki 8 vak. Nedelioms, 8 ryto iki 4 po pietų.

DR. RICHTER'S
Pain Expeller

Dr. Richter's galingos externa 
liškos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje 
šeimynoje

Išnaikina skaudėjimą nuo Reu- 
Į matizmo, Kraujo Sukrekejitno, 
iSttenų 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* AD* Richter & Co.
American House

74-80 Washington St. New York

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

$100.000.00 
sudėta Illinois Valstybes kasoje. 

Visokį apsaugojimo gyvasties paliudijimai išduodami.
COMMERCIAL NATIONAL BANK BLDG. 

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

WoiIWd & SleinDach
, 1859 W. Chicago Ave. Telephonas Seeley 3029 
6235 So. Halsted St. Telephonas Normal 2617, 

CHICAGO, ILLINOIS

IstioMl Wiw4W->a

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 supratimą už mažą mokestį pridėtą prie mi- 
terio bilos.

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

General Contract Agent
General Offices, (Peoples Gas Bldg) 

122 So. Michigan Blvd.
(Randolph 3341 , v , 

Phones: į Autom 64612
Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektriką del 

šviesos ir pajiegos.

Edmundo Steponaičio raštai
pilnas posmertinis eilių ir prozos rinkinys, jau atspaustas.

KAINA TIK $1.00.
Tuos, mus jaunučio poetos, poezijos žiedus, galima gauti pas1

AL. STEPONAITIS,
745 GLENMORE AVE., BROOKLYN, N. Y.
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OFFICIAL PUBLICATION.
Annual Statement of the AllemanniS InstfrAirce ”Company of 

Pittsburgh, in the State of Pennsylvania on the 31st day of December, 191 j 
made to the Insurance .Superintendent of the State of. Illinois, pursuant its 
law.

1.
CAPITAL.

Amount of capital stock paid up in cash, $200.000,00

PUBLICATION.

INCOME.
5—7. Premiums received during the year, ........

9—17. Interest, rents and dividends, .....................
26. Profit on sale or maturity of ledger assets,

.. SI 1.754.52 
... 76.377.6S 
.......... 150.C0

Annual Statement of iAe The American. .... urance Company if New
ark in the State of New Jersey on the 31st. day of December, 1911, made 
to the Insurance Superintendent of the State of Illinois,, .pursuant to law.

■fee

□ >.
b

CAPITAL.
1. Amount of capital stock paid up in cash, Į $1.000.000.00

OFFIOIAIi J?UBI»I0ATION( -

Annual Statement of the American Druggists Insurance Company of 
Cincinnati in the State of Ohio on the 31st day of December, 191t, made to 
the-Insurance Superintendent of the State of Illinois, pursuant to law.

4.

5—8.

Tūtai Income, $888.282.20

INCOME.
S—7. Premiums received during the year, 

9—17. Interest, rents and dividends, .....
IS—23.

25.
From all other sources........................................
From agents' balances previously charged off.

$3.570.998.30 
.. 387.437.31 
.... 1.164.84
........ 169.17

1.

5—7.

’ CAPITAL.
Amount of capital stock paid up-in cash, $200.000.00

DISBURSEMENTS.
I.osses paid during the year, .......................................... .
Expenses of adjust incut ant settlement of losses.........
Commissions or brokerage, ..............................................
Salaries, fees and all other charges of officers, deras, 
gents and employes, ............................................................
Rents................................... . ...................................................
Advertising, printing and stationery, postage, etc., ...

Total Income, $3.959.769.65 18—23.

$404.765.51
25.C97.C0

9.
10—11.
12—14. Legal expenses, furniture, fixtures and maps, ........
15—16. Underwriters’ boards, fire department and salvage

■ corps, fees, etc.............. . ....................................................
17. Inspection and surveys......................................................

18—19. Repairs, expenses and taxes on real estates, ............
20—21. State, Insurance departments, taxes and fees, ......

22. Others licenses, fees a\*i taxes, ..................... ........... .
'3—31. All other disbursements, ...............................•..............

32. Interest ov dividends to stockholders, .................. -...
40. Decrease in book value of ledger assets.......................

11.306.27

17.921.57
. 6.002.71

19.036.05 
.. 374.39 
.. 787.44 
11.222.59

2.1G8.02
1.784.26 

30.000.00 
.. 135.00

1.

3.

4.
6—7.
8—9.

10—11.

17—24.
25—26.

34.

Total Disbursements, $800.798.20

LEDGER ASSETS.
Book value of real estate, ........................................................ $60.714.17
Mortgage loans on real estate...................;............   924.675.00
Loans secured by pledge of bonds, stocks or other col
lateral........................  ;... ............   27.000.00
Book value of bonds and stocks, ....................  299.440.50
Cash in office and bank...........................;.............................. 140.329.69
Agents' balances......................................................   107.951.53
Bills receivable............................................................................... 20.593.20

Total Ledger Assets, $1.580.704.09

NON-LEDGER ASSETS, ‘ ~
Interest and rents due and accrued, ................................  $20.072.88
Market value of real estate, bonds and stocks over book 
value......................................  44.940.92

Gross Assets, $1.645.717.89
DEDUCT ASSETS NOT ADMMITTED.

Agents’ balances over three months due................... . 3.393.66
Total Admitted Assets, $1.642.324.23

1—3.
4.
5.

9.

12—24.
15—16.

1. Losses
2. Losses 

pense,
3. Losses

LIABILITIES. ...............
adjusted and unpaid.........................' $32.225.94
in process of adjustment or in sus-

54.779.05
6.760.15resisted,

Total, $93.785.14

5. Deduct re-insurance, 13.679.45

6. 
7—11. 

18—19.
20.
21.

Net amount of unpaid losses, . 
Total unearned premiums, ... 
(Salaries, rents, bills, taxes, etc. 
Commissions, and brokerage, ... 
Re-insurance premiums, ............

$80.105.69
743.217.51 

. 13.205.72 
.. 1.125.00 
.. 2.233.11

Total Liabilities, $839.887.03
BUSINESS IN ILLINOIS.

Total risks taken during the year, ............
Total premiums received during the year, . 
Total losses incurred during the year, .....

$9.127.433.00
.. 112.193.58 
... 51.422.41

W. Steinmeyer President
■ C. P. Kellerman Secretary.

Subscribed and sworn to before me this 29th day of January 1912 
William' L. Church. 

Notary Public.
[SEAL]

OFFICIAL PUBLICATION.
Annual Statement of 

Philadelphia, in the State of 
1911, made to the Insurance 
suant to law.

1.

$1.907.098.19 
... 52.746.24 
.. 878.586.6S

DISBURSEMENTS.
Losses paid during the year, ................................. '.
Expenses of adjustment and settlement of losses, 
Commissions or brokerage......................................... .
Salaries, fees and all ather charges of officers, clerks,
agents and employes, ...............   255.627.09
Rents..............................................  16.181.86
Advertising, printing and stationery, postage, etc., .............. 60.252.69
Legal expenses, furniture, fixtures and maps, .............  11.094.33
Underwriters, boards, fire department and salvage 
corps, fees, etc., ............................................................
Inspection and surveys, .............................................
Repairs, expenses and taxes on real estate............

17.
IS—19. . . . ._________
20—21. State, insurance departments, taxes and fees, 

22. Other licenses, fees and taxes, ..............
23—31. All other disbursements, ................................... .

Interest or dividends to stockholders, ..........
Agents’ balances charged off.............. ’.......... .
Decrease in book value of ledger assets, ...

32.
38.
40.

1.
2.
4.

17—24.

34.
35—37.

38.

40.

27.

1—3.
4.
5.

Total Disbursements,

LEDGER ASSETS.
Book value of real estate.........................
Mortgage loans on real estate, .............. .
Book value of bonds and clerks............. .
Cash in office and bank, ........................
Agents’ balances, .V...........

Total -Ledger Assets,

NON-LEDGER ASSETS,
Interest and rents due and accrued...........

Gross Assets,

Deduct Assets not Admitted.
Agents' balances over three months due, .. 1.673.04
Bills receivable and loans on personal securi
ty, .............. '.................................................... 46.303.23
Book value, bonds and stocks over market va
lue, ..................................... .................. .......................... ..
Special deposits to secure liabilities in Virgi
nia .............. . .1.../.................. ............................

Total Admitted Assets,

2.

3.

