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Iš Kare h&ilo.
PASKIAUSIOS ŽINIOS.
Bulgarų kariuomenė arti

nasi prie Konstantinopolio.
Adrianopolis dega, atskir

tas nuo pagelbos. Mieste 
prasidėjęs badas. Turkai 
tečiaus nepasiduoda ir te
kino budu miestui grasia vi
siškas sunaikinimas. Pasi
davimas laukiamas by va
landą.

Miestas Scutari visas 
liepsnose. Pilnos gatvės 
negyvų. Likę gyventojai 
miršta badu. Turkų ingula 
laikosi prieš černogorų ata- 
kavimą, bet tuomi tik pri
artina baisesnį gyventojams 
galą. Miestas turės pasi
duoti arba bus visai sunai
kintas.

Serbų ir černogorų ka
riuomenės užstoję turkams 
kelią ir šie apsupti iš visų 
pusių negali niekur pasiša
linti. Puolant m. Scutari 
turkai žieminėje dalyje ne
teko savo tvirtovių. Tur
kiškų tvirtovių liko tik Mo
nastir ir Solonika, bet 
ir šiedu jau atskirti 
nuo Turkijos ir ap
gulti. Paėmus Monastirį 
ir Soloniką suvienytoji ka
riuomenė eis tiesiog ant 
Konstantinopolio.

Bulgarų kariuomenė trau
kia ant Konstantinopolio. 
Kelyje ji turės paimti De- 
motiką, kur randasi 150.000 
turkų kariuomenės, užker
tančios kelią į Konstantino
polį, Turkijos sostapilę.

Turkijos sultanas pienuo
ja pats stoti kariuomengs 
priekyje, kad pakėlus ka
reivių narsą.

Istib, tvirčiausią Macedo- 
nijoje turkų tvirtovę, bulga
rai paėmė be mūšio, prasi
šalino iš jos turkų kariuo
menė. Pergalėti ties Ko- 
čina turkai, bulgarų vejami 
bėgo palikdami ant kelio sa
vo ginklus' ir pakeliui iš- 
skersdami moteris, vaikus 
ir senius. Bulgarai didžiai 
nusistebėjo radę Istib tvir
tovę be kariuomenės. Is
tib tvirtovė lygiai drūta 
kaip Adrianopoliaus.

Bulgarijos karalienė eina 
drauge su karaliumi ant 
mūšio lauko ir persirėdžiu- 
si milaširdystės sesers dra
bužiais tarnauja sužeistiem- 
siems.

Stipri bulgarų kariuome
nės šaka, veikianti Adria
nopolio pietryčiuose, ketu- 
riosdešimts mylių nuo Ad
rianopolio užėmė labai svar
bią geležinkelio stotį Eski 
Baba ir tuomi perkirto susi
nėsimus Solonikos su Kons- 
tantinopoliumi.

Eski Baba turi neapsako
mą vertę, kadangi jos už
ėmimu bulgarai perkirto j

&

turkams kelią tarp Kirk- 
Kilisseh ir soštapilės ir vi
siškai atidalino tvirtovę So- 
lonika, prie kurios artinasi 
graikų kariuomenė. Tuomi 
taipgi pasirodo, kad bulga
rų kariuomene eina stačiai 
prie Konstantinopolio ir, 
jaigu jos pažanga nebus at
mušta, tai turkų sostapilė 
Konstantinopolis, kurią tur- 

į kai pasisavinę jau nuo 1453 
metų, už keliūtos dienų bus 
apsupta.-

Adrianopolį bulgarai 
bombarduoja iš visų pusių. 
Visi aplinkiniai portai už
imti; liekasi užimti tik vidų- 
rimus, kurių esama 24. Ap
gultieji turkai atskirti ir 
negali sulaukti jokios pa- 
gelbos, kadangi turkų ka
riuomenė išsiskirsčiusi tu
ri ginti savo svarbesnes po
zicijas, kurios jau apstotos 
arba prie kurių artinasi 
priešų pulkai. Ir taip, De- 
inotikoj esantieji 150.000 
turklį kareivių yra tiesiog 
prika] uitais ant vietos, ne
galinčiais duoti Adrianopo- 
liui pagelbos, nes turi sau
goti turkų sostapilę.

Adrianopolyje skaitoma 
žuvus 10.000 turkų. Bulga
rams daugiausiai pridirbęs 
nuostolių turkų lakūnas, ku
ris, pakilęs į nepasiekiamas 
augštybes ir metęs ant bul
garų baterijų bombas.

Tvirtovėje Scutari siau
čia badas. Černogorų ka
riuomenė tvirtovę pradėjusi 
bombarduoti spalių 27 ryte 
ir užpuolimą tęsia be per
traukos. Mieste padėjimas 
baisus. Už duonos kepa
lėlį moka' 3 dolerius. Tur
kai užpuolė mieste gyvenan
čius krikščionis ir atėmė vi
sokius maisto produktus.

Tvirtovę užpuolė černogo
rų keli pulkai kariuomenės 
vadovystėje kunigaikščio 
Mirko. Perbridę iki juos
tai klampinęs, nepaisant 
turkų baisaus šaudymo, jie 
užpuolė tvirtus turkų fortus 
ir durtuvais juos paėmė.

Balkanų viešpatystės pie
nuoja turkus išvyti iš Eu

ropos.
Bielgrado laikraščiai 27 

spalių išspauzdino žinias, 
kad Bulgarijos kariuomenė 
palikusi Adrianopolį eina 
prie Konstantinopolio.

Bulgarai Kirk-Kilisseh 
mūšyje paėmę Abdul Ha
mid, Turkijos sosto inpėdi- 
nio sūnų, taipgi Muthan 
Muhar Pašą komandierių. 
šešis kitus pašąs ir daug ofi
cierių, tarpe kurių septynis 
vokiečius. Bulgarai taipgi 
paėmė 150 kanuolių ir 40- 
000 šaudyklių.

Laikraščiai Balkanų ka
riuomenės progresą vadina 
“Napoleonišku” ir tūli net 
ragina užpuolimą ant Mažo
sios Azijos Turkijos.

Photos by American Press Association. ■_ .•

kariuomenė ruošiamą karan su Balkanais.

Abelna idea viešpatauja 
— kad Turkiją reikia visai 
nušluoti nuo žemės pavir
šiaus.

Turkija neteko Make
donijos.

Paėmus spalių 27 Uskub, 
turkų galybė Makedonijoj 
pavirto i griuvėsius. Serbų 
kariuomenė, stumdamosi 
prie Adrianopolio, organi
zuoja Makedonijos gyven
tojus, jų lavinimui palikda
ma savo oficierių ir apgin
kluodami juos iš turkų 
atimtais ginklais.

Bielgrade triumfuoja.
Spalių 27 visi Bielgrado 

gyventojai maršavo gatvė
mis su vėlukais rankose gie
dodami tautišką himną ir 
šaukdami “Lai gyvuoja Su
vienytos Balkanų Valsti
jos”.

Bielgrado ligonbučiai pri
pildyti sužeistais. Viešos 
mokyklos paimta sutalpini
mui sužeistų kareivių.

Turkija viską pražudė apart 
trijų tvirtovių.

Sulyg Londonan atėjusių 
iš Sofijos ir Bielgrado žinių, 
turkai jokiuo budu neįsten-. 
gia apginti vakarius šalies. 
Serbai pilnai užvaldė mies
tus Uskub. ir Kumanova. 
Turkai apįgidę Uskub tvir
tovę poJ^epasekmingam gi- 
nimuisifsusispietū kalnuose, 
laukdami serbų pažangos.

Tai turkų kariuomenei 
niekas neliko, kaip tik pra
žūti arba pasiduoti. JPabe

irta grai-gimą į pietus .u 
kų kariuomenė > žengianti 
pirmyn; vakaruose stovi 
černogorų anųija^ kuri pa
ėmusi Scutari; trauks prie
kin; rytuose^gi pa|s didžiau- 
siasai karo teatralu kuriame 
Turkija lošia .žūnančio rolę.

Karo kritikai Sako, kad 
Balkanų sujungtinių pajėgų 
kariškoji pažanga yra taip 
didelė, kad šiuose laikuose 
nieko prie jos negalima pri
lyginti. Iki šiol Turkija 
nelaimėjo jokį atžymėtiną 
mūšį; negana kačt nelaimė
jo, bet dar pražudė visas 
žiemiuose savo tvirtoves. 
Balkanų karįuomenėms už
kariauti liko tik Monastir ir 
Salonika, kuriuodu atskirti 
ir apsupti iš visų' pusių, ir 
Konstantinopolis.

Europos viešpatysčių san
taikos pienai suiro.

tAEuropos viešpaty stės, pa
siremdamos, kad Turkija 
sumuš suvienytas Balkanų 
viešpatystes, buvo sudarę 
santaikos pienus. J)abar te- 
čiau, dalykams Balkanuose 
virtus į priešingą manytai 
pusę, tie jų pienai nuėjo 
niekams.

Balkanuose pergalinčioji 
pusė visai nereikalauja Eu
ropos paramos ir niekina 
svetimų šalių į jų reikalus 
kišimąsi.

Londonan parėjusi žinia, 
kad .Balkanų viešpatystės 
padariusios sutartį iš Bal
kanų pusiausalio prašalinti 

intekmę.

Iš kitos pusės skelbiama 
prieštaraujančios žinios.
Spalių 26 parėjo Londo

nan žinios, kad karalius 
Ferdinandas ir jo generolai 
giedoję “Te Deum” del pa
ėmimo Kirk-Kilisseh.

Iš Konstantinopolio Dai
ly Express’o koresponden
tas pranešęs, kad minėtą 
tvirtovę turkai paėmę atgal. 
Londono žinovai netikį iš 
Vienos pareinančioms ži
nioms, kad bulgarai užval
dę Kirk-Kilisseh ir paėmę 
Muhktar Pašą. Turkų val
džia užgina, kad Kirk-Kilis
seh nepaimtas. Paskui vie
nok pagarsino, kad jis liko
si atimtas iš bulgarų.

Konstantinopolyj pagar
sinta, kad mūšyje ties Ka- 
dikoi, netoli Adrianopolio, 
turkai užmušę 16.000 bulga
rų ir sunaikinę jų apkasus.

Iš tikrų neprigulmingų 
šaltinių pranešama, kad Ad
rianopolį bulgarai bombar
duoja po senovei ir, kad jie 
suėmę nelaisvėn daugybes 
turkų ir paėmę daugybę 
kanuolių, amunicijos veži
mų, milijoną patronų ir 
daug javų. Taipgi, kad ties 
Mehoma išmuštas visas tur
kų pėstininkų regimentas.
) Bet nepaisant turkų val
džios pasigyrimų, iš visų 
pusių pareina žinios, kad 
turkai niekur negali atsis
pirti ir kad priešingosios ar
mijos paima vieną po anfc 
ram turkų valdžioje buvu
sius miestus. Turkų ka
riuomenė" apleidžia kartais 

be mūšio miestus ir daugi
nasi į kalnus, ar kur į sau
gesnes vietas.

IŠ RUSIJOS PADANGĖS.

Stebukladariai. Viena
me miestelyj Ekatci inburgo 
gub. popas ir cerkvės už
vaizdu, norėdami pasipelny
ti, padirbo medinį 3 sieks
nių kryžių, sutemus pastatė 
ant kalno ir apreiškė vi
siems, kad tas kryžius esąs 
stebuklingai atsiradęs. Iš 
visų šalių ėmę rinkties mal
dininkai prie stebuklingojo 
kryžiaus. Šventikas (po
pas) nespėjo maldų laikyti. 
Vieną šventadienį padarė 
iškilmingą precesiją. Žmo
nės pylė aukas. Tik polici
ja netikėtai išaiškino visą 
apgaulę. Kryžių iškasė. 
Dvasiškoji ir svietiškoji vy
resnybė dabar tardo, kaip 
tas kryžius ant kalno atsi
radęs.

Carukas serga. Rusijos 
caro sosto iupėdinis, 8 me
tų Aleksiejus, staiga Grod
no gubernijoje susirgęs, kur 

. jį caras buvo išsivežęs į Lie- 
' tuvos šilus medžiot, kur nuo 

arklio nukritę” ir kaip tik 
i atgaivintas. Iš to nelai

mingo atsitikimo caras ir ca- 
rienė labai nusiminę, nes tai 
yra jų vienatinis sūnūs ir 
visa ateityj viltis. Caras 
su dvareliais negalįs sugrįž
ti nei į Carskoje Selo. Rasi, 
carukui prisieis ir mirti 
svetimame krašte, kurį jo 
pranokėjai pasisavinę tiek 
daug nualino.

Studentai nerimauja. Iš 
Peterburgo rašo, kad tenai- 
tiniame universitete labai 
neramu. Studentai esanti 
neužganėdinti paskirtaisiais 
profesoriais, kurių yra ke
turi. Rugsėjo 24 d. uni
versitete buvus didi sueiga, 
kurioje nutarta kovoti su 
paskirtaisiais profesoriais. 
Be to, toje pačioje sueigoje 
buvo paliesti Kutomariaus 
atsitikimai su katorginiais. 
Sueigai baigianties, univer
sitetan buvo investas poli
cijos būrys. Keli studen
tai buvo suimti. Kas bus 
toliau, nėra žinoma.

Straikas. Varšave nese
nai vieną dieną straikavo 
apie 10.000 darbininkų. 
Straiko priežastis—užmuši
mas Varšavos darbininko 
Kutomariaus katorgoje. Del 
straiko suimta daugiau 200 
žydų darbininkų ir padary
ta kratos.

Generolas pasmerktas. 
Peterburgo teisme genero
las Uchačov pasmerktas 3 
metams į arestantų rotas. 
Jis buvo teisiamas už va
gystes ir sukimus per ja
ponų karą. Tuomet jis pri
sivogęs įvairiais budais ke
lis šimtus tūkstančių rublių. 
Jo darbus pirm to aprašė 
keli laikraščiai ir redakto
riai buvo baudžiami kalėji-

mu. Dabar paaiškėjo, kad 
laikraščiai teisybę rašę.

Dar apie caruką. Visoj 
Rusijoj valdiškai apskelbta, 
kad carukas jodamas nukri
tęs nuo savo arkliuke ir, 
sunkiai susižeidęs. Visoj 
Rusijoj prisakyta mclsties 
už jo sveikatą.

Nusižudė vice-admirolas.
Caro laivo
incnda litas,
Šagin, tomis dienomis nusi

Standard” ko- 
vice-admirolas

žudęs. Jis, sakoma, buvo 
Įmaišytas Į jurininku suo
kalbį Sevastopolyj, kiti vėl 
pasakoja, kad ant jo laivo 
carukas susižeidęs ir nuo to 
mirtinai susirgęs, tatai vice- 
admirolui iš baimės ir rei
kėjo pertraukti gyvenimo 
siūlas. Tikros žinios slepia
ma, kaip paprastai Rusijoje 
daroma. Nėra baimės. Vi- 
ce-admirolas nenusižudė iš 
gailesčio, kad carukas ser-

GENEROLAS DIAZ ‘ | 
SUŠAUDYTAS. 1

Generolas Diaz, nesenai® 
sukėlęs naują Meksike re-® 
voliuciją, pereitoj savai-® 
toj su savo šalininkais-■ 
kareiviais paimtas nelais-1 
vėn, užėmus miestą Vera 1 
Cruz Madero valdiškai ar
mijai. Diaz tuojaus tarias 
statytas karo teisman ir 
pasmerktas miriop.

Pulkinikas Jose Diaz Or
daz ir visi oficieriai taippat 
papuolę nelaisvėn ir jų taip
pat laukiąs karo teisme pa
našus likimas.

Gi visi revoliucionistai 
kareiviai taippat aštriai bu
sią nubausti. Jų kiekvie
nas dešimtas busiąs sušau
dytas. Tam tikslui sušauk
tas specialis karo teisinas, 
kurio pirmininku paskirta 
generolas Beltron.

Diazo toksai greitas nu
puolimas ir likimas visus 
revoliucionistus surūpino ir 
tame dalyke iš niekur nega
lima sulaukti susimylėjimo. 
Bet užtaigi dabartinis Mek
siko prezidentas krikštauja. 
Jam didis džiaugsmas, kad 
jo bernai atliko tokį karžy
gišką darbą, paimdami ne
laisvėn didelį jo priešinin
ką.

Vėliau pranešta, kad ge
nerolas Diaz ir jo du pulki
ninkai tikrai sušaudyti. 
Apie kareivių likimą nieko 
nežinoma.

Svarbu pastebėti tas, kad 
kuomet Diaz buvo užėmęs 
Vera Cruz, visi ėmė manyti, 
kad Maderai bus galutinai 
po viskam, bet štai užim- 
tan miestan prisiųsta val
diška kariuomenė ir į šią 
Diazo kareiviai jam lie
piant atsisakę šaudyti.

Vienos komedijos veikia
ma tame Meksike.

Ką mokantiems skaityti 
duoda raštas, tą patį nemo
kėliams duoda vaizdas.

1



Žinios iš Lietuvos

VILNIAUS KUNIGŲ
* SEMINARIJA.

■'< Vilniaus kunigų semina
rijoje jau prasidėjo mokslo 
Snetai. Visuose kursuose 
Jrra išviso 147 klierikai: IV- 

' jame kurse — 24, III-jam 
33, II-jam 42 ir I-jam — 
48. Peterburgo akademi
joj! išvažiavo du: Stasys 
Bobelis ir Vincas Godlevs- 
kis.

2 verstu nuo Vievio par
duoda viensėdį už 9500 rub. 
Žemės 4 valakai.

Vievio aptiekininkas, 
Milančius.

M. KARTENA,

Rugsėjo 6 d. ūkininkas 
Juozapas Žilinskas kūlė su 
mašina javus. Neatsargiai 
lipdamas per kartę, už
kliuvo už karties narių ir 
tuoj buvo tris kartus apsuk
tas aplink kartį. Nabagas 
išbuvo gyvas dvi dieni. Du 
kartu buvo parkviestas ku
nigas, bet negalėjo susišne
kėti. Rugsėjo 8 d. vargšas 
pasimirė. A. a. buvo žmo
gus darbštus ir blaivus. 
Karteniškiuose tai ne pir
mas atsitikimas, ir reikėtų 
būti atsargesniais.

Vladas Gudas.

PANEVĖŽYS.
Čia vienas amatininkas 

nuo senai yra žinomas, kai
po karščiausias pirmeivis. 
Pirmiau nesąmones apie ti
kėjimo dogmatus pliaukš- 

(davo savo dirbtuvės moki
niams, bet dabar dar pla
čiau sumanė veikti, nes 
imasi tikybos mokyti vidu
rinių mokyklų mokinius. 
Negalėdamas rimtai išrodi
nėti tikėjimo tariamųjų 
“burtų”, jisai, aiškindamas 
išpažintį, švenčiausijį sa
kramentą, prikalbėjo tokių 

? bjaurių žodžių, kad baisu 
jie ir pamanyti, o ne tik 
skaitytojams pranešti. Tė
vai privalo apsaugoti mo
kinius nuo susitikimo su to- 
kiuo žmogumi, kuris, būda
mas neikiek neišlavintas ir 

L perskaitęs kokią vieną 
k knygpalaikę, viešai niekina 
I katalikams brangiausius 
f dogmatus. Tas pats ponas 

dar yra žinomas, kaipo Pa
nevėžio Puriškevičius, nes 
per draugijos susirinkimus 
labai mėgsta skandalus kel
ti. Tokie žmonės Lietuvai 
kenksmingi, todėl jų turi- 

I me šalinties. Mantas.

KULIAI,
" Telšių apskr.

Gal niekas taip nesibyli- 
nėja, kaip kuliškiai. La
biausiai tamposi po teismus 
del žemės. By tik gali pri
kibti prie kaimyno, traukia 
teisman, nežiūrėdamas, kad 
sykį jo parduotoji žemė net 
į kelintas rankas, pateko. 
Gyva nelaimė kuliškiams, 
pirkūsiems žemę, ir nepa- 
padirbusiems reikalingų 
raštų. Tokių čia nemaža 
yra. Mat vieno iškaš- 
čių pasigailėta, kito ma
nyta, kad žemės pirkimo 
aktas, valsčiaus patvirtin
tas, nesugriaunamas. Tuo 
tarpu pardavėjas, koletai 
metų praslinkus, užveda 
bylą ir, žinoma, laimėja. 
Pirkėjas, sumokėjęs keletą 
tūkstančių, priverstas, lau
kan išsinėšinęs, skursti.

Be tokių bylininkų yra 
kuliškiuose ir gerų, sąžinin
gai atsidavusių ūkio gerini
mui vyrų. Daugumas jų 
priguli prie ūkio draugijė
lės. Kas mėnuo esti susi
rinkimai. Retkarčiais at
važiuoja iš Plungės instruk
torius p. Janavičius, suteik
damas nemaža naudingų 
kuliškiams žinių. Draugi
jėlė įsitaisė dideles svarsty
kles. Nors ligšiol dar jo
mis nepasinaudojo, bet atei
tyje pravers.

Veiklesniesiems kuliš
kiams pasirūpinus, rugsėjo 
16 d. atidarė Kuliuose pač
ią. Palaikyti pačtą per tre
jus metus susirašė visi žy
mesnieji miestiečiai: žydai 
ir keli šviesesni ūkininkai.,

Kulys.

iO

Spring Valley, Ill. lietuvių parapijos mokiniai su savo klebonu Deksniu (žiūrėk korespondencijos).

lietuvių tautadailes - gražu
mą gerai mato.

Aneito 20š —22 metų duk- 
Spėjąma, jog bus kur 

Šis.

BULGARAI.
Aną, šeštadienį pro Vilnių 

pravažiavo iš Peterburgo 
Bulgarijon 75 bulgarų ofi- 
cieriai, kurie jau tai buvo 
prie rusų kariuomenės, jau 
tai lavinosi augštosiose Pe
terburgo kariuomenėse. Vi
sus juos pašaukė bulgarų 
vyriausybė.

Tai delko

te. >
į miestą, pabėgusi.

I DARBININKŲ DRAU
DIMAS.

Vyriausybė,' kaip jau ra
šėme, žadanti apdrausti fa
brikų darbininkų uždarbį 
jiems susirgus ar šiaip ne
laiminguose atsitikimuose. 
Darbininkų draudimo rei
kalai bus pavesti guberni
jų valdyboms, į kurias bus 
įleidžiami ir darbininkų at
stovai, Vilniuje po vieną iš 
kiekvieno didesnio fabriko. 
Girdėjome, kad kai-kuriuo- 
se fabrikuose darbininkai 
jau išsirinkę savo atstovus 
gubernijos valdybom Da
bar gubernatorius pareika
lavo iš Vilniaus fabrikų in
spektoriaus, kad jis paduo
tų sąrašą darbininkų kandi
datų gubernijos valdybon.

VIEVIS.
6 — 7 verstai nuo Vievio 

(Anastasjevskaja) stoties 
parduoda už 15.000 rub. 
120 dešimtinių žemės. Dir
bamosios 75 deš., pieevų 
32Ų> deš., miško 8 deš. ir tt. 
teeine augščiau kaip vidu- 
■lė.

SEIRIJAI, 
Suvalkų glib.

Pernai dvasiškoji vyres
nybė išsiuntė iš Vilniaus 
muši; visuomenės veikėją 
“Vilties” redaktorių kuni
gą Tumą, o štai dabar pa
našus atsitikimas Seirijuo
se.

Musų vikaras kun. Taut- 
kevičius gavo dvasiškos vy
resnybės paliepimą išsi
kraustyti Vonsošan, Lom
žos gub..

Delko gi jį taip nubaudė? 
Del savo priedermių nepil
dymo? — Ne. Del girty
bes ? — Ne. Del paleistu
vavimo? — Ne.
gi? — Bene del platinimo 
savo parapijom; tarpe ap
švietimo ir doros susiprati
mo.

Jis nebuvo toks garsus 
veikėjas, kaip kun. Tumas, 
bet dzūkų tarpe jis buvo 
vienas iš geriausių darbi
ninkų. Per tuos kelis me
tus jis atgaivino dzukijos 
centrą — Seirijus: sumaži
no prasiplatinusią čion gir
tybę, įsteigęs “Blaivybės” 
skyrių, platino šviesą, pa
laikydamas “Žiburį”, vaka
rinius kursus ir knygyną, 
įsteigė pavargėliams prie
glaudą ir blaivininkams ar- 
batnamį, kuriam gerai se
kėsi, ačiū priežiūrai jojo 
motinos p. Tautkevičienės. 
Bet nepatiko jisai musų 
lenkams (o jų čionai yra ne 
daugiau, kaip pirštų ant 
rankos), kurie stengėsi įvai
riais budais juo nusikraty
ti. Kiekvienam maloniau 
tarp saviškių darbuoties. 
Kokia kam iš to bus nauda, 
jaigu kun. Tautkevičius sė
dės Mozurijoj sudėjęs ra
miai rankas, mes nesupran
tame. Mes tik žinome, kad 
keli Seirijų lenkai, priešais 
visos parapijos norą, pasie
kė savo tikslo.

Nors sunku bus seirijie- 
čiams varyti toliau pradė
tąjį kun. Tautkeevičiaus 
darbą, bet turime vilties, 
kad kun. Markelis, kurs 
paskirtas į Seirijus, ateis 
mums į pagelbą.

Šiupelis.

Dabar inž. Bernatavičius 
pranešė miesto pirmininkui, 
jog galima esą nutiesti ge
ležinkelio liniją ligi Vil
niaus Pogulenkos, bet tuo
met reiktų nutiesti šalutinė 
linija ligi Ukmergės. Be
reiktų tiktai ištirti dabar 
.tas šalutinis kelias. Inž. 
Bernatavičiaus nuomone 
reikti; paskirti tam tikslui 
4.000 rub. Bet miesto ta
ryba paskirti tų pinigų ne
prisiėmė.

PALANGOS GIMNAZIJA.
Nuo sausio 1 dienos 1913 

metų Palangos progimnazi
ja pertaisoma pilnojon 8 
klešų gimnazijom Gimna
zija turėsianti visas vyriau
sybės gimnazijų teises ir 
busianti vyriausybės laiko
ma.

išdir-

LIETUVIŲ TAUTADAI- 
LĖ PAS LENKUS.

Lietuviai dailininkai mums 
praneša: Šiomis dienomis 
buvo pasirodžiusios Vil
niaus gatvėse lenkų “Liut
nios” afišos, papuoštos gry
nai nukopijuotais pagraži
nimais, paimtais iš Lietu
vių Kryžių albumo. Indo- 
mu, kad jau pasinaudota 
juom, nors dar tas albumas 
nepardavinėjamas, nors jis 
jau ir atspauzdintas, bet 
delei nepriklausomų nuo L. 
Dailės Draugijos kliūčių, iš 
spaustuvės dar neišleistas.

Taippat p. Moliutės krau
tuvėj matome išstatytą di- 
voną, padirbtą jos pačios 
dirbtuvėse, kurį puošia 
didžaulpiai, paimti iš L.Dai- 
lės Draugijos išleistos atvi
rutės. Gaila tik, kad divono 
galai padabinti yra raudo
nai baltomis juostomis, ku
rios savo rėkiančiu Lovičo 
stiliumi visai prie tų tulpių 
nepritinka.

Jaigu atsiminti, kad prieš 
porą metų kaikurių lenki; 
knygų luobeliai buvo pada
linti musų verpsčių lentelių 
kopijomis, tai iš to galima 
spręsti, kad svetimtaučiai nežinia kux dingo ūkininko

PRUDMUIŽĖ, 
(Prie Subato).

Kelios savaitės atgal, čia

veltui 
geres- 

Šiandien

, KAUPAI, 
Vaškių parap.

Treji \ metai, kaip buvau 
buvęs Raupuose. Malonu 
buvo pastebėti, kad per 
tuos trejus .metus įvyko at
maina žmonių gyvenime ir 
ūkio kultūroje. -Pirmiaus, 
sakysime, visi imdavo val
gį pirštais, dabar kad ir 
trobelninkas;ar šeimyna 
griebiasi bakučių/ Gražaus 
rūbų pasiuvimo — mažai te
žiūrėdavo. Ypač senesnie
ji: dažnai vienas skvernas 
būdavo ilgesnis už kitą, vie
nas švarko petys ligi alkū
nės daeidavo, kelnes iš rai
nų .nunešiotų sijonų siūda
vo. Dabar visi, tiek seni, 
tiek jauni, dėvėja gražiai iš
austus čerkasus, padoriai 
pasiutus rubus. Randas tik 
vienas-kitas apšepęs sene
lis, kaipo liekana anų apsi
leidimo laikų.

Kaupiečiuose didelė pa
žanga įvykusi žemės 
bime.