4.
5.

the The Alliance Insurance Company of 
Pennsylvania on- the-31st day of December, 
Superintendent of the State Of Illinois, pur-

CAPITAL.
Amount of capital stock paid up in cash, $750.000.00

INCOME.
5—7. Premiums received durtug the year............................   $956.316.26

8. Deposit premiums ou perpetual risks, ......................;............. 2.185.50
9—17. Interest, rents and dividends..........................  72.336.01

18—23. From all others sources................................    3.90
26. I’rofit on sale or maturity of ledger assets, .........................  4.349.75

Total Income, .................  $1.035.191.42

DISBURSEMENTS.
1—3. i.osses paid during the year, ................................................  $496.613.69

4. Expenses of adjustment and settlement of losses....................... 6.915.70
5. Commissions or brokerage, .................................................... 213.415.21

6—S. Salaries, fees and all other charges, of officers, clerks, 
agents and employes, ..................................................... 51.264.05

9. Rents, ............................................................................................. 3.866.02
10—11. Advertising, printing and stationery, postage, etc................... 13.134.21
12—14. Legal expenses, furniture, fixtures and maps.......................... 2.025.94
15—16. Underwriters’ boards, fire department and salvage corps,

fees, etc...................................  12.595.40
17. Inspection and surveys, .............................................................. 1.033.36

20—21. State, Insurance departments, taxes and fees......................... 18.947.99
22. Other licenses, fees and taxes...................................................... 8.501.41

KJ—31. All other disbursements.................................................................. 100.00
32. Interest or dividends to stockholders, ..................................... 40.000.00
33. Deposit premiums returned................................................................ 34.00
36. Profits and interest to scripholders, ...................................  17.167.60
38. Agents’ balance charged off, ........................................................ 856.32
39. Scrip redeemed in cash, ............................................................ 194.348.16

41. Total Disbursements..................................... $1.081.819.06
LEDGER ASSETS. -

4. Book value of bonds and stock......................................... 81.803.478.75
5—7. Cash in office and bank............................................................ 129.057.07

8—9. Agents’ balances, .............................................................   129.489.99
10—11. Bills receivable.........................................................   899.82

Total ledger assets, 2.062.925.63
NON-LEDGER ASSETS,

.7—24. Interest and rents due and accrued, ....................................... 10.339.55
27. Other non-ledger assets, ................................................................ 2.510.00

30. Gross Assets.................. :............................. $2.075.775.18

DEDUCT ASSETS, NOT ADMMITTED.
34. Agents’ balances over three months 

due............................................................... $2.147.91
38. Book value, bonds and stock over market 

value.........................................   69.581.25
71.729. 16

Total Admitted zlssets, $2.004.046.02

1. Losses
2. Losses 

pense,
3. Losses

LIABILITIES.
adjusted and unpaid, .................. $1.671.00
in process of adjustment or in sus-
............................................................ 117.357.00

10.425.00resisted,

4.
5. Deduct

Total, . 
re-insurance, .

. $129.453.00

... 18.938.00

LIABILITIES.
Losses in process of adjustment or in suspen
se, ....................................  $355.759.23
Losses resisted............ .................................. 32.900.00

Total,
Deduct re-insurance,

$388.659.23
. 94.087.66

Net amount of unpaid losses,6.
7—11. Total unearned premiums, 

16—17. - ' ------
18—19.

20.

Interest and dividends due or accrued, 
Salaries, rents, bills, taxes, etc., 
Commissions and brokerage, ..............

26. Total Liabilities, ........
Lett liabilities secured by special deposits,

Balance,

6. Net amount of unpaid losses, . 
7—11. Total unearned premiums, .. 

18—19. Taxes, etc.......................... . . ... ..
21. Re-insurance premiums.............

26. Total Liabilities,

. $110.515.00 
. 632.297.14 
... 6.600.00 
... 2.045.45

. $764.530.77
BUSINESS IN ILLINOIS.

Total risks taken during the year, ............ .
Total premiums received during the year, .
Total losses incurred during the year, ....

$11.756.036.00
i.... 51.448.66
........ 25.358.43

Eugene L. Ellison President 
T. Howard Wright Secretary. 

Subscribed and sworn to before me this 17th day of January 1912 
Thos. A. MacDonald 

Notary Public.
(SEAL)

INCOME.
Premiums recejved during the year...................
Premiums received during the year, ............... ✓
From all other sources..........................................
From agents’ balances previously charged off 
Increase in book value of ledger assets, ........

Total Income

. $S1.047.89 
. $S1.047.89 
......  20.00 
......  37.50 

.........  46.93

$92.741.39

50.168.95
21.116.77

. 8.863.91
78.243.63
14.974.88.
22.744.53

230.054.00 
... 814.63

24.734.22

9. 
10—11.

DISBURSEMENTS.
Losses paid during the year, ................................................. $17.639.05
Expenses of adjustment and settlement of losses. .................. 609.98
Commissions or brokerage............................................................ 10.014.41
Salaries, fees and all other charges of officers, clerks, a- 
agents, and employes, ................................................................
Rents, ........................................... ......... ......... . ................... . .
Advertising, printing and stationery, postage, 
etc.,.................'................ . ......... .  -........... ......................................
Legal expenses, .......................................................... .................
Fire department and salvage corps, fees, etc., .......... 
Inspection and surveys, .........  . . .
State, insurance department, taxes and fees, .. .....................
Other licenses, fees and taxes, ................'................
All other disbursements, ..................... . ....................................

12—24. 
15—16.

17. 
20—21.

22.
2W1-.40. Decrease in book value of ledger assets,

.. $3.633.302.60

$468.000.00
1.658.890.75 
6.099.935.84 
. 321.269.28 
. 549.963.99

4.

Total Disbursements,

LEDGER ASSETS.

$9.436.395.81

76.545.85

$9.512.941.66

120.530.84

.. 51.800
220.307.11

$9.292.634.55

. $294.571.57
. 4.513.549.97
... 60.105.00 
.. 171.500.00 
.. 171.159.49

$5.081.886.03
... 22.673.04

$5.059.212.99

BUSINESS IN ILLINOIS.
Total risks taken during the year............................. «... $68.391.501.00

. Total premiums received during the year, ........ . ............... 876.845.16
Total losses incurred during the year, ................................. 514.249.65

P. L. Hoadley President 
—CTW. Bailey Secretary.

Subscribed and sworn to before me this 25th day of January 1912 
A. C. Cyphers 

Notary Public
[SEAL]

8 OFFICIAL PUBLICATION.
Annual Statement of the American Central Insurance. Company of 

St. Louis in the State of Missouri on the 31st day of December, 1911, made 
to the Insurance Superintendent of the State of Illinois, pursuant to law.

CAPITAL.
1. Amount of capital stock paid up in cash, ...................... $2.000.000.00

INCOME.
5—7. Premiums received during the year, .......................  $2.599.617.70

9—17. Interest, rents and dividends, ............................................ 239.850.12
18—23. From all other sources....................................................................... 30.00

26. I’rofit on sale or maturity of ledger assets, ......................... 14.926.95

Total Income, ..................................  $2.854.424.77

DISBURSEMENTS.
1—3. Losses paid during the year, ............................................ $1.680.017.98

4. Expenses of adjustment and settlement of losses, 22.175.40
5. Commissions or brokerage, ......................................   512.403.18

6—8. Salaries, fees and all other charges of officers, clerks, a- 
gents and employes.........  300.623.48

9. Rents, ................................................ ...........  12.149.26
10—11. Advertising, printing and stationery, postage, etc., .............. 53.876.86
12—14. Legal expenses, furniture, fixtures and maps........................... 16.361.90
15—16. Underwriters’ boards, fire department and salvage corps, 

fees, etc.............................................:.............................. 32.S03.22
17. Inspection and surveys, .................................   15.360.47

20—21. State, insurance department, taxes and fees.......................... 66.5S2.42
22. Other licenses, fees and taxes, .................................................... 8.596.85
32. Interest or dividends to stockholders, ...........   260000.00

41. Total Disbursements, ............................... $2.980.951.02

LEDGER ASSETS.
2. Mortgage loans on real estate, ................................................ 29.900.00
3. Loans secured by pledge of bonds, stocks or other col

lateral....................................................................................... 421.900.00
4. Book value of bonds and stocks.............................. ..............4.413.S82.80

5—7. Cash in office and bank, .................................................  162.322.73
8—9. Agents’ balances, .. . ........................................................   531.874.34

10—11. Bills receiveable, ........................................................................... 1.292.91

Total Ledger Assets, $5.561.172.78
NON-LEDGER ASSETS

17—24. Interest and rents due and accrued, .............................  24.530.54

30. Gross Assets, ...........   $5.585.703.32

Deduct Assets not Admitted.
34. Agents’ balances over three months 

due. ....... ............................................. ....... $8.935.23
38. Book value real estate, bonds and stocks 

over market value, .............................. 26.664.80
40. Special deposits to secure liabilities in Ma- '■ 

nitoba <£ Virginia..... . .............................. 63.450.00
99.050.03

Total Admitted Assets, $5.486.653.29

62.265.32 
.. 4S0.00

4.407.49 
... 10.00 
.. 161.22 

. 171.01
3.313.33

464.71 
16.878.05 
.. 974.44

$66.430.56

Išgydysiu Jus
‘ " NUO PASLAP-

■ TINGU LIGŲ.
Ateik pas ma 
ne, o asz iszsry 
dysiu jus an 
v isados. A 
^varant uoju 

kiek vien nm u 
can o d i nima 
kuris atšilau 
kys in mano o 
fiba. Asz isz 
gydysiu jus uz 
pigiau ir ge
riau, negu dak
tarai miesto, 

kurie turi mo
kėti auksztas 
randas ir turi 
didelius iszka- 
szczius. Asz 
vartoju ir fab
rikuoju pats 
savo medicinas 
priprovas k u- 

Specialistas kuris risis asz pats 
iszgydo ko kiti negali, importuoju.Dabar laikas 

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

Asz kalbu lietuviszkai.
Western Medical Institute

1327 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

m

8—9.
12—15.