Pirm trejų metų 
būtumei čia ieškojęs 
nių padargų,
kiekvienas Kaupi; ūkinin
kas turi po dvejas spren- 
žinines akėčias, dvižagrį, 
keturžagrį plūgą, javų plau
namąją mašiną.

Jų žemės duodančios 12 
— 15 grūdą.

Žemę dirbti kaupiečiai 
mokosi iš kaimynų latvių, 
čia-pat gyvenančių. Lat
viai pradeda su mašina šu
kuoti (žaliems galvas atim
ti). Linų. :šukuojamąją ma
šiną išgalvojo pažangus 
žemvaldys latvis Prats, ne
toli nuo kaupiečių gyvenan
tis. Laikui bėgant, turbut, 
ir kaupiečiai pradės mašina 
linus šukuoji, nes mažiau
siai dešimtį kartų sparčiaus 
darbas eina. Kulys.

LIETUVOS GELEŽIN
KELIS.

Dar pavasarį inžinierius 
Bernatavičius, pradėdamas 
tyrinėti žadamojo Lietuvos 
geležinkelio liniją nuo Min
taujos ligi Naujosios Vilei
kos, tarėsi tuo dalyku su. 
miesto tarybą. Tarybos na
riai išreiškė 'jam tuomet pa
geidavimą, kad tasai gele
žinkelis eitų pro patį mies
tą. Ų - '

VILKAVIŠKIS, 
Suvalkų gub.

Vietinės vyrų gimnazijos 
mokiniai gavo dar vieną 
mokytoją lietuvį p. Vaitke
vičių, nesenai baigusį uni
versitetą ir ką-tik grįžusį iš 
karei vi jos. Jis išguldinės 
matematiką. Taigi dabar 
gimnazijoj yra keturi mo
kytojai lietuviai: pp. Vait
kevičius, dr. Kudirka, kuris 
išguldinėja lietuvių kalbą, 
gamtos mokslą ir higijeną; 
p. Przemeneckis, kuris iš- 
guldinėja matematiką ir 
kun. A. Astrauskas, prefek
tas.

ra kam sukelti vienų prieš 
kitus, nėra kam ardo ramu
mą.

Apšvietimas šitų musų 
brolių ne suvis žemas. Kuo
ne visi moka skaityti. Iš 
laikraščių užvis labiau čia 
platinasi “Vienybė”, kurios 
ateina 15 egz.; paskui, eina 
“Šaltinis” — 6 egz.; atsi
lanko ir “Rygos Garsas”; 
atskrenda ir linksmutis 
“Garnys”; tik čia stebiasi 
iš jo vardo, nes šitą paukštį, 
mėgėją pavarliaut, vadina 
starkum, o garniu vadina 
lenkų “caplią”, kuri gaudo 
žuvis.
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Į švento Kazimiero drau
giją priguli 27.

Dalis čionykščių lietuvių 
prieš keletą metų išsiskirs
tė į vienasėdžius. Išpra- 
džios, kol pasidalijo žemę, 
persikraustė trobas, tai bu
vo sunkoka, bet dabar visi 
džiaugiasi, kad lengviau esą 
gyvent, negu didžiuose kai
muose : rūpestingiau išdir
bą žemę, riebiau nutręšią, 
taigi* ir sėkla derlingiau už
auganti, be to, dabar jie to
li mažiau palieka pudimo, 
daugiau užsėja, daugiau ir 
pripjauna. Kai-kurie iš jų 
gerokai pasituri.

Skatikas.

Šunų mėsa. Pereitais 
metais Saksonijoj sankrovo
se parduota 69.400 svarų šu
nienos. Tos skaitlinės esą 
oficialės, bet kiek slapta šu
nų užmušama, tai tikrai ne
žinia.

Bepročio darbas. Bava
rijos valstijinis prokurato
rius, kuris delei sumišimo 
proto nekurį laiką, gydėsi 
Muncheno sanatoriume ir 
kasdiena vakarais vaikščio
davo namo, vieną, vakarę 
savo keturių metų berniu
ką papjovė. Beprotis tuo- 
jaus išgabentas klinikom j

Jauni vagiliai. Koepeni- 
ko kriminalinei policijai pa
sisekė suimti 4 jaunus va
gilius, kurie rytiniame Ber
lyne buvo padarę daug šel
mysčių, įsiplėšiant į namus 
ir viską vagiant. Visi esą, nė 
senesni 12 metų vaikiščiai. 
Pavogtus daiktus jie slėp
davę už miesto iškastoj duo
bėj.

neku- 
andai 
taifu-

Taifūnas. Skersai 
rias Philipinų salas 
prasinešęs smarkus 
nas (vėtros rūšis) ir užmu
šęs daugiau 1.000 žmonių, 
tarp kurių butą 4 amerikė- 
nų.

J. Rudenius.

ne

KRUOPIŲ DVARAS.
Suvalkų gub.

Kruopių dvaro savinin
kas kunigaikštis Puzina, 
kaip praneša “S. Z. T.”, 
nušovęs savo žmoną, o pas
kui pats nusišovęs. Palikę 
našlaičiais trįs nepilname
čiai vaikai.

BABINOVIČIAI, 
Magilevo gub.

Apie šią apylinkę jau 
kartą buvo lietuvių laik
raščiuose rašyta. Gerbia
mieji skaitytojai gal atme
na, kad čia yra apsigyvenę 
apie du tūkstančiu musų 
tautiečių. Išrodo jie, kaip 
maža lietuviška salelė gū
di; juroje, tečiau ligšiol kie
tai laikosi savo tautybės. 
Bažnyčioj pamaldos esti per 
pusę lietuviškai ir lenkiš
kai. Jokių nesusipratimų 
iš tos priežasties nėra — 
kiekvieni paskirtu laiku 
meldžias savo prigimta kal
ba; vieni kitų nekliudo. Ma
lonu matyt, kada per proce
siją dauguma gieda lietuviš
kai, o vietinis dvarininkas 
drauge gieda sau išlengvo 
lenkiškai ir visa gerai ir 
gražiai asibųva Mat, nėra 
čia fanatiku tad nė-

KURŠĖNAI, 
Šiaulių apskr.
Z. T.” praneša:

Požeminis miestas. Ita
lijoje, maudyklių vietovė
je Caracalla nesenai po že
me susekta senovės miesto 
pėdsakiai. Imta aplinkui 
kasti ir išteisybės atrasta 
senobinis miestas su pili
mis, gręstomis gatvėmis, 
šventynėmis ir stovylomis. 
Be to atrasta brangintina, 
biblioteka.

du 
piktadariu užmušė Kuršėnų 
miestelyje 20-ties metų vai
kiną V. Bačkauskį, norėda
mi jį apiplėšti. Pasirodė, 
kad užmuštasis turėjęs 
savim vos du rubliu.

su

SNIEGAS.
Rugsėjo 20 dieną Mažei- 

ir Šiaulių apylinkėse 
pasirodė pirmas snie- 

Snigo kaip tikrą žie- 
dideliais snieguoliais.

Valgių brangumas. Val
gių brangumas nekuriuose 
Vokietijos miestuose gimdo 
riaušes. Berlyno priemies
ty j Wedding 3.000 moterių 
užpuolusios ant mėsos san
krovų ir visą mėsą pasidali
nusios. Kituose priemies
čiuose mėsos pardavyklos 
uždaryta ir įsakyta polici
jai saugoti.kių 

jau 
gas. 
mą,
Visa žemė, visi laukai buvo 
balti, kaip gerą rudenį, ar 
žiemą.

X“yiitis”). /•

Cholera. Azijinėse Tur-< 
kijos provincijose pradėjus 
siausti cholera. Prisibijo- 
ma, kad toji negeistina vieš-* 
nia neatlankytų ir Euronat. 
ypač karo metu, y
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turintis reikalaujamus mo
kytojus; Hahnemann Medi
cinos Kolegija, Chicagoj; 
Gydytojų ir Chirurgų Kole
gija, Chicagoj; Milwaukee 
Medicinos Kolegija, Mar
quette Universiteto sky
rius; Wisconsin Gydytojų ir 
Chirurgų Kol e g., Milwau- 
keej; Howard Universiteto 
Medikalinis skyrius, Wash
ingtone; Bostono Universi
teto Medicinos Mokykla; 
Gydytojų ir Chirurgų Ko
legija, Baltimorėj; Cleve- 
land-Pulte Medikalė Kole
gija, Clevelande; Toronto 
Universiteto Medikalis 
Skyrius; McGill Universite
to Medicinos Skyrius, 
Montrealiuj; Creigton Uni
versiteto Medikalis skyrius, 
Omahoj; lowos Universite
to Medicinos Kolegija, ir tt.

• Recker kaltas žmogžu- 
dystėje.

Pereitą savaitę New Yor
ke užsibaigė policijos leite
nanto Beckerio byla, kurį 
kaltinta kazirninko Rosen- 
thalio užmušimo surengime. 
Prisaikintieji teisėjai, po 
astuonių valandų posėdžio, 
išdavė verdiktą Beckerį 
esant kaltu pirmo laipsnio 
žmogžudystėje. Sulyg New 
Yorko teisių jis todėl turės 
būti nužudytas elektrikinė- 
je kėdėj e. Becker yra gi
męs Vokietijoj, 42 metų 
amžiaus, vedęs, protestan
tas.

Mes, Atstovaujantieji SnVienyt^&Jfalstijose Dn šimtu Svetimų- 
Kalbų Laikraščių Eedaktorių ir Leidėjų, Atsišaukiame į visus

svetimšalius

Balsuoti už ir Shermaną

Kovoja prieš P. Bartzeną.
Prieš Cook pavieto komi

sijos prezidentą sukilo visi 
teisybės mylėtojai. Mat, 
Bartzen stengiasi ir to
lesniam laikui pasilikti sa
vo vietoje. Apie Bartzeno 
darbus visi žino. Jis vie
šiems reikalams sudėtus pi
nigus, tiesiog, sunaudodavo 
savo asmeniniems reika
lams ir taip visuomenę 
skriauzdavo, kad atsiėjo jį 
patraukti teisman. Jo vie
ton eina žinomas ateiviu už
tarėjas A. A. McCormick, 
progresivinč ir republi
konų partijų kandidatas. 
Bartzen matydamas savo 
ponystės galą, nusamdęs 
detektyvus sušnipinėjo, buk 
McCormick sulyg Ulinojaus 
vastijos teisių negalįs lik- 
tiesi pavieto komisijos na
riu. McCormick, žinoma, 
tik juokiaisi iš tokių Bartze- 
no-Hearsto-Lawrenco, visų 
purvinų politikierių, užsi
puolimo. Prieš Bartzeną 
sukilo 150 visokių, daugiau
siai moterių, kliubų, kad ne
leisti jam toĮiaus liktiesi pa
vieto . komisijos prezidento 
vietoje.

Pačio McConnicko nuro
dymų žiūrėkite vietinėse ži
niose.- . ..

Kiek ateivių gali balsuoti.
New Yorko dienraštis 

The World nurodo, jog su- 
lyg cenzo biuro surinktų ži
nių, iš 9.188.000 Amerikoje 
gyvenančių ateivių (svetur 
gimusių), gali balsuoti ma
žiaus 3.500.000 žmonių.

Automobiliaus ekspliozija 
apdegino 40 asmenų.

Petaluma, Cal., užsidegus 
automobiliui, apstojo jį mi
nia žingeidžių žiūrėtojų, 
tarpe jų ir majoras Zart- 
man 
Ju
lius 
mas
Trisdešimtis apdegintų nu
gabenta ligonbutin. Ma
joras ir keliatas kitų mirti
nai sužeisti.

su chemikaliu gesinto- 
Begesinant, automobi- 
ekspliodavo, numezda- 
majorą 40 pėdu į šalį.

& PRESIDENT. PBESIDEN

Bonka apiplaukusi aplink, 
žemę.

P-lė Nora Le iš Louisvil
le, Ky. penki metai atgal 
įmetusi Ohio upėn užkorkuo- 
tą bonką, vidun indėj usi sa
vo vardą ir antrašą. Tūlas 
Ch. Collins dabar tą bon
ką ištraukęs iš vandens Ca
lifornijos pakraštyje. Ka
pitonas Hedgewald tikrina, 
kad bonka turėjusi per
plaukti: Ohio upe į Missis
sippi, paskui Mexikos jūrių 
užlaja, paskui skersai At- 
lantiko, Indiško ir Ramaus 
okeanų ir ant galo atsidurti 
Californijos pakraštyje..

Laukinių ančių maras.
Visoje Californijos vals

tijoje siaučia laukinių ančių 
maras. Randama jas tūks
tančiais pastipusių. wTiri- 
nėtojai neįstengė surasti 
maro priežasčių. Apsirgu- 
sios negali ėsti, nei lėkti ir 
vos įstengia paplaukti. Me
džiotojai labai nusiminę.

Susiuvo širdį.
Iš Pennsylvania ligonbu- 

Čio, Philadelphijoj, išėjo pa
sveikęs J. Thompson, nige- 
rįs, kuriam porą mėnesiu 
atgal daktarai, devyniais 
adatos dūriais, susiuvo šir
dį. Mat jis susiginčijo su 
kokiuo tai savo tautiečiu, 
kuris peiliu jį pervėrė, pa
taikydamas į širdį.

New Yorko valstija neįsileis 
Valparaiso Universitetą 

baigusių gydytojų.
New Yorko valstijos val

dymo komisija nutarė nuo 
šio laiko New Yorko valsti- 
jon neįsileisti dvidešimts 
keturių Amerikos ir Kana
dos medikalių mokyklų bai
gusių gydytojų. Tarpe jų 
yra sekančios: Chicagos 
Medicinos ir Chirurgijos 
Kolegija; Valparaiso Uni-

Prezidentų nominacijoms 
šiemet sudėta 1.675.226 do

leriai.
Prezidentų rinkimams su

dėtų fondų tirinėjimo komi
sija, taip vadinamas Clap- 
p’o komitetas, susekė, jog 
šiemetiniams prezidentų 
rinkimams viso sudėta mili
jonas ir 675 tūkstančiai do
lerių. Bet toji suma toli 
nepilna, nes komitetas ne
galėjo susekti, kiek valsti
jos savarankiškai išleido. 
Daugiaus kaip pusę viršmi- 
nėtos sumos sudėjo šeši 
žmonės; gi du trečdaliai tos 
sumos sudėta dvylikos žmo
nių.

Bet tie pinigai, reikia ne
užmiršti, sudėti ne galuti
nam išrinkimui, bet tik pre
zidentų nominacijoms, ku
rios buvo birželio mėnesy
je. Kiek sudėta po birže
lio mėnesiui, nežinia, bet, 
beabejonės sudėta penkis 
syk tiek, kiek nominaci
joms.

Ar tie milijonieriai “an i 
vėjo” meto savo tukstan 
Čius, ar jie, išrinkę savais 
pinigais prezidentą, paskui 
šimteriopai atsiima, tai tik 
“jie žino”.

Clapp’o komitetui kvo- 
šiant, jie visi sakėsi, jog pi
nigus aukoja vien del savo 
šalies meilės, vien šalies la
bui, nes, esant, ši (kuriai 
aukoja) partija galinti pa-

ir tuom užkirsti Woodrow Wilsonui kelią, kuris bjauriai darkydamas ir žemin
damas Amerikos ateivius pasirodė visų kitur-gįmusių balsuotojų ir jų vientaučių 
priešu. - . u;

Mes taipgi jus meldžiame atsiminti, kad. jaigu balsuosite už Rooseveltą, tai 
vistiek-pat bus kaip už Wilsoną, nes jiedu-abu lygus musų priešai.

Pirma balsavimo meldžiame perskaityti žemiaus paduotų devynioliką prie
žasčių, kodėl mes visi privalome balsuoti už Taftą ir Shermaną ir Republikoninį 
Kongresą.

1. Prezidentas Taftas lygiai guodoja visus ukėsus, nepaisant kur jie butų
gimę. ... ' •

2. Tiesos visiems lygios — tai Tafto administracijos padavadijimas.
3. Visi ukėsai Konstitucijos globoje turi lygias teises ir lygų savo teisių 

ginimą.
4. Prezidentas Taftas stovi palaikymuiJamerikoninės Konstitucijos.
5. Prezidentas Taftas stovi apsaugojimui amerikoninės pramonijos ir darbo.
6. Prezidento Tafto palikimas prezidentu reikš

ap-

j nepertraukiamus gerus laikus.
7. Prezidento Tafto palikimas prezidentu reikš tolesnius gerus laikus Ameri-

reikš neperstojančius darbus ir ge-

reikš tolesnę tąsą ir didėjimą viso-

reikš laisvas ir teisingas ateivystės

kos ūkininkams.
8. Prezidento Tafto palikimas prezidentu 

rus uždarbius darbininkams.
9. Prezidento Tafto palikimas prezidentu

kių biznių veiklumo. ‘ 1
10. Prezidento Tafto palikimas prezidentu 

tiesas.
11. Metais, 1908, prieš Tafto išrinkimą 527.116 ateivių iš Amerikos sugrįžo Eu

ropon, o į Ameriką atvažiavo tki 270.113.
12. Šiuosmet, valdant Prezidento Tafto Administracijai, iš Amerikos atgal į 

Europą sugrįžo tik 279.034 ateiviai, kuomet į Ameriką atvažiavo 
viršum milijonas ateivių.milijonas ateivių.

13. Prezidentui Taftui prezidentaujant Amerikoje visiems

1.182.000 —- su-

yra užtektinai
darbo.

14. Del šių priežasčių turite ir privalote balsuoti už Taftą 
tuomi drauge už tolesnę gerų laikų tąsą.

15. Turite nebalsuoti už Woodrow Wilsoną, Demokratų kandidatą, kuris sako, 
kad chinai yra labiaus pageidaujami darbiniiįkafrir ukėsai kaip jus, ateiviai iš Eu
ropos.

16. Wilsonas nori labjaus suvaržyti dteivjfetę ir nori sunaikinti Amerikos
^pramonijos ir darbo apsaugą. :

17. Wilsono išrinkimas atgabens blogus laildis, sunaikins gerbūvį ir suardys 
visokį biznį.

18. Balsuodami už Rooseveltą savo balsą iftimesite ant niekų. Balsavimas už 
Rooseveltą tiek pat reiškia kaip ir už Wiisorią*; jūsų didžiausią priešą, kuris sa
ko — chinas už jus geresnis.

19. Todėl jus turite balsuoti už Taftą ir .Shermaną ir visą Republikonų tikintą, 
ir tuomi palaikyti Suvienytų Valstijų Konstituciją, apsaugoti Amerikos pramoni- 
ją, pats save ir savo šeimyną.

Svetimų-kalbų laikraščių Redaktorių ir Leidėjų Komitetas:
Frank L. Frugone, Pirmsėdis, “Bollettino Della Sera” leidėjas.
Leon F. Wazeter, Vice-Pirmin., “Tygo'dnik Polski” leidėjas.

Ch. K. Johansen, Vice- Pirmin.j -“Nordstjėrnan” leidėjas.
L. C. Frank, Vice-Pirmiri.,‘ “New Yorske Listy” leidėjas.
Jac. Saphirstein, Vice- Pirmin.', “Žydų Rytinio Žurnalo” leidėjas.

ir Shermaną, o

Hus) — kadangi neparodo Sekre

GOVERNOR CHARLES S. DENEEN.

Republikonų kandidatas į Ulinojaus gubernatorius.
(ADVERTISEMENT).

Žmonės žino, kad trustai 
valdo Rooseveltą.

Žmonės Rooseveltu apsi
gavo. Prirodymai suteikti 
Senato Komitetui, kuris ti- 
rinėjo politiškus fondus, iš
aiškino, kad Rooscvcltas, 
užsigindamas buk didžiosios 
korporacijos jam neapmo
kėjo jo rinkimų iškaščius 
1904 metais, nepasakė tei
sybę. Republikonų parti
jos išdininkas Sheldon pri- 
rodė, kad J. Pierpont Mor
gan, geležies trusto savinin- 
' <as, Roosevelto išrinkimui 
davė šimtą penkiasdešimtis 
"ukstančių dolerių; H. T. 
Frick geležies ir koksų mi- 
ijonierius, G. J. Gould ge- 
ežinkelių savininkas ir J.

D. Archbold nuo Standard 
Oil trusto, kiekvienas davė 
po šimtą tūkstančių dolerių 
išrinkimui Roosevelto 1904 
metais. Steptyniosdešimtys 
trįs nuošimčiai tais metais 
sudėtų Roosevelto išrinki
mui pinigų buvo surinkta iš 
trustų ir korporacijų. Te- 
čiaus Rooseveltas užsigynė, 
nepriėmęs iš trustų jokių pi
nigų. Dabar gi žmonės pa
matė, kad tasai Roosevelto 
užsiginimas buvo visiškai 
neteisingas.

Dabar tasai trečiojo ter
mino kandidatas, kurį 1904 
metais trustai padarė pre
zidentu, nori pasirodyti 
žmonių draugu ir giriasi, 
jog apgins žmones nuo kor
poracijų, kurios jam davė 
pinigus. Tuom tarpu gi jo 
dabartinis didžiausias parė-

trustų, The
Harvester

būdamas 
prezidentu, 

didžiomis 
II. 
di- 
ge- 
sa-

mėjas G. W. Perkins, duo
dantis pinigus šiemetiniam 
Roosevelto išrinkimui,, yra 
viršininku vieno iš didžiau
sių Amerikos 
International 
Company.

Rooseveltas 
anais metais 
draugavosi su 
korporacijomis
Harrimanui, savininkui 
desnės dalies Amerikos 
ležinkelių, leisdavo būti 
vo vadovu, leisdavo peržiū
rėti visokius savo praneši
mus Kongresui, lyg Harri- 
manas, ne Rooseveltas butų 
buvęs prezidentu. Jam pre-4 
zidentaujant trustu skai-l 
čius, kaip grybai po lietui,! 
padidėjo. Taigi aišku, kadJ 
Rooseveltas buvo trustiniul 
prezidentu. Nereikia ste-J 
bėties todėl, jaigu ir šiemet 
jį remia didžiausi Amerikos^ 
trustai. 1

Tūlos korporacijos neap- i 
kenčia p. Tafto, nes ši? pa-i 
traukė jas teisman ir atsa
komybėn; todėl jos norėtų 
prezidentu vėl susilaukt^ 
Rooseveltą, nes šis jų ne-l 
persekiojo, atpenč, leido bu-J 
joti ir plėsties. Ir del t<l 
tai žmonės dabar nori, ka<j 
prezidentu liktųsi dabartį® 
uis prezidentas Taftas iq| 
nėra abejonės, kad jis pa
liks; nes jis reikalauja, kadj 
visi be skirtumo, bėdini iir 
turtingi, trustai ir maži biz-A 
nieriai, pildytų šalies teises,- 
o jei ne — kad butų nubaus
tais sulyg savo prasikalti-^ 
mų j

CHARLES W. VĄIL
Superior Teismo, Cookl 

pavieto Klerkas, vienas] 
gabiausių ir veikliausių Pu4 
bliškų urėduinkų, kurį rei-j 
kia palikti kitų metų tari 
nykai, balsuojant už jį lap* 
kričio 5 d.

Joks kandidatas neužsi
tarnavo tokios Cook pavic4 
to balsuotojų paramos, kaip 
Chas. W. Vail, Republiko
nų kandidatas į Superimi 
Court Klerko urėdą, kuria! 
me jau jis tarnavo septynel 
rius metus ir turi geresni 
patyrimą priderančiam td 
užsiėmimo atlikimui kairi 
koks nors kitas kandidatas! 
Sopcrior Teismo Klcrkos 
atsakomybė yra ,labai didcJ 
lė ir todėl reikalingas gabu! 
žmogus, mokantis gerai all

likti užduotis ir išpildyti žmonių reikalus, kad suččdyi ] 
tuomi nereikalingas išlaidas. Visi teisėjai giria pi 
Vail ir nori, kad jis pasiliktų tolįąus, nes neatsakanti1 
tame urėde žmogus trukdytų visą teismų tvarką. I

3
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ŽODELIS MUSŲ MO
TINOMS.

Gimdytojai savo vaikus 
myli, anais rūpinasi, dirba 
nuo aušros lig sutemai ir 
taupina, by tik jiems ap- 
draudus laisvą nuo rūpes
čių ateitį; bet tarp tų taigi 
nuolatinių rūpesčių mažai 
tiems patiems vaikams pa
švenčia, laiko, mažai rūpina
si anų išauklėjimu. Geras 
daiktas savo vaikelius aprū
pinti laiminga ateitimi tau
rinant tam tikslui tiirtus^pi- 
nigus, bet reikia taippat ne
pamiršti vaikelius ir auk
lėti, pasižiūrėti į jų dabarti
nį likimą, į jų proto lavini
mą.

Kuomet gyveninio pava
saris, ty. jaunystė yra ap
temdinta jau pačioj pra
džioj juodomis valandomis, 
rupestimis, tuomet to viso 
šešėlis visas gyvenimas žen
gia paskui žmogų ir ano 
nreku negalima užtrinti. 
Tokiam žmogui paskiau vi
suomet yra stoka tų bran
gintinų valandų, tų laimingų 
atminčių žengiant erškėčiuo
tais keliais; ir be tų bran
gintinų valandų ir atmin
čių žmogui yra sunku gy- 
veiįti.

Motinos! Nesiteisinkite, 
kad neturite laiko su savo 
vaikeliais pasipasakoti, su 
jais laisviau pasidžiaugti; 
Atminkite, kad jūsų meilė 
visuomet turi but skaisti 
kaip saulės spindulys, kuris 
visus apšviečia ir pralinks
mina, suramina ir sudruti- 
na. Toji skaistybė vai
kams yra reikalingiausia. 
Atminkite-, ’rkhd * kiekviena 
ašara, kurią nušluostysite, 
kiekvienas . iiėtikėtaš.’idaik- 

- tas, kokį padarysite;kiekvie
nas pagyrimas, paskatini
mas, kiekviena: laisva valan
da.' su savo vaikais ir jų ge
rui. praleista, jums kuomet 
nors bus apmokėta. Iš 
meilės genista meilė — mo
tiniškas prisirišimas ir tik
rasis jausmas atneš gražius 
vaisius — o motiniškos aša
ros ir maldavimai nors po 

L ilgesnių metų visuomet bus 
r išklausyti.

Kiekviena augmenis, pra
dėjus nuo mažiausios žole
lės net lig puikiausiai išbu
jojusiam medžiui, vystosi 
pasekmingai, jei tik viską 
turi, kas tokiam vystimuisi 
yra reikalinga. Bet kaipo 
medis išmintingo daržinin
ko neprižiūrimas augdamas 
susikraipo ir išaugęs palieka 
be vaisiaus, taip musų vai
tai, tie ateinanti musų dar
že, Tėvynėje, medžiai, ne
prižiūrimi išaugs nenaudin
gais žmonėmis ir paskui 
tik gėdą atneš gimdytojams.

Taigi, kad tam užbėgus ir 
kad musų vaikai išaugtų į 
pavyzdingus visuomenės 
veikėjus, juos gerai auklė
kime. . Pasitaiko, kad šei- 
mynoje kiekvienas vaikas 
turi kitokesnį būdą, taigi su 
kiekvienu vaiku turime ap
sieit kitoniškiau; kitaip tu
rime apsieiti su sunais, ki
taip su dukterimis; sūnus 
nemyli ilgų ir jausmingų 
pasakojimų, jiems pakanka 
apie ką-nors trumpas pasa- 

i kymas; tik reikia nepamirš
ti daigiausiai švelnumo. Be 
švelnumų. juk nieko nebus 

I galima atsiekti. Dukterįs- 
l gi lengviau duosis palenkti 
reikalaujamon pusėn, jei su 
jomis bus meiliai ir ilgai 
fcalbstma. Bet yra vaikų

dar ir tokių, kuriems nieko 
negelbsti jokis švelnumas, 
jokis prašymas ir drausmė. 
Su tokiais, žinoma, reikia 
apsieiti aštriau, bet visuo
met laikyties taktikos, be 
kurios negalima, atsiekti jo
kis tikslas.

Visupirmu vienok, vaikai 
reikalaują" daug gerų pavyz
džių, • o ypatingai bernaičius 
padilgina sekti gerus pavyz
džius. Jei nuo pat lopšio, 
motin, savo vaikams būsi 
tikruoj u - pavyzdžiu, išauk- 
lėsi vaikus gerais žmonėmis, 
juo labiau, jei saugosi juos 
nuo blogos draugijos, nuo 
tokios, kurios tu nepažįsti 
ir nežinai, kas ji do viena. 
Čionai reikia pridurti, kad 
bernaičiams yra didi pagel- 
ba ir geras pavyzdis ir iš 
tėvo pusės. Juk nekurie 
bernaičiai nekuomet negali 
sekti motinos pavyzdžių, 
jiems neleidžia jų ingimtas 
vyriškumas, taigi tokiems 
neatbūtinai yra reikalinga 
paties tėvo pamokymai.