17—24.

30.

32—33.
38.

39.

2.

6. 
7—11. 

18—19.
20.

1. Losses
2. Losses 

pense.
3. Losses

LIABILITIES. vj
adjusted and unpaid........................... $58.613.61
in process of adjustment or in sus-

..............................  252.917.72 *
resisted, 5,........................... 10.800.00 ia

4. Total,
5. Deduct re-insurance,

; $322.331.33
.. 109.77(109 11

Book value of bonds and stocks, 
Cash in office and bank, .. .........
Agents’ balances, ....................1.
Other ledger assets.............. 7 .. .

Total Ledger Assets,

NON-LEDGER ASSETS,
Interest and rents due and accrued, ........

Gross Assets

Deduct Assets not Admitted.
Furniture, etc..............................  $561.60
Book value bonds, and over market va
lue, .............................................. .................... 1.540.08
Special deposits to secure liabilities in Geor
gia & Carolina, ....................✓...................... 20.000.00

Total Admitted Assets,

LIABILITIES.
Losses in process of adjustment or in suspen
se, .............................................................  $1500.00

Total, $1.500.00

$292.S22.98 
. 14.879.61 

. 11.371.30 
.:. 561.66

$319.635.49

4.618.88

$324.254.37

22.101.68

$302.152.69

Tel. Lawndale 3670

W. POLCYN
MASON CONTRACTOR

Darbą atlieka visose daly* 
se įmesto. Taipgi pastate 
J. M. Tananevičio Bankos 
namą. Darbą atlieka kogo- 
riausiai. . ‘

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

Net amount of unpaid losses, . 
Total unearned premiums,"..., 
Salaries, rents, bills, taxes, etc. 
Commissions and brokerage, .

Total Liabilities,

BUSINESS IN ILLINOIS.

Total risks taken during the year, ...., 
Total premiums received during the year, 
Total losses incurred during the year, ..,

$1.500.00
41.975.69

2.193.82-
1.475.50

$47.145.01

$1.236.175.00
.. 11.885.83
... 7.867.70

Chas. H. Avery President 
Frank H. Freerlcks Secretry.

Subscribed and sworn to before me this 26th day of January 1912 
Dwight S. Warfield 

Notary Public
[SEAL]

6. Net amount of unpaid losses, ..............
7—11. Total unearned premiums, ..................

16—17. Interest and dividends due or accrued, 
18—19. Salaries, rents, bills, taxes, etc., ------

20. Commissions and brokerage..................

Total Liabilities,

■}.. $212.555.24 
.. 2.365.103.25 
.. ........... 83S.48 
..... 33.595.20 
...... 7978L14

$2.691.873.31

$13.896.068.00
171.265.31

.... 93.903.75

BUSINESS IN ILLINOIS.
Total risks taken during the-year, ............
Total premiums received during the year, 
Total losses incurred during-the year, ...

W. A. Blodgett Vice President 
B. G. Chapman Jr. Secretary 

Subsribed and sworn to before me this 29th day of January 1912 
John H. Eggert 
Notary Public

[SEAL]

Telephone Yards 3547

C. J. KILL
kontraktorius

Parvežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkalbinimus atlieka 
kuoveikiausiai,

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

J^BELI.S

Alexander A. McCormick
turi būti išrinktas

County Board Prezident
rifiltn dabartine County Board prie 
bJGIIU Bartzen’o, dvejais metais išleido ant 

uredninkų algų $1.250.000. Taigi 
po $3.00 nuo kiekvieno ukeso!

Halio kad County Agentų apmokėjimas vie- UvllU nu menesiu pakilo $6.300i arba $75.
000 metais. Tokis pinigų eikvojimas 
atėmė nuo bėdinųjų anglis, maistą ir 
drapanas. Tie pinigai atiduodami 
County Board’o giminėms ir drau
gams. Jaigu jųsų taksos pakelta ir 
randa padidėjo,tai tam kaltas County 
Board’o išeikvojimas jus mokamų pi
nigų.

Alexander A. McCormick
sustabdys pinigu išeikvojimą

Todėl visi lietuviai privalote savo balsus atiduoti tiktai už musų draugą 
ALEXANDRA McCORMICKĄ.

Ponas A. McCormickas nėra giminia jokiam Chicagos McCormickui

Balsuokite už jį du syk -
vieną sykį: Ant Board of County Commissioners Prezidento 
antrą sykį: Ant Board of County Commissioners Nario (Mem

ber).

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

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ogausite didclos vertes 
knygele. Ta knygele pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodysima, silpnibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orga
niško ligoie, vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte 
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedamt piningus daktarams ir uz fpdukles, 
negaudame jokios pagelbos 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 sveikato ir vyriškumo,per pagelba tos 
vertingos knigeles. Ta knykelė ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygele yra gaunama vysai dykai; mas 
užmokam ir paStau. Jškirpkite žemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, o mas 
kuo greičiaus prisiusma jums vysai dykai ta brange knygelė.

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

Garbingas Daktarai: Meldžiu prisiųsti man vysai dykai, jusu abgarsinta knygelė.
Vardas ir pravarde
Pačta...................... Statas.

10
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kAHTikas

<DMIT. JšTRACIJA liet, teatrai. 
op.AUGUSTĖS PO PRIEGLOBA SV. 

MARTINO.
Petr. Andrejauckas, Pirm., 

918 — S3rd St.
Stan. Stonevicze, Vice-prez., 

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

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

1900 W. 17th St.
2118 W. 20th St.
3118 W. 20th St.

< REŽISIERIUS TEATRŲ,
’• s Martinas Z. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

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

4527 Marshfield Ave. 
Mot. Randis Pagelbininkas, 

4521 9. Marshfield Ave.
Paulius P. Baltutis, Prot. Raštin., 

3249 S Morgan St. 
Jurgis Brazauekas, Fin. Rast., 

4530 S. Wood St. 
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

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

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

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

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

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

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

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

159 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka, 

31 Techery St.
KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 

MINU AUGIO. ,
J. V. Zacharevite, Prez., 

917 — 33rd St.
Martinas Kadzievskis, SekrM 

3244 8. Morgan St.
J. M. Tananeyiče, Kasierius, 

3244 So. Morgan St.
\ Kun. M. Kraučuuas, Kapclonas, 

32nd Pl. and Auburn Avi.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS BV. 
JUOZAPO *aIM. SM. 

Juazapas ''alandauekas, Prez., 
3234 Illinois Ct.

Ant. Petrukas, Viee-Prczidentao, 
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.

ADMIN7.1TBACIJA L. T,. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, WII.KĖS-PARRE, PA.
Adomas Cikanauskas, Pirmsėdis, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

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

' '-‘KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA.

EDWARDSVILLE, • PA., :: 
;?• Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

. 446 Main St. ■
Jonas Kučinskas, Raštin., 

f 238- Sloeum St; • > i

ADMINISTRACIJA DR-STĖS, SV. , 
į MATBUBO APAŠTALO.

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

Antanas Mazelauekis, Pagebininkas,
3244 8.' Morgan St. " 

Nikodimas -Overtingas, Rašt. Prot-
3245 S. Morgan St.

Antanas Kasparavičia Rašt. Fin., 
3416 Auburn Ave.

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

BV. MYKOLO DR-STEM WILKES- 
BARRE. PA. ADMINISTRACIJA.

Silvestras rriieckas, Prezidentas, 
462 E. South St.

Antanas šeškevišius, Viceprezidentas, 
501 New Grant St.

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

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

IBM Liaukus, Finansų Sekr. 2-ras, 
425 S. Grant Si.

Juozas Šnipas, Kasierius, 
386 New Gro.e St

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
BV. JURGIO KAREIVIO K. 

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

425 S. Grant . t.
į V. Staneika, Viee-prezid., 

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

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

18 N. Meade Si.
V. Adomynas, I Finaurų Sekr., 

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

New Grov.« St

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS
BIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS..

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
843 — 33rd St. 

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

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
' 840 — 33rd PI.

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

J. Klimas, Pirmsėdis, 
1853 W. 45 St.

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

B. J. Keperša, Nutarimų Raštin.
4644 So. Paulina St.

K. A. Oiapas, Fin. Rašt.
4742 S. Hermitage Ave.

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

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

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

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

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

j 3200 Illinois Ct.
M. KadzieVskis, 

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
BV. JURGIO R. ir K. 