Ir tau, motin, gerai išauk
lėti vaikai ateityj bus dova
na už praleistus vargus ir 
sunkenybes, kokius esi pa- 
nešus juos auklėdama. Gra
žiai ir rūpestingai išauklėti 
vaikai gerbs netik tave pa
čią kaipo motiną, bet jie lai
kys didžiausioj pagarboj ir 
tavo žilus plaukus, nes iš
mintingi vaikai anuose ma
tys tavo praleisti! vargų 
šventą ženklą. O kuomet 
amžinas miegas' inis tavo 
blakstienas spausti — koks 
tai saldus užganėdinimas 
atsimuš akies lėlutėn,’ kad 
visamė darže, kuriame tu 
buvai* daržininke ir šeimi
ninke, nėra įiei vieno' me- 
dž i o, kurį' reiktų iškirsti.

BAISENYBĖSPORTU
GALIJOJE.

. •• .’i: •

Vokietijos katalikiški lai
kraščiai iš tikrų šaltinių ap
turėję sekančias žinias:

Senobinis Portugalijos vi
durinių reikalų ministeris, 
d’Almeida, savo organe 
“Republica”, kurio jau 
vientik vardas parodo į pri
klausomybę valdiškai parti
jai, atidengė nežmoniškus 
respublikos valdininkų pa
sielgimus su politiniais ka
liniais Portugalijos kalėji
muose. Jau seniau dvasiš
kiai, kurie buvo uždaryti 
kalėjimuose, ir anglai kores
pondentai, kurie tai sužino
jo, šį-tą yra minėję apie bai
sų Portugalijos kalinių liki
mą, dabar turime priešai sa
ve liudijimą vyro, kuris la
bai gerai pažįsta savo šalies 
santykius ir reikalauja 
anuos pakeisti civilizuotes- 
niais.

Nei vienoj Europos šalyj, 
nei net pagarsėjusio j Rusi
joj, už piktadarybes arba 
politinius prasižengimus 
taip daug nepersekiojama ir 
taip brutaliai nebaudžiama, 
kaip toj “laisvoj” Portu
galijos respublikoj, kuri 
gyventojams, turėjo suteik
ti laisvę ir pažangumą, o 
tuo tarpu aršiau pasielgia 
nei kad pirmbuvusių amžių 
autokratija.’ Net del pa
prastų piktadarių, sulygto, 
ką rašo “RespUbliea”, Por
tugalijos sistema taip ne
žmoniška, kad prieš tai ver
tėtų visam civilizuotam 
svietui .sukelti protestas.

Urvuose be šviesos ir 
pravėdinimo, f kuriuos oras 
tegali įeiti tik per mažas

lubose skyles, laikomi poli
tiniai belaisviai, pasmerkti 
kankynėms už suokalbį 
priešai respubliką. Daleis- 
kime, kad jie Bė išimties
buvo suokalbininkais! Tai 
ką gi j ie gero atsiekė, arba 
ką blogo padarė ? Kovojo 
priešai jauną respublikos 
valdžią, kurią juk kritika
vo net patįs jos šalininkai ir 
bičiuoliar. Jie norėjo su
grąžinti seiiobiiię ^valdišką. 
formą, o rasi tik 'truputį lų 
berališkesnę forma, daugiau 
tolerancijinę, i^epubiikoni- 
nę. Su .ginklaisj»ųokoscp|ii| 
imta tik labai maža "Jalis'tų; 
suokalbininkų, b šū anais ir 
J lianą d’Almėidą? Buk tar i 
buvę didžiausi ■ -piktadariaiJ 
Ar jie tėčiam yra- užsitar
navę, kad su jais butų apsi
einama, taip kaip su pa
prastais galvažudžiais ir pa-? 
degėjais ? - juk - jie norėjo 
taippat su dabartine Valdžia 
pasielgti taip, kaip šita val
džia buvo pasielgusi su .mo
narchijos valdžia. Be to, 
tie siumti suokalbininkai 
nebuvo savo tikslo dar at
siekę, tad už ką juos taip 
daug kankinti? - Ir jie taip
pat uždaryti tuose piktada
rių urvuose, kaipo paprasti 
galvažudžiai. Dar daugiau: 
Denunciatorių šeimininka
vimas sugalvojo suokalbius, 
kokių visai nebuvo, ten, kur 
Portugalijos gyventojai bu
vo prisipažinę prie .monar
chijos taisyklių, Iiėf liz re- 
voliucijinių darbiyp -nebuvo 
vžsai nusigriebę. Tie taip- : 
pat uždaryti kalėjimuose; 
kaipo respublikos priešiniu-į 
kai, pasmerkti nuo " poros * 
lig keturių metų -kankinties. ? 
ty. kad iš tenai jau gyviems j 
neišeiti. _ Juk pati-“Rėpii-* 
blica”-rašo, kad-tuose kalė-;, 
jįmuose buitis tąi -pa-į. 
lėmrvMS .inp.rrb"iinxa$L_ — -

apie kurių"paliilo§avimą tu- 
retiy 'prabilti vlšak; katuli-" 
kiškas svietas ir tiėslbg p'ū- i 
smerkti tą Pdl’tUgdlijbšĮri.i- 
sonų valdžią?: 4 TfenaitiiiiųO-' 
se kalėj imliose kankinama 
mažiausiai 400 ‘ katalikiškų 
kunigu. Kiek žiiio'mK'— 
’ekurie jų yra pralotais .— 

Ir jie pasmerkti" už"suokal
bį, nežiūrint, kad daugumoj 
atsitikimų jie nieko’ dau
giau nėra padarę, kaip tik 
kritikavę bažnyčiose anti- 
katalikiškus masonų sutai
sytus įstatymus. Reikia 
skaityti “Mundo”, kad su
pratus. kaip tai mažai rei
kalaujama Portugalijoje 
kunigą nužiūrėti suokalby
je, paskui pasmerkti ir už
daryti Limpero urvuosna. 
Jei bile kur keturi karbona- 
rai apreikš, kad vietinis 
klebonas esąs suokalbinin
ku, to ir pakanka. Niekas 
vienok tikrai nei nemano, 
kad Portugalijoje suokalbi
ninkais yra vieni kunigai. 
Jie tik kalėjimai! uždaromi. 
Jei susekama suokalbis, ku
riame turėjęs dalyvauti ir 
kunigas, tai kame-gi visi ki
ti suokalbininkai? O jei 
tame “suokalbyj” susekta 
tiktai vieno kun. veikimas, 
tatai negalima pavadinti 
suokalbiu. Kunigai į kalė
jimus uždaromi tiktai iš re- 
ligijinės 
žvilgio, 
kunigai 
griauja,
kia antireligijinius įstaty
mus. Ir jei už tai jie yra 
kankinami, tatai Portugali
jos vyriausybė dar kaltesne 
pasilieka civilizuotų tautų - 
akiveizdoje. Panašių bjau
rių atsitikimų nebūta net

neapykantos at- 
Yra žinoma, kad 
respublikos ne

be t tiktai pasmer-

Auksinio omioiio fiistorlja 
(fiEAJKŲ MYTOLOGIJOS ŽIUPSNELIS). 

Lietuvių kalbon išguldė 
ALYVA.iu r ;vi
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miestą degindami namus ir vogdami brangumynus. 
Tro^1anS2 pabudo iš miego, išgirdę didelį dundėji- 
mą,'-<fof'$fciga polesi su visomis spėkomis ginties. 
Bet'^beveSk visi jie likosi užmužti ir pirm ryto 
visas’iiiiestas sunaikintas, ;; Karalius Priam ir ka
raliene Hėsubas tapo užnįnšta ’jų ritmuose. Paris, 
kuris bW6f auksinio pbhbli’6'-teišėjU, iš ko prasi
dėjo "visa# nesutikimas, feippat užmuštas kokį laiką 
pirmiau. Pagaliau Trby’anų karas pasibaigė.

XIII. Ulysses’o atsitikimas. — Ciconians — 
'Lotus-Ęąters*).

r ; ;Bbt auksinio obuolio jhistorija nesiremia vien
tik alit TiV>y nupuolimo? ’ Daug buvo nelaimių var
gingiems ’ Troy’anams, kurie del daugel nukentėji- 
mų liet turėjo apleisti savo brangią tėvynę ir ke
liauti į tolimas šalis atieškojimui sau laimės. Grai
kai taippat turėjo daug ilijiomių atsitikimų, nekurie 
jų buvo gana linksmi, bet kiti, tai visai niekai.

Menelaiis išgelbėjo gyvastį Elenos ir paėmė 
ją draugė namo į Spartą. Jisai atleido jai už jos 
blogus pasielgimus ir vėliaus abudu gyveno links
mai.

Pasibaigus karui, Agamemnon ir kiti vadai ke
liavo atgalios į Graikiją. Nekurie jų sugrįžo namo 
laimingai. Nekurie bet-gi kelionėje laivadužio me
tu prigėrė. Ulysses turėjo daug tokių indomių at
sitikimų, kuriuos jie vieni kitiems pasakojo.

Kuomet Ulysses nusidavė Troy’aus karau, ji
sai turėjo dvyliką laivų. Pabaigus Troy’anų karą
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Kongresmano James T. McDermott 
netikumas.

Laike šešių pastarųjų metų Ketvirto Kongresioni- 
nio Distrikto žmones Washingtone reprezentavo Kon- 
gresmanas James T. McDermott, demokratas.

Praeitis parodo, kad tasai kongresmanas J. T. Mc
Dermott Kongrese buvo tik padauginimui kongresmanų 
skaičiaus.

, Per tuos šešis metus tasai ponas McDermott ne- 
įnešė Kongresan jokio sumanymo nei rezoliucijos ir 
net nei sykį neišreiškė savo nuomonės atsistojęs prieš 
kongresmanus. McDermott nei “pirštu-piršto” kongre
se būdamas nieko nepadarė, vien tik ėmė algą ir iš ma
tymo pasipažino su kongresmanais.

Iš 210 dienų Kongreso posėdžių, p. McDermott 
apleido 117 dienų. Ir už tas apleistas dienas, kuriose jis . 
beabejonės atlikinėjo savo reikalus, jis paėmė $2295 
algos.

AR McDERMOTT UŽPELNĖ ALGĄ?
AR McDERMOTT REPREZENTAVO KETVIR

TO KONGRESIONINIO DISTRIKTO ŽMONES? To
dėl mes, žemiaus pasirašiusieji Ketvirto Kongresioni- . 
nio Distrikto ukėsai, jo vieton perstatome p. C. J. 
Tomkiewicz, republikoną.

Mes žinome, kad p. Tomkiewicz yra inteligentišku 
žmogumi, galinčiu užimti kongresmano vietą ir tiki
me, kad jis reprezentuos Ketvirto Kongr. Distrikto 
žmones.

Broliai, mes jus prašome atiduoti savo balsus už 
C. J. Tomkiewicz.

DIEVO MUZIKANTAS.

Dr. A. L. Graičunas, 
Stephen J. Napieralski, 
J. Elias,
J. Bierzynski. R:."

KĄ SAKO DAINOS APIE GIRTUOKLYSTĘ, Į

UM&SjtS. j, į-.

liko vėl toks pat skaitlius laivų, bet. neliko tiek vy
rų, kiek buvo'Su savimi paėmęs daugelis jų kare žu- 
žuvo. ; .

Vėliaus palikęs Troy jisai turėjo daug nelai
mių ir negalėjo nejokiuo budu per daugel metų da- 
siekti Ithaėa’os salą. Tai buvo jo paties kaltybė. 
Vieną sykį eidamas namo jisai užsuko į vieną žemę 
netoli Troy, kur gyveno žmonės, vadinami Ciconia- 
nai. Jam norėjosi užkariauti tuos gyventojus del 
to, kad jie Priam’o karaliui kare gelbėjo. Kiekvie
nas pamąstęs sakytų, kad jau jam butų užtektinai 
kariauti, bet matyt, kad tais laikais didvyriai rods 
del karų tik ir gyveno.

Ulysses neturėjo laimės karionėse suCiconianais. 
Jisai pirmą mūšį išlošęs ir paėmęs daugel nuo jųjų 
brangumynų. Paskui prisakė savo vyrams su juom 
skubiu ties ant laivų ir leisties kelionėn. Vietoj ke
liauti laivais, jie dar apsistojo ant juros kranto at
silsėtų, užvalgytų ir išsigertų.

Kuomet jie puotavo, Ciconian’ai pašaukė ne- 
kuriuos savo gyventojus juos gelbėti, tuokart jie 
visi’i drauge puolėsi ant Graikų. Jie daugel jų iš
mušė, o likusieji gyvais privalėjo bėgti savo laivų 
linkon ir anais skubiai nuplaukti.

Ulysses’ui tokiuo budu apleidus Ciconian’nų 
žemę, užėjo toki audra, kad jų laivus mivarė į ne
pažįstamą šalį, į Afrikos pakraščius. Ta šalis va
dinosi Lotiis Eaters. Žmonės, kurie tenai gyveno, 
niekb daugiau nevalgė, kaip tik gėlių augalus, va
dinamus vandeninėmis lelijomis arba Lotus.

-Ulysbes atplaukęs prie tos salos pakraščių, pa
siuntė tris savo žmones ant kranto pažiūrėtų, kokia 
tojijšališ ir kokie žmonės gyvena. Jie nėjo tolyn, 
nes užtiko vandenines lelijas, kurios labai jiems pa
tiko. Jiems taippat duota nekuriu gėlių valgyti.

Bet"*greitai atsitiko labai indomus dalykas kas- 
link atrastų vandeninių gėlių arba lelijų; tier kurie 
tiktai jas valgė, niekados nenorėjo jau tos šalies

Šį mažą straipsnelį sumaniau parašyti su tiks- 
, lu parodyti, ką sako musų senovės dainos apie alko
holį ir jo mylėtojus.