Kaz. Naugžemis, Pirmsėdis, 
3202 Auburn Ave. _ 

Joe. Gurinskas, Pagelbininkas, 
3347 Auburn Ave.

Ign. Mateliunas, Prot. Raštin., 
1424 So. 49 Ave., Cicero IIL

■ J. 8. Palyanskas, Fin. Raštin. 
3325 S. Morgan St. 

Vine. Stankus, Išdininksc, 
2934 — 29 St.

PASARGA: “Už korespondencijas, 
apgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
nec^-r.ko”._________________________

Draugysčių Reikalai,
TEMYK1TE 

LIETUVIAI!
TAUPYKIT PINIGUS!

“Keistuto” Paskolijimo ir Budavo- 
jimo Dr-stė (Spulka) No 1.

Nauja 46-ta Serija prasidės Ketver
ge, Lapkričio 7-tą d. 1912 m. Susi r i m 
kiniai atsibuna kas Ketvergas 8-tą 
vai. vakare Juozo Ridiko svetainėje 
i 251 Ilinois Court, kampas 33čios 
gatvės.

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

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

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

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 mergišiaus (Mortgage) bu 
peržiūrėjimu visų popierų.

Su guodone,
Ben. Butkus, Prezidentas, 

843 W. 33rd iw.
J. P. Ewaldas, Sekrešorius, 

3236 S. Morgan St.
Phones-įį-Yards 2716—Wabash 2200.

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

TĖMYKIT LIETUVIAI’. 
TAUPYKITE PINIGUS!

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

36-ta Serija prasidės Ųiarninke, 
Lapkričio 5-tą dieną 1912 m. Susirinki
mai atsibuna kas Utarninkas Stą vai. 
vakare Dom. žemaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės..

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po ke
letą akcijų ,ir mokant po kelius cen
tus arba dolerius į savaitę, galima 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožna akcija užsibaigia už 6*4 metų 
ir atneša $100.00.

Todėl kviečiamo Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti.

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

Skoliname pinigus ant lengvų >š- 
lygi1 del pirkimo arba budavojimo Na
rių ant thm morgičiaus (Martgage) 
su peržiūrėjimu visų fopierų.

Su guodone,
Haz. Katutis, Prezidentas, 

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

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

Mykolas J. Tananevicze, Kasier. 
670 18 St.

NABIŲ DOMAI!
Lietuviška Teatrališka Draugija šv.' 

Martyno, laikys SaVo' čvertmetinį su
sirinkimą, nedėlioj, 20 d. Spalio (Oc
tober), 1912 m., 1-mą vai. po pietų, 
šv. Jurgio K. Mokyklos svetainėje

ŽlV. ’ I&SĖVlenas* narys "privalo "pri~ 
būti, nes bus labai daug svarbių da
lykų apsvarstymui; už, nepribuvimą 
put* susirinkimo, bausmė pagal įstatus- 
Įlraugijos. Su guodonė, ' ' *

A. J. Kasparas,
3416 Auburn Av.

vakaryje, Lafayette svetainėj, (92 La-* 
fayette St.), Paterson, N. J.

Tai pirmutinis toks vakarėlis šiame 
mieste, kur bus rodoma lietuviški ju- 
danti paveikslai. Protarpiuose bus 
paveiksluotos dainos ir deklemacijos. 
Dainuos visiems žinoma Al. Mikuliuto

T. M. D. SUSIRtfbuMAS.
Spalio 22 d., utarnii^HMkre 8 vai. 

atsibus Chicagos Mylėtojų
Draugijos kuopų centro susirinkimas 
Meldažio svetainėje, 2242 W. 23 Place. 
Geistina butų, kad visų kuopų pasiun
tiniai atsilankytų.

Laikina Valdyba:
M. M. Dūda prez.,
S. P. Tananevičia sekr., 

3249 S. Morgan St

BUČERIŲ SUSIRINKIMAS.
Nedėlioj, Spalių 20 d., 2-rą vai. po 

pietų atsibus didelis bučerių susirin-
kimas reikaluose bučerių suorganiza
vimo. Visi ■ užkviečiami atsilankyti. 
Kalbėtojai bus nuo visokių tautų.

Su guodone,
Alex Nielubovski,

A. F. of L. organizer.

19-TAS METINIS APVAIKŠČIOJI- 
MAS IR BALIUS!

Rengia Simano Daukanto Draugija, 
atminčiai gimimo dienos garsaus Lie
tuvos Historiko S. Daukanto. Ap- 
vaikščiojimas atsibus Spalių (Oct.), 
27 d. 1912 m., South Side Turner Hall, 
3143-45 So. State St. Salė atdara 3 
vai. po pietų. Inžanga 50c. ypatai. 
(Anksčiau galima tuos pačius tikietus 
nusipirkti tik už 25c., šiose vietose: 
Tananevicz Savings Bank, 3249-53 S. 
Morgan St., A. Olszewski Bank, 3252 
S. Halsted St. ir M. J. Tananevičio 
Banke, 670 W. 18th St.)

Kviečiame visus lietuvius ir lietu
ves, senus ir jaunus atsilankyti, nes 
pakviesta geri kalbėtojai ir choras. 
Bus dainos ir deklemacijos. Prie gė
ręs muzikos visi susirinkusieji galės 
pasilinksminti. širdingai visus tan 
apvaikščiojiman ir baliun kviečia,

(42—43) KOMITETAS.

DIDELIS BALIUS!
Parengtas Lietuvių Evang. Lut. 

Drauygstčs, Subatos vakare, Spalio 
(Oct.) 19 d., 1912, Naujoj Rosensteine 
svetainėje, 632-634 W. 12th St., kam
pas Desplaines St. Prasidės 7 vai. 
vak. Inžanga 25c. vyrams, merginoms 
dovanai.

Visi Lutęronai ir draugai, širdingai 
kviečiami atsilankyti šitame baliuje, 
gražiai pasilinksminsite ir išgirsite 
naudingas kalbas ir puikų monologą.

KETVIRTAS GRASUS BALIUS!
Draugystė Lietuvos Karaliaus Min- 

daugio rengia puikų balių Subatoje, 
Spalio (Oct.) 19 - (j.. Freiheit Turner 
svetainėje^ 3417-3421 S. Halsted St. 
Prasidės 7 tą vai. ■-eitore. Inžanga 
25c. porai, »■

Visus, kas tik gyvas, kviečiame atsi
lankyti ir gražiai pasilinksminti. 
Kiekvienas bus .maloniai priimtas ir 
gaus geriausį patarnavimą. Senieji 
galės gražiai draugiškai pasikalbėti, 
o jaunesnieji galės smagiai pašokti. — 
Kiekvienam užtikrinam užgančdinimą.

KOMITETAS

DIDELIS BALIUS AUROROJE, ILL!
Dr-ja šv Kaz'imiero parengia didelį 

balių, kuris bus subatos vakare, spa
lių (october) 26 d., Freiheit Turner 
svetainėj, ant kampo Broadway ir 
New Yark gatvių, Aurora, III. Ba
lius prasidės 6:30 vai. vakare. Įžan
ga 25c. ✓širdingai užkviečiame visus 
lietuvius ir lietuvaites, jaunus ir se
nus, jaunikaičius ir paneles, iš šio 
miesto ir iš aplinkinių, atsilankyti, 
nes tai bus puikiausias balius. Bus 
skrajojanti krasa ir gera dovana, taip
gi gerų žaislų ir šokių.

KOMITETAS.

Sta^o ant scenos antru kart (rei
kalaujant daugeliui žmonių, kurie ne
galėjo matyti pirmu kart) trijų veiks
mų komediją, vardu: “GYVIEJI,NA- 
BAŠNINKAI”, nedėlioj 20 d. spalių, 
1912 m., šv. Jurgio parap. svetainėj, 
prie 32-ro PI. ir Auburn Av. Lošimas 
prasidės lygei 7:30 vai. vakare. Ti- 
kietai po 25c. ir aukščiau. Po persta
tymui, lieutviški ir kitokį šokiai, gera 
muzika ir tt.

Daugeliui apgailestaujant, kad nete
ko matyti lošiant ‘ ‘ Gyvųjų Nabašnin- 
kų”, “Dramos’’ Draugija pasirūpino 
antru kart sulošti ant Bridgeporto vi
siems žinomoj šv. Jurgio svetainėj, 
kur galės didesnis skaitlius pamatyti 
šitą taip stebėtiną veikalą lošiant ge
riausių lietuviškų artistų. Pamatysi
te, kiek baimės ir juoki! padarė na- 
bašninkai. Kviečia visus,

KOMITETAS.