Dainos gimsta iš žmonių, rimčiau manančių, gi
liau jaučiančių, kurie savo įkvėpimus išreiškia, 
daina.
.., Dainos linksmios, smagios gimsta iš linksmųmp, . - • 
kada jų sudėtojai jokių vargų nekenčia ir nemato. 
Dainos-gi griaudingos gimsta iš vargo, kada dainius 
kenčia didelius nuliūdimus, nelaimes ir, galima sa
kyt, tos dainos yra apmazgotos ašarėlėmis. Tai
gi „dainas apie girtuoklystę galimą priskaityti prie . * 

.iiįšįėS griaudžių .dainų, kurios atsirado ne iš juokų,. 
l?heį;ųš..yerks(iųPi.../.-'1 •.r .’ ,. •- ,,4’;

Gęrjąusiąį žinpinę, kad, girtuoklystė tąį.skąų- . 
džiausią mųsų rykštė, didžiausią musų nelaimė! Tat 
(pažiūrėkime į tas- senovės dainas , ir pąiųatyąi|ne, 
ka^ ir žilpje senovėje buvo labai kenksmingas, ir pa- ' 
vojingas ir keikiamas tas gėrimo paprotys. Gal ir . . 
tada, girtuoklystė nemažai ašarų iščiulpdavo iš ne
kaltų moterių ir mažų kūdikėlių. Gal nemaža žmo- 

,iiių be laiko graban paguldydavo. Ir tada moterįs 
nuo girtuoklių savo vyrų nešdavo šunkius kryžius. 
Štai kaip* mergelės, ištekėjusios už girtuoklių vyrų, 
verkdamos aimanuoja:

Nuo putinėlių, 
Nuo šermukšnėlių 
Sodai raudonuoja, 
Nuo pikto vyro, 
Nuo girtuoklėlio 
Širdelė dejuoja.

Antra mergelė, pritrukus kantrybės, nesigaili, 
kad ir numirtų girtuoklis vyras, arba kas užmuštų:

Griauk griaustinėli, 
Žaibuok žaibeli, 
Užmušk piktą vyrelį...

Trečioji mergelė išskaito, kokis vargas ir past- 
žeminimas gyventi už girtuoklio:

Už girtuoklio vyro 
Kaip tai blogai yra!! 
Kaip žydo kiaulelė purvuose, 
Taip girtuoklėlio naguose.

Viena moterėlė suėjusi savo kaiminkes taip 
skundžiasi raudodama:

Įgijau sau bernelį girtuoklėlį, 
Girtuoklėlio sūnelį.
Išvarė iš galvelės razumą, 
Išmušė iš veidelio gražumą 
Išmušė iš rankelių darbštumą. 
Išvarė iš kojelių aiklumą ir tt.

Kita dar labiaus rauda ir prašo Dievulio, kad ją 
paimtų su mažais vaikeliais, ty. nori numirti negu 
gyventi su girtuokliu: t/

Parein vyras iš karčemos į
Girtas — durna votas, 
Muša mane ir vaikelius
Nors nieko nekaltus.

Ir aš pati persigandus, 
Kaipo drobė’balta: 
Oje, oje Dievulėliau!
Už ką ta pakuta?! , 

pulsiu kryžium žemę,Eisiu

) Vandens leįijų valgikai.
(Toliau bus)

Prašysiu Dievulio: 
Atmink Dieve mane jauną 
Irmano saikelius.

(Toliau bus).
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Iš Lietuviškų Dirvų. I

kokį

gele- 
arti

na musų lietuviškoji jau
nuomenė niekais leizdama 
visą laiką. Užmanė su
tverti Jaunuomenės Ratelį. 
Kas ir invykdinta. Tąpat 
dieną Rateliu įsirašo 12 na
rių ir tikimasi daugiaus. 
Ratelis žada; energiškai vi
sais lietuvių . reikalais ru- 
pinties ir kas tik galima -— 
kūnyti, kaip antai: vakari
nes mokyklas anglų kalbai 
mokyties, knygyną, teatrus 
ir tt. Jei Lowell ’io jaunuo
menė išgirs Lietuvių Jau
nuomenės Ratelio šauksmą, 
tai lietuviai su laiku su
lauks smagesnių valandų ir 
gal pames girtuokliavę.
Pilypas iš Devinto Bents.

šaukta graborius, kuris, 
surankiojęs jo kūno šmo
tus, pargabeno namo. 
Bet namie negalėjo jį 
laikyti; nugabeno į bažny
čios skiepą.

Spalių 10 d. jo ktiną pa
laidojo ant lietuviškų kapi
nių. Velionis buvo įsirašęs 
į šv. Jurgio Karei vii) drau
giją. Todėl į kapus jį pa
lydėjo visa draugija.

Velionis turėjęs pusbrolį 
K. V; ir pusseserę A. V. 
Tie geležinkelio kompaniją 
patraukiu atsakomybėn.

’ V. J. K.

Lowell, Mass.
•• Darbai čia gerai eina. Be
darbių negirdėties. Žino
ma, kas nenori dirbti,tokiam 
niekur nėra darbo ir visur 
blogai. Bet tokių nesupai
sysi.

Daugiausiai čia medvilnės 
dirbtuvių. Uždirbama nuo 
6 iki 12 dolerių savaitėje; 
amatininkai, žinoma, daug 
daugiaus uždirba. Yra čia 
ir taip vadinamų vilnonių 
dirbtuvių, bet mažiau kaip 
medvilnių. Taipgi randasi 
keletas čeverykų dirbtuvių, 
kuriose dirba ir keli lietu
viai. Prie to randasi vie
na “mašinšapė” ir apie 6 
liejyklos (foundrės) ir ke
liolika šiaip visokių dirbtu
vėlių, kuriose dirba po ke- 
liatą šimtų darbininkų.

Žodžiu sakant, galima 
rasti visokios rūšies darbų. 
Tik kad mažas vietinių lie
tuvių skaičius moka 
amatą.

Boston and Maine 
žinkelio kompanija
miesto stato didelę “karša- 
pę”, dirbtuvę taisymui senų 
vagonų ir dirbimui naujų, 
kurioje darbą ras suvirš 
3.000 darbininkų. Dirbtu
vėje darbai prasidėsią atei
nančiais metais. Nevienas 
ir lietuvių, mokantis stalio- 
rystės amatą, čia galės ras
ti užsiėmimą. <

Šiomis dienomis iš čia iš
važiuoja daug graikų ir ki
tokių Balkanų ateivių ka

riautų su turkais. Kelia- 
■fc^u išvažiavo, o

netolimoje ateityje. Taigi 
Lowell’y j e pritruks darbi
ninkų. Bus lengva gauti 
darbų.

Lietuvių judėjimo tautos 
reikaluose negalima pagirti. 
Mažai kas gero nuveikiama. 
Laimė dar, kad turime ge
rą dvasišką vadovą — kun. 
K. Urbanavičių, tai bent pa- 
rap. reikalai gerai atliekami 
sulyg čionaitinio lietuvių 
skaičiaus. Suaugusių lietu
vių Lowell’yje skaitoma 
apie 800.

Čia yra pora vyriškių pa- 
šelpinių draugijų ir viena 
moterių. Bet apart pašel- 
pos jos nieku daugiaus ne
atsižymi. Berods, parengia 
kokį balių (šokius) sykį 
metuose, sušelpimui savo iš- 
do. Tai ir viskas.

Turime kelis susipratu
sius® lietuvius, kurie viso
kiuose musų reikaluose pir
mininkauja. Jie ir parapi
jos reikalais rūpinasi ir ki
tais gerų sumanymų invyk- 
dinimais. Kiti gi lietuviai, 

le- 
tik
ru-

Kenosha, Wis.
Naujai,užsimezgusi daini

ninkų draugija “Birutė” 
spailų 19 d. sulošė komedi
ją “Audra giedroje”. Lo
šime veikė sekanti asmenįs: 
A. Kvedaris — Kupetys, 
50 m.; S. Barkauskiutė — 
jo žmona, 40 m.; A. Šidagiu- 
tė — jų duktė, 19 m.; P. 
Beišis — senis Bartašius; 
M. Grabaliauskaitė — jo 
sesuo, senmergė; J. Drukte- 
nis —- jaunasai Bartašius; 
E. Dudoniutė — senio Bar- 
tašiaus duktė; D. Bagdona- 
vičia — daktaras; J. Druk- 

'tenis — tanias. Publikos 
' buvo apie 400 asmenų. Per
statymu visi užganėdinti; 
nekurie norėjo net ir antrą 
sykį tą patį perstatymą pa
matyti, kad taip paaugšti- 
nus jaunus scenos mylėto
jus, kurie be jokio išėmimo 
gerai mokėjo savo roles ir 
atliko, kaip geriaus negali- 

. ma ir norėti.
Po perstatymo deklema- 

; vo, kaip kokios senos artis- 
, tės deklematorės, trįs jau- 
, nos mergaitės: Antanina 
• Viršilaitė, Salomea Vaičiu- 
, naitė ir Ruseckaitė.

Paskui “Birutės” choras 
sudainavo penkias dainas: 
“Lai gyvuoja Lietuva”, 
“Saulute tek”, “Girioj”, 
“Medžiotojo dainą” ir “Tu 
esi kaip kvietkelė”.

Toliaus buvo šokiai, tęsė
si ligi 11:30 nakties.

Spalių 20 d., sekmadieny
je, atkartota tą patį pro
gramą, išskyrus šokius. 
Žmonių buvo į 250. Po pro
gramų! atsibuvo išlaimėji- 
mas- “armonikos”, kurią 
aukojo ir parapijos naudai 
išleido p. E. Ravotas. Lai
mėjo St. Sukodolskis, “Bi
rutės” chorvedis ir sufleris.

Parapijos naudai dar yra 
išlaimėjimui paaukota Onos 
Vaičiunytės auksinis laik
rodėlis ir retežėlis; Stanis
lovo Jociaus “fonografas” 
su gaidomis ir kas tenai 
toks Balčaičio žadamas...

miega 
Bet, 
Prie 

labai
— nei su 

neužmigdytum ’ ’.

ne prie bačkučių, 
džio bačkutės jie 
tyviški — veiklus 
kuolu
Gėrime nuskandina jie vi
sus savo prakilniuosius 
jausmus ir siekius, jaigu to
kių katras turi. O sunku tą 
blogą pataisyti. Vietinis 
klebonas jau kiek stengėsi 
atitraukti nuo to pragaiš
tingo inpročio, ir vis be pa
sekmių.

S. L. R. K. A. kuopa spa
lių 13 d. parengė prakalbas. 
Kalbėtojais buvo vietinis 
klebonas ir p. M. Norkūnas 
Iš Lawrence, Mass. Žmo
nių tečiau suėjo gana ma
žai; sulyg lietuvių daugio 
turėjo būti daug daugiaus.

Po minėtų prakalbų p,

Amsterdam, N. Y.
Spaliu 8 d. ištiko baisi ne

laimė Juozą Vilką, 22 metą 
vaikiną, pirm aštuonių mė
nesių pribuvusį iš Lietuvos.

Jis dirbo marškinių dirb
tuvėje. Minėtoje dienoje, iš
dirbęs ištisą laiką, nelaimin- 
gasai pasiliko dirbti viršlai
kį (overtime), 1 valandą 
viršaus. Septintą valandą 
vakare užbaigęs savo dar
bą skubėjo namo. Ties pat 
dirbtuvės durimis yra ge
ležinkelis. Išbėgęs per du-. 
riš bėgo skersai geležinkelį 
ir tuo tarpu prabėgantis 
^spresinis traukinisjį pa- 

į mažus

Spring Valley, Ill.
Numirus a. a. kun. Pr. 

Valaičiui, šio miestelio dva
siškais lietuvių reikalais 
globojas kum.. A. Deksnis. 
Kol atvažiavo kun. Deks
nis, porą mėnesių parapijai 
patarnavo a. a. kun. Kole- 
sinskis.

Jau prie kun. Valaičio čia 
pastayta lietuvių parapiji
nė mokykla, tik nebuvo dar 
surengta. Dabartinis klebo
nas atkreipė domą į moky
klos surengimą ir dabar jau 
ji veikia, gyvuoja. Moki
nių abiejų lyčių mokyklon 
priimta 160. Tik kad to
kiam skaičiui nėra vietos. 
Atsiėjo daugeliui del to at
sakyti... Mokiniai sutalpin
ti trijuose kambariuose. Mo
kykloje yra 6 skyriai. Lie
tuvių kalbos ir aritmetikos 
mokina Pr. Gudas; anglų 
kalbos, geografijos, piešimo 
ir kitokių mažmožių moki
na koki airišiukė; pirmąjį 
skyrių, ir visų skyrių tikė
jimo . dalykuose, mokina 
vargonininkas A. Madeika, 
padedant pačiam klebonui. 
Gerbiamasai klebonas, su- 
prazdamas lietuvių vaikų 
auklėjimo netobulybes ir jų 
palaidumą, pats nemažai 
laiko praleidžia gelbėdamas 
mokytojams užlaikyti mo
kykloje tvarką. To dėka 
mokykloje yra gera discip
lina. Po lekcijų vargoni
ninkas mokina giedojimo. 
Nors tas nesenai pradėta, 
bet jau laike skaitytiniu mi
šių mokiniai gražiai nugie- 
da.

Toj pačioj mokykloj ati
daryta ir vakarinė mokyk
la. Ją veda Pr. Gudas. 
Vakarinėje mokykloje pa
daryta trįs skyriai: anglų 
kalbai, analfabetams ir čia- 
gimiams lietuvių kalbai. 
Anglų kalbos skyriui! įsira
šė 20, analfabetų — 9, lie
tuvių kalbos — 8 mokiniai.

Mokykloje kasnedėldie- 
nis Pr. Gudas laiko prakal
bas arba duoda paskaitas 
susirenkantiems. Kadangi 
paskaitos būva tuojaus po 
mišparų, tai prelegentas tu
ri skaitlingos publikos. Iki- 
šiol paskaitos duodama vel
tui, vėliaus gi manoma da
ryti rinkliavą ir suaukotus 
pinigus paskirstyti dalimis: 
“Saulės” namams Kaune ir 
“Tautos Namams” Vilniu
je. '

Nedėliojo, spalių 13 d., 
ant lietuvių kapinių pa
šventinta didelis akmeninis 
kryžius, čionaitinių lietuvių 
draugijų lėšomis pastaty
tas. Buvus graži diena, tai 
susirinkęs skaitlingas lietu
vių būrelis.

Čia tik vienos angleka- 
syklos. Miestelyje randasi 
keletas lietuvių biznierių. 
Tarp jų pirmoje: vi e to j e sto
vi, žinoma, karčemninkai, 
nes jų randasi apie 30. To-? 
del lengva atspėti, kad. čio- 
naitiniai lietuviai myli išsi
gerti.

Žemę Čia neęą brangi, t<>-

mus. Namų savininkų ran
dasi apie pora šimtų.

Pr. Gudas.
-- ------- V-- rtr

Sioux City, . la.
Tamsybė, tąmsybė pas 

mus viešpatauja... Yra, tie
sa, čia į 800 lietuvių, bet jie 
miega palindę po lenkų 
ploščiumi. Dirva usnimis 
apžėlusi, nearta... netikusi 
grūdams sėti. Yra keli 
darbštus vyrukai, bet jų 
darbas neduoda vaisių, nes 
juos nustelbia usnįs... lenk- 
bemiai. Tikrų lenkų čia 
nedaugiaus šimto, o jie tu
ri bažnyčią ir mokyklą. 
Lengva suprasti, kad * tai 
lietuviai savo pinigais len
kams jas pastatė.

Pereitą pavasarį atsilan
kius gerbiamam iš So. Oma- 
hos klebonui, kun. J. Jonai
čiui, tikybiniais reikalais, 
jis pasirūpino įsteigti šv. 
Jono pašelpinę draugiją 
biznierių tarpe. Išsyk drau
gija sunkiai gyvavo, bet da
bar jon priguli visi čionaiti- 
niai biznieriai. Gražus tai 
kun. Jonaičio darbas

Vienas darbštus vyrukas 
čia taipgi suorganizavo S. 
L. A. kuopą, kurion įsirašė 
9 nariai. Surengta pora su
sirinkimų, kuriuose kalbė
jo C. Pasnokas ir “Vakarų 
Varpo” redaktorius iš So. 
Omaha, Nebr. Aiškinta S. 
L. A. naudingumas ir ra
ginta lietuvius pre jo rašy- 
tiesi. Dabar kuopa jau tu
ri 19 narių. Bet musų biz
nieriai stengiasi žmones nuo 
to ^atgrasinti, skelbdami, 
kad į S. L. A. prigulį tik 
socialistai, nesama ten nei 
vieno kataliko...

Tai matote, kokie tie mu
sų biznieriai. Vieton lietu
vius rišti vienybėn, jie juos 
ardo. O juk- jie iš lietuvių 
daro gyvenimą Ai- tinka 
todėl geram lituviui tokius 
remti? Lietuviai darbinin
kai, jaigu išgirsite kokį ver- 
teivį, bandantį lietuvį ati
traukti nuo tautiškų darbu, 
šalinkitės nuo tokio išga
mos. Lai jis sau vienas 
nardo tamsybėje.

Stokime, jaunoji karta, į 
tautišką būrelį ir išblašky
kime tamsybes!

Tautos Barzda.

Visai Tinka

I
 tikėti, kad vaistas, kuris su 

pasekme buvo vartojamas vi
sos daugybes sergančių žmo
nių su noru gauti pagelbą nuo 
išlaukinių skausmų — mums 
taipgi pagelbės^ Taigi pasi
rūpink jį gauti ŠIANDIEN ir 
vartok PATVARIAI ij

Severos

Gothardinį Aliejų
(Severa’s Gothard Oil)

50 centų bonkelė., -

Jei užeina galvos skausmas 
Jei gresia Neuralgija

Imk

Severos Plotkeles 
nuo Galvos Skaus
mo ir Neuralgijos

(Severn's-Wafers for Headache 
and Neuralgia)

25 centai dėžute su.
dvylika plotkelių.

Burnos prausimui, 
kūdikių prausimuį, 
apskritam naminiu! variojimui, 
rankų mazgojimui, 
Plaukų trinkimui 
galvos odos prausimui.
Nei sveikatoj, nei ligoj niekas 
neperdėta.

Severos Gydantis 
Odinis Muilaš
(Severa’s Medicated Skin Soap)

Maina 25 centą1

Pardavinėjama aptiekose. Žiū
rėk, ar ant kiekvieno pakelio yra 
Severos vardas. Jai tavo aptie. 
kininkas negali tau parūpinti, ra
šyk į mus. Norėdamas gauti ne
mokamą gydytojo patarimą adre
suok laišką į

W. F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOWA

Geras Vyras j Gerą Vietą.

so**- .

George I. Haight
Progresiviškas Kandidatas ant State Attorney.

East Arlington, Vt.
Pasidarbavus keletui 

veiklesnių tautiečių, musų 
miestelyje susitvėrė S. L. 
A. kuopa iš 13 narių. Iki- 
šiol neturėjome jokios lietu
vių draugijos. Nors tai ne
skaitlingas būrelis, bet 
graži pradžia; laikui bė
gant darbštesnieji kuopos 
nariai pritrauks prie savęs 
daugiaus lietuvių.

Nors dar visai • jaunutė, 
bot jau minėtoji kuopelė 
pradėjo rupinties lietuvių 
apšvietimo reikalais. Rug
sėjo 29 d. susirinkime nu
tarė ji greitu laiku atideng
ti viešą knygynėlį^ okurio 
knygomis lietuviai f galės 
veltui naudoties. Žięmą ji 
mano kas nedėldienj# pa
rengti paskaitas:, skaityti 
gerų laikraščių straipsnius 
ir moksliškų knygų ištrau
kas. Tas. lietukams gali 
atnešti neapsakoįtpai h daug 
naudos. KnygyųSjini ir 
paskaitoms vieta dar nenu- 
skirta. i

Man rodosi, vietiniai lie
tuviai būtinai privalo iš
vien tą kuopelę remti ir jon 
įsirašyti. Esant daugiaus 
narių bus ■ daugiaus ir jėgų- 
ir«galima bus daugiaus mi-. 
veikti. Pavieniai žmonės 
nekuomet negali nieko nu
veikti, jaigu pij^gi niekas

šiušieji turės ir sau asme
ninę didelę naudą: gaus 
sergant pašelpą ir gaus po
mirtinę; tuom apsaugos sa
ve ir savo šeimyną nuo 
skurdo, ištikus dirbtuvėje 
nelaimei arba susirgus.

Norintieji įstoti į viršmi- 
nėtą kuopelę, kreipkitės 
pas mane į namus, kuomet 
kas galite, kad išpildžius 
aplikaciją. Arba ateikite 
kuopos susirinkimam

Kuopos raštininkas,
D. J. Alekšis.

Pittsburg, Pa.
Spalių 13 d., 1912 m., 

Pittsbūrgo ir aplinkinių 
miesteli^ katalikai surengė 
ap vaikščiojimą. Dalyvavo 
didelės žmonių minios. Ap- 
vaikščiojime dalyvavo ir 
lietuviai. Nors lietuvių ka
talikų yra labai daug, te- 
čiaus maža tedalyvavo. Bet 
geriaus butų buvę, kad ir 
tie patįs nebūtų apvaikščio
jimai! nosies įkišę. Nebūtų 
žmones juokinę. Kas tik 
panijate lietuviusinaršuojant 
visi juokėsi Vienas mar- 
šuotojų bandė pypkę rūky
ti, antras, pamatęs kitame 
krašte savo draugą, palikęs 
eilę bėgo pas jį, trečias net 
jau pusiaukelėje paliko bū
rį ir nubėgo gerklės vilgy- 
ti ir tt. Rudžio prisitraukę 
nežino nei gėdos nei ko no
ri. Lietuvius tasai pra
keiktas rudis ir baltakė la
bai pažemina...

Su jais buvęs.

RED. ATSAKYMAI.

Jaunam Rašytojui. — Il
goji raidė “ė” statoma žo
džiuose ten, kur toji “ė” 
tariant žodį prasitęsia, ar- 
,ba kuomet ant jos puola žo-

George I. Haight, Progresiviškas Kandidatas Val
stijos Advokato urėdan, yra atsakančiu tai vietai žmo
gumi.* Tai vienintelis kandidatas, prie kurio nėra 
prikabintų raiščių ir atšipusių kirvių. Kuomet tas jam 
užtikrina progresiviškų ir neprigulmingų žmonių bal
sus, atsiranda ir kitos priežaštįs del kurių visi, norin
tieji matyti teises tikroje, teisingoje veikmėje, privalė 
p. Haight remti.

“Andy” Lawrence, priešas gero valdymo, dabai 
valdo visus miesto ir pavieto valdiškus ofisus, išski
riant State Attorney (Valstijos advokato) ofisą. Ta
sai žmogus valdo pavieto teisėją, šerifą, pavieto ko- . 
misiją, civilės tarybos komisiją, majorą ir policiją. Ar- f 
gi žmonės nori, kad jis užvaldytų ir valstijos advoka-' 
to ofisą?

Maclay Hoyne, vienatinis tikras p. Haight’o opo
nentas (priešininkas) į valstijos advokato ofisą, yra 
pilnoje “Andy” Lawrenco valdžioje. Jaigu jis butų 
išrinktu, tai Lawrencas diktuos, ką jis privalo veikti ir 
jis bus Lawrenco innagiu. Tada Cook pavieto gyven
tojai didžiai apsiviltų.

P-as Haight gimęs ant Wisconsino ūkės 1878 ine- , 
tais. Mokslus baigė Wisconsino Universitete ir tiesų 
skyrių Northwestern Universitete. Prieš liksiant pilnu 
advokatu jis praktikavosi Rookery trobesio ofisuose 
Chicagoj. Doras, drąsus ir atsilaikantis; tai vienintelis , 
žmogus, už kurį turite balsuoti, kad valstijos advoka
to vietą apsaugojus nuo nešvaraus Lawrenco rankų. 
Duodami balsą už Haight, balsuosite įvedimui švaraus 
valdymo ir teisingam privertimui pildyti teises.

kandidatas ant
Cook Pavieto

CORONER
ĮSliedovateliausĮ

Coroneris turi būti geru daktaru, taigi šis kandida
tas tinkamas. Iš visų atžvilgių jis yra atsakančiu tai 
daug atsakomybės reikalaujančiai tarnystai. Atlikimui 
tifinėtojo (koronerio) priderysčių. balsuotojai išrinkite 
Daktarą Napieralskį, duodami už jį savo balsus, ir bu
kite tikri, jog jis tai vietai tinkamas ir jog toji vietr ‘ 
'reikalauja tokio žmogaus. A
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SPALIŲ m., 1912 m.
31 K. Autouino ir Luc. p.

LAKRITYS, 1912 m.
1 P. Visli šventųjų.
2. S.

N. 23 sav. po Sekm.
P.
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Diena uždusinę.
Teofilo v.

Karoliaus Bor
U. Zakarijaus v. k.
S. Leono išp.

tremtieji laikui bėgant ne
sukelti], ten revoliucijos ii’ 
neatpultų nuo carizmo. O 
juk Rusija ateityj visą sa
vo gyvavimo viltį laiko at- 
rėmus tik Siberijoje. Kuo
met vokiečiams pasiseks 
Rusiją kuomet-nors užka
riauti, visa caroslavija tu
rės rasti prieglaudą ne kur 
kitur, kaip tik Siberijoje. O 
tie laikai visgi kuomet nors 
prisiartįs.

iBsdakcuosratemijimaL
Ir-gi kankinys.

“Kovoje” nekoksai Kal
varijos Kalėjimo Kalinys 
plačiai aprašo apie kokį tai 
Vincą Jankaucką, kuris 
1905 m. miręs Kalvarijos 
kalėjime. Jankauckas ta
me aprašyme perstatomas 
tikruoju politiniu kankiniu 
ir širdingai savo draugų ap
verkiamas. Klausimas, už 
ką jis patekęs kalėjimai! ir 
del ko pavadintas politiniu 
kankiniu, persistato sekan
čiai:

1905 metais miręs Jan
kauckas, patekęs “laisvės” 
intekmėn, su keliais savo 
draugais nuėjęs pas Varna- 
budes (Suv. gub.) valdžios 
girios vyresnį girininką 
žugždą ir pareikalavęs iš jo 
pinigų revoliucijos reika
lams, vadinasi norėjęs giri
ninką apiplėšti. Bet Žugž- 
do butą nekvailo. Užuot pi
nigų, nugriebęs šautuvą ir 
peršovęs Jankaucką. Per
šautasis paimta kalėjimai! ir 

į ten miręs.
I Ir už tokį “karžygišką” 
Edarbą Kalvarijos Kalėjimo 
■valinys Jankaucką pastato 
■rankinių eilėn. O juk ga- 
■a aišku, kad Jankaucko 
■arbas yra tikrai kriinina- 
■ts, tečiau mūsiškiams 
■‘draugams” jis persistato 
f“kovotoju už ideą”. Pana- 
Fšių “kovotojų už ideą” tais 
Įlietais Lietuvoje buvo pil
na ir jų ne vienas desėtkus 
nekaltų žmonių vis del tos 
savo “ideos” apiplėšė, arba 
nugalabijo.

Ir dar drįstama tokius 
kriminalistus vadinti kanki
niais.

katorgos refor- 
projektą. Su- 

Rusijos laikraščių

* * *
Norima panaikinti senoji 

katorga.
Nesenai telegramuose iš 

Peterburgo paminė  j ome,
kad vyriausias Rusijos ka
lėjimų departamentas ap
dirbęs 
moms 
lyg
tvirtinimo, ministerijoje su
manyta visiškai panaikinti 
dabartinę Siberijoje kator
gą. Katorginius kalėjimus 
norima intaisyti pačioj Ru
sijoj, beto priverstini sun
kieji darbai busią suorgani
zuoti pritaikant prie vieto
vės reikalavimų. Projek
tuojama tik tokie darbai, 
kurie gali atnešti naudą vi
sai viešpatystei, kaip tai ka
simas aukso, rudos, anglies 
ir tt.

Atlikę paskirtą katorgos 
laiką kaliniai busią paliuo- 
suojami, pasiunčiami gimti
niai! kraštai! ir tenai pave
dami policijos priežiūrai.

Reforma busianti api- 
briežta tik taisykliškai. 
Anos invykinimas. iš at
žvilgio į dideles išlaidas, bu
siąs pratęstas keliolikai me
tų. Projektuojama, idant 
katorgininkų pačioms butų 
uždrausta eiti drauge su sa
vo vyrais katorgom

Siberijos katorgos atmai
nos svarbiausioji priežastis

* *
Gubernatoriaus įsakymai.
Vilniaus gubernatorius ne

senai išleidęs du įsakymu: 
vieną apie katalikų proce
sijas, antrą apie slaptąjį 
mokymą.

Pirmuoju įsakymu drau
džiama katalikų procesi
joms iš kitų gubernijų eiti 
Vilniaus gubernijon be Vil
niaus vyresnybės leidimo. 
Procesijoms draudžiama tu
rėti savo kapeli jos (gal rei
kia nusisamdyti valdiškas 
kapelijas?) ir cechų Vėluvos, 
taipat draudžiama giedoti 
tas šventas giesmes, kurių 
gaida primenanti lenki] pa
triotines dainas (Apie “Bo- 
že caria” nieko nesakoma, o 
juk tasai “himnas” Lietu
voje turi but laikomas revo- 
liucijiniu).