WAUKEGAN, ILL. “BIRUTĖS” 
OPERETĖ. < ■

“Birutės” Dr-ja iš Chicagos loš 
Operetę Kaminakrėtis ir Malūnininkas, 
nedėlioj, 20 d. spalių, 1912 m., Wau
kegan, Ill. Po perstatymui “Biru
tės” choras padainuos, gražiausias dai
neles. Paskui bus europėjiškas ba
lius : su tautiškais šokiais, konfeti ir 
serpentinais. Bilietų kainos: 25c., 
35c., 50c. ir augščiau. Vakaras pra-
sidės 6 yal. vakare.

PIRMU KARTU PATERSONE, N. J.
bus parodyta judamais paveikslais 
Klumpakojis, Noriu miego, Suktinis, 
Aguonėlė ir kiti žaislai. Parodymas 

įš Brooklyn, N. Y. - 'Pąvęik^i^raiš-' 
kins . J. M. Danielius,, o parodysi X T. 
Račiūnas, Vakaro programas •' taip 
įvairus ir nepaprastas, ĮfSd Rateršono 
lietuviai tokio dar. nėra matę.

Po paveikslų ir viso parodymo bus 
šokiai. Visus širdingiausiai užk.viečia- 
me atsilankyti. Inžanga tik įff&.-Sve- 
tainė’ atsidarys 7 vai. vak.j o.perstaty- 
mas prasidės 8:15. t

Su guodone, vakaro rengėjai —- .
A. T. Račiūnas if’’
J. M. Danielius.- -

PAIEŠKOJIMAI.
REIKALAUJAME 3 prityrusių par-‘ 

davėjų. Gera mokestis ir nuolatinis 
pakėlimas. f;'i./'

Klein Bros. Department Store, 
Halstd, 20 St. ir Canalport Ay.

VARGONININKAS 
paieško vietos. Neblogai vargonuoja
ir gali gerai vesti chorą. Turi iš Lie-5 
tuvos nuo klebonų gerus paliudysimus. 
Antrašas:

A. Glemža,
900 E. 8-th St., Wilmington, Del. 

(40—42)

REIKALAUJAME 5 lietuvaičių par
davėjų y vairiuose departamentuose.’ 
Didelė mokestis ir nuolatinis darbas. 
Atsišaukite ūmai.

Klein Bros. Department Store,’ 
Halsted, 20 St. ir Canalport Av.

Reikalinga lietuvė mergina parda
vėja į Dry Goods krautuvę. Gera 
mokestis. Darbas ant visada. Atei
kite po nr.: 4613 S. Ashland Avė.

Paieškau savo brolio Jono Petraičio, 
Kauno gub., Raseinių pav., Bątalrių 
vok, Pašešuvės kaimo; 3 metai atgal 
išvažiavo į Ameriką; iš pradžių dirbo 
mainose, paskui gyvulių skerdyklose, 
bet nežinau kokioje valstijoje. Į Lie
tuvą jau senai nerašo. Aš čia atva
žiavęs norėčiau surasti, kur jis yra. 
Jis pats, ar kas kitas, malonės praneš-' 
ti šiuo adresu: •

Antanas Petraitis,
8707 Commercial Ave., S. Chicago, Ill, 

(41—43)

Paieškau savo švogerio Ignaco Pili
pavičiaus; paeina iš Kauno gbb., Ra
seinių pav., Nemakščių parap., Priz-. 
gynų sod. Jis pats, ar kas jį žino, 
malonėkite duoti žinią šiuo adresu: 1

* Alexandra Gimbut/A*
2325 S. Leavitt St., Chicago, I11A

(41-43) J

Paieškau sesers Karolinos Piškinai- 
tės; paeina iš’- Vilniaus gub., šivintų 
pav., ževališkių sodos. Metai Ameri
koje. Ji pati, ar kas ją žino, teiksis 
man duoti žinią antrašu:

Rozalia Mačiukienis, 
8506 Vincenes Road, Chicago, Ill.

(42—44)

Paieškau savo dviejų dėdžių Franc, 
ir Mikolo Baužų; angliškai jie vadi
nasi Bueh. Jie paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Rietavo parap., Pelai- 
čių sodos. Pirmiaus gyveno Chicago, 
Ill., 3711 S. Kedzie Av., dabar nežinau 
kur. Jie patys, ar kas juos žino, 
teiksiu man duoti žinią antrašu:

Petras P. Vaitkus,
P. O. Box 450, Westville, Ill.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda pigiai farma su budin-- 

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

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

PARSIDUODA SALIUNAS.
Parsiduoda pigiai saliunas dėlto, 

kad savininkas trumpame laike išva
žiuoja į Lietuvą. Saliunas geroje vie
toje. Atsišaukit pas — Charles Ka-_ 
ziunas, 1020 S. Canal St., Chicago.

(41—43)

ARSIDUODA SALIUNAS.
Gera proga lietuviams arba len

kams; sena vieta; biznis gerai išdirb
tas per keliatą metų; geroj vietoj; 
užmokėtas laisnis;- netoli parkas. At
sišaukit po nr.: 4519 S. Paulina St.

(41—43)

EXTRA!!
Labai pigiai parsiduoda 4 ruimams 

rakandai. Atsišaukite pas Joną Mi
roną, 3465 Auburn Ave. (41—43)

• PARDAVIMUI DVI FARMOS. 
PIGIAI.

Parsiduoda labai - pigiai dvi farmos. 
Viena 80 akerių; 10 akr. išarta, 5 
akr. gero miško;' visą galima arti; že
mė derlinga, smiltis su moliu; arti di
delės upės. Antra, farma 120 akerių 
žemės;" "^rie pat geležinkelio" stoties; 
visai arti'mįesteji<r;cvisa žemė — juod
žemis. „ ;Abr tos .ftėrmrfs randasi arti 
North Westerrf;iig’cleŽinkelio, Rilander, 
Wis. Susiedijoje .randasi apie 20 lie
tuvių, fannerių. Farmos parsiduoda 
labai pigiai ir ant lengv^_išlygų. Kas 
nori, gali mainyti ant Tniesto prapėr- 
tčs. Platesnėms žinioms 'kreipkitėsi"į
JONO M. TANANEVięZIO BANKĄ, 
3249-53 So. Morgan St., Chicago, Ill.

(42—43)

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS.
Parsiduoda 2 augštų medinis namas 

su basementu. šiltas ir šaltas van
duo. Lietuvių aplink apgyventa. Gau
sit pigiai, jaigu pirksit nuo savinin
ko. Kreipkitėsi numeriu: 907 W. 
20-ta Place. ' (42—44)

/ PARDAVIMUI SALIUNAS.
Pardavimui geroje vietoje, lietuvių 

apgyventoje aplinkėje, saliunas ir 
Bowling Alley. Lease priguli prie 
saliuno, o license (laisnis) prie namo 
savininko. Atsišaukite numeriu: 1905 
Canalport Av., Chicago, Ill. (42—44)

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS
Labai pigiai parsiduoda geras mū

rinis namas ant Morgan St., netoli 
33-čios. Namas 3 augštų; apačioj 
puikus storas ir 4 geri pragyvenimai. 
Parsiduoda su labai geromis išlygo
mis, kadangi jis turi būti trumpu laiku
parduotas. Kam reikia gero bizninio 
namo ant Bridgeporto, tegul nepra
leidžia šią progą. Platesnėms apie tą 
namą žinioms kreipkitės į

JONO M. TANANEVICZIO BANKĄ, 
3249-53 So. Morgan St., Chicago, IU.

IŠRANDA VIMUI
3 lubų trioba, tinkanti daktaro apsigy
venimui; gera lietuviais apgyventa ap- 
linkė. Garu apšildoma. Kripkitčs 
pas John Jurgaitis, mgr., 1980 Canal- 
port Ave.

PARDAVIMUI BUČERNĖ.
Geroj vietoj. Biznis gerai išdirbtas. 

Tarp lituvių ir kitų gyventojų. Par
siduoda todėl, kad- sSvininkas važiuo
ja į Lietuvą. Kas, nori gerą biznį, 
pirkit. Atsišaukite, antras": J. J. 
— 3823 So. Kedzie Av., Chicago, III.

(42—43)

J. W. Zacharewicz
NOTARAS

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

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

tI

Pranešu visiems pažįstamiems ir gi
minėms, kad su šia pasaule persisky
rė Antanas Murauckas ir visa jo šei
myna — jo moteris ir 3 maži vaike
liai; vyriausias buvo 5 metų, antras 
3-jų, o trečias pusantrų metų. Jų 
mirties priežastis buvo gaisras, užgi
męs antrą valandą nakties. Jie visi 
liko ugnyje ir sudegė. Ugnagesiams 
atvažiavus jau jie buvo sudegę — iš
ėmė iš ugnies jau negyvus; vieną vai
ką buvo išėmę dar gyvą, bet už 9 
vai;,, riumirč.

Velionio visa šeimyna atvažiavo iš 
Rumford, Me. į Millinocket, Me., kur 
nusipirkę namelį mislino laimingai gy
venti. Bet ištiko baisi nelaime ir 
viskas užsibaigė.

Visų kūnai palaidota ant Millino
cket airių kapinių, su mišiomis ir su 
kunigo palydėjimu, spalių 2 d.

, Velionis prigulėjo į šv. Roko dr-ją, 
Rumford, Me. Iš draugystės buvo at
siųsta pažiūrėti mirusiųjų, bet jie ne
palydėjo į kapines; nusipirko degtinės 
.ir išgėrę išvažiavo kitur.

Antanas Murauckas buvo 42 metų 
amžiaus; jo žmona 38 m. a.; vienas 
vaikas 5 metų, antras — pusantrų, o 
mergelė 3 metų. Velionis paėjo iš Su
valkų gub., Naumiesčio pav., Sintautų 
parap., Braškių kaimo. Gimęs 20 d. 
birželio, 1870 m

Su Murauekų šeimyna drauge sude
gė- ir dar^ vienas lietuvys, tik neži
nau jo nei vardo nei pavardes. Ang
liškai jis vadinosi J. Davis. Vardas 
galbūt buvo Juozas ar Jonas. Jis 
dirbo miškuose apie Bengora, Me. Sa
kėsi turįs brolį Breton, Mass. Velio
nis yra vedęs ir turi vaikų; važiuoda
mas Amerikon palikęs 3 vaikus, o po 
išvažiavimui gimė ketvirtas. Jis sa
kęs, kad siuntė pačiai pinigų į Lietu
vą, turbut 50 dolerių. Jis paeina iš 
Kauno gub., Telšių pav. Jei Ameri
koje jo yra brolis ar pažįstamas, mel
džiu jo pačiai pranešti apie jo nelai
mę. Velionis buvo šviesių plaukų, su 
diktats ūsais, svėrė apie 200 svarų ir 
buvo 6 pėdų augščio. Jis likosi pa
laidotas drauge su mano broliu, 2 d. 
spalių,,1912 m., ant airių kapinių, Mil
linocket, -Me. - Atsišaukite pas gra- 
borių: H. F. Bragdon, Millinocket, 
Me„ Aš,galiu.suteikti apie viską pla
tesnes žinias.

Vincentas Murauskas,
7 Washington St., 

Nashua, N. H.

AR PRIGULI PRIE SUSIVIENIJI
MO LIETUVIŲ AMERIKOJE?

Jai nepriguli — ptisirašyk ir prigu
lėk. Jai priguli — kalbink kitus pri
sirašyti. štai delko reikia prie Susi-, 
vienijimo prigulėti:

1. Šusiv. Liet. Am. moka savo na» 
tių paveldejams posmertines pašalpas: 
Į 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 hė vieno nario, papuolančio į 
nelaimę ir per 27 metus SLA. gyvavi
mo nebuvo dar atsitikimo, kad nebūt 
išmokėta posmertinč.

5. — Susivienijimas yra seniausia, 
didžiausia, turtingiausia ir progre- 
syviška pašalpinė 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 neatdčliokit, tuojaus rūpinki
tės prisirašyti prie šios organizacijos, 
nes juo jaunesnis prisirašysi, juo ma
žiau turėsi mokėti. Prisirašyk prie 
kuopos, kuri yra tavo miestelyje. Jai 
nėra kuopos, tai pasikalbėk su savo 
draugais, pareikalauk iš Centro infor
macijų ir sutverk kuopelę. Gausi nario 
įsteigęs vardą, o ir Susivienijimui pa- 
geibeši 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.

SERGANČIOMS MOTERIMS. Z
Sesute. T-

Aš esmių moteria. žinau,, kiek moteris 
turi iškentėti. Jaigu kenti nuo balti} jų 

antdrapanių, nupuoli
mo arba attrukimo 
motės, esi nevaisinga, 

. turi skausmingus ir 
\ n e regulari šku s perio- 

I dus, reumatizmų ar 
Į kitokias ligas, paban- 

•’ dyk mano Naminį gy
dymąsi, kuriuo išsi- 
gydysi pati namie ir 
visai pigiai. Tuojaus 
rašyk aprašydama sa

vo skausmus ir indėk 2c. markę atsakymui. 
Antrašas toks.

MRS. A. S. HON,
SOUTH BEND, IND., BOX L. I.

John Cochi ns ky 
LAWYER

Lietuvys Advokatas
69 W.Washington St., Room 1610 

CHICAGO
Atlieka visokius legališkus reikalus at> 

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

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

2316 W. 23rd Pl., Chicago, Ill.
Gyvenimo vai.: nuo 7 iki 9 vakaro.

V

q Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 
pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvcdis bei 
Žodynėlis Lietuviškal-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu. <3 Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS dėl išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžjus. <J Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas. v<j Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškal-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. <j Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. Pagalios tal- 
pinasi trumpos pasakaitės ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. <J O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Juslinių Amerikos^Valstybių Piliečiais. <jĮ Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitą salį privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

Kaina popieros apdaruose. 
Gražiais audimo apdarais .

. $1.25
. $1.50

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

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

Kiekvienas žmogus privalo 
^^žinoti kaip užlaikyti savo sveikatą.^^

Sutaisė Dr. A. L. Graičunas.

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

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

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

v ______ ______ _______ y

Dr. G. M. Glaser
Sluoml apreiškia pagodotal visuo

menini. jog ėsa seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 21 
metų, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą J savo locną hamą no numeriu

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

Mano ofisas aprūpintas nar'auslals 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir ligėol. Pasi
tikėdamas, jog gerbtam? publika Ir to- 
lta.ua mane rems, eaiu namie ant kiek
vieno pareikalavimo diena Ir naktį 
Eslu special tatas Ilgose vaikų, moterų 
ir vyrų ir užsendlntose Ilgose. Darau 
visokia operacija. Liekuosi nu pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street

Keitė 82-ros gatvės.

************•{•+************
* MOKYKLA ŠOKIU. *
J Waltz, Two Step ir kitokių. * 
tt Pirma liotuviszka Mokykla Amerikoj, į
* Prot. Julius kaip iszmokina, tai niekas į
* taip negali iszmokint niekur kitur. *
<• PROF. JULIUS SILSKO *
* 1886 S. Halsted St. Chicago, Ill. *
* Phone Canal 3762 ’
************4“i-******W***»

************************** 
I DR. O. C. HEINE |
* DENTISTAS *

Kamp. 31mos ir Halsted gatvių J
* Ofisas viršuj Aptiekos *
* 15 metų vienoje apygardoje. *
K*************************

UŽDĖTA <886 m. JAU 27-tl METAI

Visuomenės, Literatūros Ir politikos 
savaitinis laikraštis

LIETUVNINKU
Seniausias lietuvių laikraštis Amerikoje. 

Išeina kas Sereda.

Laikraštis “Vienybe Lietuvninkų” 12-kos puslapių, didelio formato, 
redaguojamas gerų redaktorių, talpina raštus geriausių raštininkų ir 
visuomet telpa visokių žinių iš Didžiotios Lietuvos, Prūsų arba Mažosios 
Lietuvos, Amerikos ir abelnai viso pasviečio.

"Vienybės Lietuvninkų’’ prenumerata Suvienytose Valstijose Siauri
nės Amerikos:

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

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

Metams < $3.00, - pusei metų $1.50

Užsirašyti Vienybę Lietuvninkų galima visada.
Užsirašant “Vien. Liet.” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per pačts, 

Money Orderį arba pinigai registruotam laiške, adresu:

J. J. PAUKŠTIS & CO.
120-124 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

25 metų Jubllėjinls numeris 10 e. 
Raiyk greitai, o paprastą numerį gauti dykai.

LIETUVYS NOTARAS?
Išdirba visokius Rejeutališkus do

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

Kreipkitės j
TANANEVICZ SAVINGS BANK, 

3249-53 So. Morgan St., Chicago, DI.

į 2r. L Piatrzykowski į
* 866 Milwaukee Ave. t 
ą. kampas Center Ave. X 
| Pasekmingai gydo vyru, mo- +

* tertl 'r va^u l*gas« Taipgi į
j paslaptingas ir kraujo liga*, t 
ą. Ofisas atkaras nuo 9 iki 11 rytais X 
T ir nuo 5 iki 9 vak. +

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

CHICAGO, DLL.
SFECIJALISTAS LIGŲ: VYRŲ, 

MOTERŲ, VAIKŲ IR FRU GIM
DYMO.

Gydau privatiškas ligas vyrų ir mo
terų, taipgi skausmą skilvio, inkstų, 
piauučių, F-dies, reumatizmo, užnuodi- 
iimą kraujo ir ligas akių, ausų, nosįes 
ir gerklės, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo 10 ryto Ud 9 
valandai vakaro.

11



r..-, - ... —<
■ ■• 1,1 ■■

& VIETINES ŽINIOS. &
“Audra Giedroje”.

Spalių 13, Hull House te
atre, Dramos Draugijos ar
tistai perstatė Rutkovskio 
triaktę farsų “Audra Gied
roje”. Perstatyme dalyva
vo visi geriausiai Chicagoje 
atsižymėjusių artistų: J. 
Briedis, B. Vaitekūnas, P. 
Moskienė, J. Šaukimas, M. 
Montviliutė, iš senesniųjų; 
A. Visbaras, R. Šlikienė, A. 
Stravinckiutė — iš naujas- 
niųjų.

Perstatymas, kaip galima 
tiketies, atliktas labai ga
biai, sumaniai, rūpestingai, 
bet, “iš vienos pusės”, aš 
laukiau ko geresnio, negu 
buvo. P-nas Briedis, nors 
vienas gabiausių musų ar
tistų, bet čionai išrodė ne 
savo rolėje. “Audra Gied
roje”, nors užvadinta farsa, 
bet tikriausiai — “burles- 
ka”. P-nas Briedis nors 
turėjo serioziškų rolę, bet 
visai nebuvo juokingas. Jo 
rolėje reikėjo humoristo, 
pilnoje, žodžio prasmėje. 
P-nas Vaitekūnas atlošė li
goto senio rolę, taip gerai, 
taip humoristiškai,-'kad ge- 
riaus ir negalėjo būti. Bet 
už tulus išsireiškimus vis
gi jam negalima atleisti; tai 
buvo perdaug; kiltai publi
kai panašus, pilni “mean
ing”, išsireiškimai turėjo 
būti - lyg pažeminimu. La
bai puikiai atsižymėjo p-nas 
Visbaras, ponia Moskienė ir 
p-lė Montviliutė. Kiti, p-nia 
Šlikienė, J. Šaukimas, A. 
Stravinckiutė, P. Širvins- 
kas, irgi gerai savo užduotis 
atliko.

Tarpakčiuosee p-nas A. 
Pocius pavargonavo.

Nors perstatymas, atlie
kamas geriausios Chicago
je dramatiškos grupos, tu
rėjo interesuoti Chicagos 
lietuviškųjų visuomenę, te- 
Čiaus publikos buvo labai 
mažai. Mat musų jaunuo
menė eina tik ten, kur ran
da progų šokti. Čia gi ga
lima tik perstatymo pasi
klausyti, bet ne šokti. Vie
nok kokiems geresniems 
perstatymams Hull House 
teatras Chicagoje yra tin
kamiausia vieta, nes sėdy
nės ir scenos tam tyčia pri
taikintos.

Savo’ sekantį perstatymą 
Dramos Draugija turės lap
kričio 24 d. Perstatys, 
pirmu kartu Chicagoje, žy
mių H. Sudermann’o ketu
rių veiksmų dramų “Joni
nės”. J. V.

Nenaudėlis užpuolė dvi lie
tuvaites, bet šios uždėjo 

jam ragus.
Spalių 6 d. vakare, apie 

6 valandų; dvi merginos lie
tuvaitės, seseris likosi už
pultos kokio niekšo _ ant 
kampo 43-čios ir Hermitage 
gatvių. Užpuolikas nesu
gautas ir įiežinia, kas jis 
buvo, bet sulyg kalbos pasi
rodė esąs lenku.

Merginos, beeidamos iš 
darbo, kuomet jau diduma 
darbininkų buvo nuo gatvių 
išnykusi, patėmijo tamses
niame užkampyje bestovint 
kokį vyriškį. Nieko blogo 
nemanydamos, jos ramiai 
sau ėjo pro šorių, kuomet 
vyriškis vienų iš jų griebė 
norėdamas prismaugti. Ant
roji, jos sesuo, šoko pagel- 
bon ir niekšų ėmė kumšti
mis pliekti. Merginos už
puolikui išdaužė valgomųjų, 
sudraskė drabužius ir gerai 
apspardė. Užpuolikas var
gais-!) egalėms išsisukęs iš 
merginų nagų ’ pabėgo. 
Merginos gi, nei kiek neuž
gautos, parėjo ramiai namo.

Smarkios mergaitės! Bet 
merginos, visgi, del atsar
gumo, turite su savim, eida
mos vakarais namo, neštie- 
si kokį įnagį, arba turite 
būti atsargesnės, kad koks 
niekšas jus nesužeistų. Len
ki! ir airių apgyventose 
apielinkėse visada pilna že
miausios rųšies valkatų, o 
policijos nekuomet nesima
to ir todėl veltui ant jos at
sidėti; geriausiai pačioms 
turėti atviras akis ir būti 
pasirengusioms atsiginimui.

M. R.

“Vyro ieškojimas”.
Rugsėjo 29, Columbia 

svetainėje, teatralis kliubas 
Lietuva perstatė komedijų, 
vardu “Vyro ieškojimas”.

Perstatymas gerai nusise
kė atlošti. Publikai jis la
bai patiko, kuri už tai' dė
kojo dideliu delnų plojimu.

Stasiulis, Didžiulio rolė
je, labai juokingai išrodė, 
nes buvo mužiku pono ro
lėje. . Geriausiai savo už- 
duotę atliko p. J. J. Pele
kas, lošęs Valaičio rolėje, 
taipgi p-lė M. Druktienaitė, 
buvusi Didžiuly tės rolėje, 
kiti lošėjai irgi gerai atliko 
savo užduotis, tik gaila, kad 
nekurie turėjo persilpnus 
balsus, negalima buvo su
prasti kų jie kalbėjo.

Publika labai pavyzdin
gai užsilaikė: tykiai, ra
miai, tik kartas nuo karto 
susijuokė ir rankomis

"Ant 
baro yS 

geriausia A| 
Žmonės supran- 
tanti vertę geros 
ruginės degtinės 
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Hoteliuo- 
se ir Saliunuose. Yra 
tai geriausias gėrymas. Už- 
ganėdina kiekvieną žmogų. 
Nusipirk bonką savo šeimynai.

Reikalauk S-O-L-Oi
STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago, 

216 W. Madison St

Teisingai padaryta degtinė iš" 
nepaprastai puikaus mišinio.

k Per daugeli metų sendinta 
tA. balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai.
Sk Priimniai švelnios 
lys, pr ie os daro 

SOLO degtinę 
jįtSr vaistu

, šeimynų
X varrtoji-

mu

pliauškino, išreiškimui savo 
užsiganėdinimo iš gero per
statymo.

Perstatyman pribuvo pil
na svetainė žiūrėtojų. Pas
kui sekė balius su lietuviš
kais ir amerikoniškais šo
kiais. Lietuvis.

“Lietuvių Jaunimo Rate
lio” vakaras.

Nedėlioję, 13 d. spalių šių 
metų, šv. Jurgio parap. sve
tainėj, ant Bridgeporto, loš
ta 4 aktų dramų “Valkata”. 
Lošimas, tęsėsi net iki pu
siau dvylikos nakties. To
dėl jaunimas neturėjo pro
gos ilgesniai pasišokti.

Lietuvių susirinkimas.
Pereitų subatų, 12 dienų 

spalių šių metų, šv. Jurgio 
parap.. svetainėj buvo laiky
tas vietinių • lietuvių politi
nės prakalbos Aleksandro 
McCormick’o naudai. Kal
bėtojai aiškino ir ragino 
ateinančiais rinkimais bal
suoti už p. Aleksandra Mc
Cormick urėdan Prezidento 
Pavieto Taryboje. Daugu
mam lietuvių yra žinomas 
McCormick kaipo žmogtLs’ 
apšviestas, žymus ir užsitar
navęs veikėjas del emigra
cijos. Jis yra Inunigrantų 
Apsaugojimo Lygos prezi
dentas. Todėl, mes, lietu
viai, privalome paremti tokį 
žmogų, kuris yra mums 
prielankus.

“Lietuvos Ūkininko” 
vakaras.

Nedėlioję, 13 dienų spalių 
šių metų, “Lietuvos Ūki
ninko” Dr-ja turėjo savo pa
silinksminimo vakarų bei 
balių. P-nas J. Biežis, mi
nėtos draugijos pirminin
kas, atidarė vakarų trumpa 
kalba ir perstatė į kalbėto
jus medicinos studentų St. 
Biežį. Kalbėtojas pasako
jo temoje apie įvairių kny
gų skaitymo būdų. Pasi
baigus prakalbai buvo vai
dinta komedija: “Vienas iš 
musų turi apsivesti”. Vei
kalų lošė sekanti asmenįs: 
Profesorius matematikos p. 
V. Brusokas, Profesorius fi
losofijos, p. M. Dūda. Te
tulė p. S. Kaupaitė. Ona, 
jos brolvaikė, p. K. Kaupai
tė. Lošėjai savo roles atli
ko gerai. Paskutinios buvo 
suloštas vaudevilius “Ste
puko Restauracija”. Lošė 
dr-jos “Lietuvos Ūkininko” 
nariai. Kaip visuomet taip
gi ir dabar Draugija “Lie
tuvos Ūkininkas” visuomet 
parengia gražius pasilinks
minimo vakarus. Tvarka 
buvo kuopuikiausia. Viso 
vakaro vedėjas buvo p. J. 
Biežis. Pagaliau atsibuvo 
lietuviški bei amerikoniški 
šokiai. Karklynas.

Dienraštis “Inter Ocean” 
perėjo į kitas rankas.

Spalių 9 Herman H. 
Kohlsaat, redaktorius ir lei
dėjas dienraščio Chicago 
Record-Herald, kurį jis įgi
jo 1910 metuose, dabar nu
sipirko antrų dienraštį 
“The Inter Ocean”.
Wilsonas išaugštino Euro

pos ateivius.
Spalių 10 Chicago aplan

kė guber. Wilsonas, demo
kratų kandidatas į prezi
dentus. Jis čia turėjo po
rų prakalbų — vienų Mc- 
Vickeris teatre, antrų Se
venth regiment armory. 
Kalbose jis atšaukė išnieki
nimus ateivių _ iš Europos, 
kokius jis buvo padaręs sa
vo “Amerikos Gyventojų 
Historija” knygoje, išaugš- 
tindamas airius, lenkus, ita
lus, slavokus ir sicilionus.

■ Kaip reikia balsų, tai po
nai politikieriai; nesigėdina 
nei du veidu parodyti.

“Vyriška meilė’? ir “mer
gina”;

Spalių 8 p-lė Crowley va
žiavo tramvajumi, kuomet 
kasžinkoks vyras užmetė 
jai ant kelių • korčiukę ir 
pats išsiskubino iš tramva
jaus laukan. Ant korčiu
kės buvo parašyta: “Susi
tik mane ryt po pietų 2-rų 
valandų ant W. Madison 
gatv. ir Ogden avė. kampo. 
Jaigu negali, parašyk man, 
kada aš tamstų galėsiu pa
matyti. Mano antrašas — 
14 S. Peoria st. Mano var
das — Tamošius Mahaney”.

Mergina paėmusi iš poli
cijos detektyvų ir jo meldi
mų išpildžiusi. Dabar Ta
mošius sėdi kalabuzėje.

-Trįs indi jonų gėritės reika
lauja 50 milijonų dolerių už 

Chicagos paežerę.
Šiomis dienomis likosi Su

vienytų Valstijų Distrikti- 
niame teisme užvesta labai 
indomi byla. Mat trįs indi
jonų gentės — Pottawato
mie, Chippewa ir Ottawa — 
reikalauja nuo Illinois Cent
ral, Michigan Central ir 
Chicago, Burlington _ ir 
Quincy geležinkelių užmo- 
kesties už paežerę 50 mili
jonų dolerių ir atėmimo nuo 
minėtų geležinkelių paeže
rės, nuo Chicagos upės 
iki 47 gatvei, kuri minėtoms 
indijonų gentėms prigulinti. 
Skundėjais yra 2.785 indi- 
Jonai.

Indijonų komisionierius 
James, 10 metų atgal, kuo
met delei to buvo byla, pa
sakė, kad minėta žemė pri
gulinti Su v. Valstijoms, pa
siremiant sutarčiai su badi
jonais padaryta 1795 me
tais.
, Taigi vis viena, ta žemė 
prigulinti, ne geležinkelio 
kompanijoms. Matomai, 
iridi jonai į šių bilų inmaišyti 
tik kaipo buvę savininkai. 
Miestui paežerė turi neap
sakomų vertę, o ji dabar 
beveik perdėm užteršta ge
ležinkeliais ir gyventojai to
kiu budu iš paežerės neturi 
jokios naudos.

Indijonų advokatai sako, 
reikalui priėjus pargabensiu 
Chicagon visus tų genčių in
di j onus, kaipo liudininkus.

fŠipkortesirPinigų Siuntimas1'
Dabartinės šifkorčių 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 Philadelphia eina 12 d. $43.50 
$41.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką Expr. eina 7 d. $43.00 
$37.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką, regul. eina 9 d. $41.00 
$35.00 North German Lloyd iš Bremen per Baltimore, eina 12 dienų .... 
$38.00 Red Star Line iš Antverpen per New Yorką, eina 8 dienas .... 
$38.00 Holland American Line iš Rotterdam per New Yorką eina 9 d... 
$33.00 Russian American Line Libava per Nek Yorką eina 10 dienų..
$35.00 Canadian Northern Antv. arba Rotterdam per Montreal eina 8 d. $41.00 
$42.00 Cunard Line iš Libavos į New Yorką ..................................
$41.00 Cunard Line iš Hamburgo per New Yorką eina 7 dienas 
$35.00 White Star Line iš Hamburgo per New Yorką eina 8 dienas 
$35.00 American Line iš Hamburgo per New Yorką eina 8 dienas
$34.00 Anchor Line iš Antverp arba Rotterdam per New York eina 9 d. $38.50 
$33.00 White Star Dominion iš Hamburg per Montreal eina 8 dienas .. $41.00

Apart šitų kainų kiekvienas atvažiuojantis, kuris neturi Amerikoniškų 
Citizens popierų, turi mokėti $4.00 Head Tax.

ritu į visas dalis svieto, jaigu reikalas pa
lmes kainas paduosime koteisingiausiai.

KAINOS EUROPOS GELEŽINKELIŲ:
ir Tilžės 

$5.20 
$4.85 
$6.95 
$6.90

$41.00
$43.00
$43.00
$41.00

$38.50
$38.50
$38.50
$38.50

Apart šitų linijų mes turime ir dai 
rašyk iš kur ir į kur nori važiuoflj

Tarp 
Bremen 
Hamburg 

~ Antverpen 
Rotterdam

Eydkunų 
$5.25 ‘ 
$5.00 
$7.10 
$7.05

(APGARSINIMAS).

Teorija ir praktika.
Kaip visi kiti mokslai, 

taip ir medicina turi savo 
teorijas apie priežastį, diag- 
ilozų ir gydymo būdų įvai
rių ligų. Priešai teorijų 
stoja praktika, parodanti 
tikrus rezultatus. Šie re
zultatai suteikia žmonėms, 
pilnų užsitikėjimų kaiku- 
riais vaistais. Toks vais
tąs yra Trinerio Ameriko
niškas Kartaus Vyno Elik
syras, kuris gelbėjo tūkstan
čiams šeimynų- pilvo ir vi
durių ligose, kuris kiekvie
nam atsitikime ' išvalė 
kraujų, išgydė nerviškumų 
ir silpnumų, kuris išblaškė 
daugelį reumatizmo ir ne
uralgijos atakų, kuris su
teikė greitų palengvinimų 
daugeliui moterių jų sirgu- 
liavimuose. Trinerio Ame
rikoniškas Kartaus vyno 
Eįeksiras, šeimyniškoj prak
tikoj, visados duodavo ge
riausius rezultatus greitam 
nusilpnėjime, konstipacijoj, 
viduriniuose skausmuose, 
vėvime, galvos ir strėnų 
skaudėjimime ir gazų už- 
pttolime. Aptiekose. Jos. 
Triner, .1333—1339 Sę Ash- 
l«£nd avė., Chicago, Ill .

RUBLIŲ KAINOS:

Rublių $ c Rublių $ c Rubliu $ c Rublių $ c
1 .52i/2 29 15.23 57 29.93 85 44.63
2 1.05 30 15.75 58 30!45 86 45.15
3 1.58 31 16.28 59 30.98 87 45.68
4 2.10 32 16.80 60 31.50 88 46.20

* 5 2.63 33 17.33 61 32.03 89 46.73
. ' 6 3.15 34 17.85 62 32.55 90 47.25

7 3.68 35 18.38 63 33.08 91 47.78
' 8 4.20 36 18.90 64 33.60 92 48.30

9 4.73 37 19.43 65 34.13 93 48.85
10 5.25 38 19.95 66 34.65 94 49.38
11 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
16 8.40 44 23.10 72 37.80 100 52.25

• 17 8.93 45 23.63 73 38.33 150 78.38
“ . 18 9.45 46 24.15 74 38.85 200 104.50

19 9.98 47 24.68 75 39.38 300 156.75
20 10.50 48 25.20 76 39.90 400 209.00
21 11.03 49 25.73 ’ 77 40.43 500 260.00
22 11.55 50 26.25 78 40.95 600 312.00
23 12.08 51 26.78 79 41.48 700 364.00

’ • 24 12.60 52 '27.30 80 42.00 800 ' 416.00
j 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
Prie kiekvieno siuntinio reik pridėti 25 centus ant pačto kaštų.

>j i . . ’ ‘ • .

Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo Rosijos konsulio, 
’taip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per rubežių policijos netrukdomas.

Reikalaujanti šifkorčių į kitus miestus, rašykite mums į kur norite išva
žiuoti ar iš kur parvežti, o jaigu su vaikais, paduokite mums visų vaikų me
tus, 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 
šifkortes kogreičiausiai išsiųsime.

Adresuokite mums visada šitaip:

J. M. Tananevičia
3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill..
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