Antrasis įsakymas drau- 
džiąs duoti bustus vyriausy
bės neleistosioms mokyk
loms, taippat šelpti jas pi
nigais ir tose mokyklose 
mokytojauti.

Prasikaltusieji prieš vie
ną ir antrą įsakymą, busią 
baudžiami 500 rublių arba 
3 mėnesiais kalėjimo.

Tik paglostyti gubernato
rių už jo tokią “išmintį”.

** *
Nauji įstatymai apie dienos 

darbą.
New Yorko valstijoje su 

spalių 1 d. š. m. pradėjo 
veikti naujas įstatymas, su
lyg kurio visos moterįs ir 
jaunikaičiai, neturinti 18- 
kos metų, privalą savaitėje 
dirbti tik 54 vai.

Tasai naujas įstatymas 
palyti aplink 300.000 mote
rių, dirbančių minėtos vals
tijos fabrikuose, iš kurio 
skaitliaus 200.000 moterių 
dirba pačiame New Yorke.

Minėtas įstatymas reiškia 
geras žingsnis, padarytas 
įstatymdavystės pažangu
me, žingsnis, apsaugoj antis 
darbininkų sveikatą. Fa
brikantai tečiau tam įstatui 
yra priešingi ir jie sumanę 
delei to byluotis, būtent sa
vo suktybėmis teismus per
tikrinti, kad toksai įstaty
mas esąs konstitucijai prie
šingas.

Kaip ten nebūtų, bet už 
darbo valandų skaitliaus su
mažinimą atsakys visupir- 
mu darbininkės: joms bus 
sumažinta mokestįs.

Panašus legislaturų įsta
tymai darbininkams būvio 
visgi nepagerįs.

ir

idant visi į Sįberiją iš-

* *
Kai katinas su pūsle...
“Keleivis” jau rasi de

šimtu sykiu andai paskelbė, 
kad jis tuč-tuč tuoj imsiąs 
ir išlcisiąs ten kokį — kaip 
jis pavadina — “kuniginį” 
numerį ir vienu rankos mos
telėjimu pritrauksiąs tūks
tančius lietuvių savo cicili- 
kizman. Bet, regis, jam su 
tais “kuniginiais” nume
riais nekaip sekasi, nes iš- 
naujo 44 num. rašo tą pa
čią dainą: “Del daugelio 
priežasčių priversti buvome 
atidėt ant toliau kuniginio 
numerio išleidimą etc.”.

Kada “Keleivis” išleis tą 
savo “numerį”, tikrai neži-

nia, nes jo pažadėjimai pa
dėka tik pažadėjimais, bet 
užuot to jis moka dailiai 
piršties skaitytojams, siu- 
ydamas iškalno tuos nume
rius pirkties ir pardavinėti.

“Keleivis” tokiuo savo 
pasielgimu užneša į katiną 
su pūsle. Jam nerupi lietu
viams inkvėpti supratimas, 
bet iš jų išlupti daugiausiai 
skambučių už kokį ten pro
jektuojamą numerį.

** *
Lietuvos laikraščiai 

Amerika.
Didžiosios Lietuvos laik

raščiai apie santykius Ame
rikoje neturi jokio suprati
mo, o todėl ir jų retkarčiais 
pagautos kame nors žinios 
išeina be sąvokos ir tiesiog 
juokingos. Pav. Vilniuj lei
džiamas 'laikraštis ‘ ‘Aušra ” 
19 num. š. m. nupiešia tokią 
žinutę:

“Išvirė katile. Su Ame
rikos milijonieriumi Salia
monu Luna netikėtai atsiti
ko baisi nelaimė. Jam be- 
jodant po tas jo dirbtuvės 
vietas, kur buvo virinama 
dideliuose katiluose avių 
mėsa, arklys ko tai pasibaidė, 
šoko į šalį ir Luna inkrito 
stačiai verdantin katilai!. 
Kol žmonės atbėgo su pa- 
gelba, jau milijonierius Vi
sai sušuto”.

Tai ir galvok begalvojęs, 
kur tas atsitiko ir kur ran
dasi tokios “dirbtuvės, kad 
tarp verdančių katilų mili
jonieriai jodinėtų.

* * *
‘ ‘ Keleivis ” piktina si.

“Keleivis” labai rustinasi, 
kad “Katalikas”, rašvda- 
mas apie mėsos brangumą, 
išnešė didžią užuojautą dar
bininkams ir tai padarė ne
siklausęs pas “Keleivį” in- 
galiojimo. Be “Kel-vio” 
cenzūros, kaip matosi, nebus 
jau galima ir darbininkus 
užtarti.

Bet jam pinkliausia pasi
darė paminėjus šunieną ir 
katieną. O su pastaraja mė
sa juk irgi ne naujiena.

Štai — rašo rusų laikraš
čiai — Varšave policija už
ėjus kačių odų ir mėsos fa
briką. Tuo pradėjęs užsi- 
imdinėt gaudydamas kates 
mieste vienas cicilikas, ne
koksai Meduševskis, netu
rėdamas jokio užsiėmimo. 
Jis praktiškai policijai pa
rodęs, kad kačių mėsą ir 
pats valgąs.

Tai ko čia “Keleiviui” 
dar priklinties?

* * *
Liet, enciklopedijos reikalai.

; Vilniuje rugsėjo 17 dieną 
. buvęs sušauktas Liet. Moks

lo Dr-jos komiteto posėdis, 
i į kurį buvę pakviesti ir šiaip 
jau Vilniaus lietuviai litera
tai; posėdis buvęs pa vestas

• lietuvių enciklopedijos rei
kalams svarstyti. Susirin
kusieji svarstę “Lietuvos” 
leidėjo, p. A. Olševskio, pa
siūlymą, kad L. M. Dr. im
tųsi organizuoti ‘ir tvarkyti 
jo sumanytosios enciklope
dijos leidimą Europoje.

L. M. Dr. sušauktasis po
sėdis p. Olševskio pasiūly
mą priėmęs ir išsirinkęs 
darbo organizacijos ir re
dakcijos komisiją. Išrinkti: 
du žmogų iš L. M. Dr. komi
teto: d-ras Jurgis Šlapelis ir 
Mykolas Biržiška; iš paša- 
lies: mok. — historikas Un
tulis, juristas St. Šilingas, 
adv. A. Janulaitis, dr. St. 
Matulaitis ir G. Petkevičai
tė. •• ■

====——
Tai ve,(koks “didvyris”!...
“Laisvės?:) vaikėzas (to- 

kiuo vąjrdu J ‘Keleivis” pa
vadina i“Laisvės” redakto
rių L. Rruseiką) nesenai — 
jis pats-“Kovoje” sakąs — 
nukeliavęs įjNew-Jersey ir 
New Yorko; valstijas su pra
kalbomis -(su “Laisvės” pa- 
siulijimais) ir pamatęs, kad 
ant kai-kurių plekatų jisai 
garsinamas kaipo antrosios 
Rusijos dūmos atstovas. 
Taigi L. Pruseika per “Ko
vą’ ’ paaiškindamas sako: 
“Nuo šios garbės kategoriš
kai turiu atsisakyti, nes ne- 
kuomet jokiuo atstovu nesu 
buvęs”.

Taip bent raštu sako, bet 
sieloje džiaugiasi, kad cici- 
likai yra padarę jį tokiuo 
“didvyriu”... Gaila, kad jo 
dar nepakrikštijo caro mi- 
nisteriu.

* * *
“Juodasis kabinetas”.
“Golos Moskvi” praneša,, 

kad pastaraisiais laikais iš
naujo pradėjęs smarkiai 
veikti taip vadinamas Rusi
jos krasoje “juodasis kabi
netas”. •“Juoduoju kabine
tu” vadinama toji įstaiga, 
kuri krasoje atidaro intaria- 
nių asmenų laiškus. Inta- 
riamų asmenų skaičiun in- 
kliuvę ir buvusių durnų at
stovai ir šiaip daugumas 
žmonių. Laiškai atlipinami, 
perskaitomi ir vėl užlipina
mi. j

Panašus darbai Rusijoje 
maža naujiena.

* * *
Mickevičius areštuotas.
“Darb. Viltis” iš St. 

Clair, Pa. rašo, kad tenai 
spalių 17 dieną buvęs areš
tuotas Mickevičius, pasiva
dinęs save kunigu, už aukų 

s rinkimą kokios tai bažny
čios naudai. Kadangi už jį 
nebuvę kam užstatyti pa
rankos, jis išgabentas kalė
jimai; į Pottsville. Jį areš
tavę airiai kunigai.

* * *
Delei parodos.

“V. L.” rašo, kad
lietuvių laikraštininkų suva
žiavimo, komitetas jau pa
rašęs laišką į San Francis
co parodos rengėjus, teirau
damasis apie išlygas, kokio
mis ir lietuviai galėtų daly
vauti..

sulyg

PRANAŠAVIMAS LAP
KRIČIO 5 DIENAI.

Prezidentas Taft pra
našauja, kad ateinančio 
utarninko rinkimais, lapkri
čio 5 dieną, išnaujo busiąs 
išrinktas prezidentu, bet 
nekurie jo šalininkai į tokį 
pranašavimą nelabai daug 
norėtų tikėti. Gubernato
rius Wilson, demokratas, 
neskelbia, jokių pranašavi
mų, bet demokratų laikraš
tija iškalnp,jskelbia jį busi
mu prezidentu. Tarpe pro- 
gresistų viešpatauja sutiki
mas ir lygiai Roosevelt, 
kaip ir- jį paremianti laik
raštija jjužttkrina apie lai
mingą progresistams kam
pam j osilpasibaigimą.

Pulkininkas W. J. Bryan 
skelbia, zkad Wilson ir Mar
shall patrauksią paskui sa
ve visas Unijos valstijas. 
Philadelphijos laikraščiai 
užtikrina, kad demokratai 
kasdien įgaunu vis daugiau 
ir daugiau jėgų. Clevelan- 
de, O. išreiškiama viltis, 
kad Wilson turįs progą lik- 
ties prezidentu ir tą valdvie- 
tę dar galįs apturėti balsų 
didžiuma. ARepublikonų sifc

siskaldymas neparodąs lai
mėjimui vilties nei Taftui, 
nei Rooseveltui.

Demokratų laikraščiai iš 
Texas tvirtina, kad Roose
velt mielu noru pripažįsiąs 
šešias valstijas Taftui; be- 
abejonės Taft kitas šešias 
pripažįsiąs Rooseveltui, o 
likusios 30 valstijos teksią 
— Wilsonui.

New Yorko laikraščiai 
prirodinėja, kad lapkričio 5 
dieną kiekvienoj valstijoj 
didžiuma teksianti demo
kratams.

Draugavęs koresponden
tas Wilsonui, jo kelionėje 
po vakarines valstijas, pa- 
tėmija, kad daugumas re
publikonų žadą balsuoti už 
Wilsoną. Vienas New Yor
ke neprigulmingas demo
kratinis laikraštis tvirtina, 
kad Roosevelt po savimi ne
tenkąs kietžemio, Taft gi to 
kietžemio nesiskubinąs už
imti, gi Wilson laipsniškai, 
bet tikrai darosi tvirtesniu.

Tasai pats laikraštis an
dai padavė aprašymą kores
pondento, draugavusio Roo
seveltui jo kelionėse. Ko
respondentas pažymėjo, kad 
kiekvienoj valstijoj, per ku
rias Roosevelt pervažiavo, 
jis klausinėjęs visokių par
tijų žmonių apie dabartinę 
politiką ir surinkęs sekan
čias žinias:

Kiekvienoj valstijoj, ku
rioj tik Roosevelt agitavo, 
išėmus Utah, Taft pasilikęs 
ant paskutinio pieno ir dau
gumoje tų valstijų pirmoje 
vietoje stovįs Wilson. Vals
tijose, kur La Follette turįs 
parėmėjus, jo šalininkai bal
suosią už Wilsoną, o neku
rtose Valstijose, kaip pav. 
Nebraska, visi balsavusieji 
už Taftą, dabar nusisuką 
link demokratų kandidato, 
ty. Wilsono. Vienatinė ir 
neapvylinti del Tafto vals
tija yra Utah, o vienatinė ir 
tikra del Roose velto yra Ca
lifornia valstija. Tečiau ir 
kitose valstijose Rooseveltui 
pasitaikanti gera proga.

Nekuriose valstijose, kaip 
tai Arizona, už Roosevel
tą balsuosią daugybė demo
kratų. Abelnai imant, pro
vincijos tvirčiau už miestus 
laikosi Roosevelto pusės, 
nors daugumoj miestų taip
pat jis priimamas karališ
kai.

Vakaruose Roosevelt tu
rįs tvirtą parėmimą, sulyg 
taisyklės, kad jis tenai lai
komas už žmogų, kuris su
prantąs tos šalies dalies rei
kalus daugiau už visus ki
tus. Iš to atžvilgio Vaka
ruose ‘ demokratai 
už Rooseveltą.

Progresivinei 
daugumoj vietų 
kad vietinis
sirodęs persilpnas. Roose
velt daugybėj valstijų turė
tų geresnius pasisekimus, 
jei visur butų turėjęs atsa
kančius žmones, kurie butą 
įstengę ant savo pečių vilk
ti kampanijos sunkenybes. 
Nūdien tas visas' sunkeny
bes Roosevelt velkąs ant sa
vo locnų pečių ir jei išlošius, 
tai pats sau už tai busiąs 
dėkingas.

Nekuriose valstijose, kaip 
pav. New Mexico, jaunuo
menė einą už Rooseveltą, se- 
maigi už senas partijas.

Portland©, Oregon, repu- 
1 likonų laikraštis prirodi
nėja*, kad dabartinė politi
nė kampanija buvus labai 
didelė ir smarki, tatai i c 
apie jos pasekmes kas tik
ro —- sunku nuspręsti. Abel
iai esama tokių keblų klau
simų, į kuriuos negalima su
galvoti nei atsakymo.

bet

Ką veiks republikonai, 
kurie pasišalino nuo balsa
vimo pirmųjų rinkimų me
tu? Kiek Tafto repubikonų 
balsuos už Wilsoną? Kiek 
konservativinių demokratų 
balsuos už Taftą? Kiek pro- 
gresivinių demokratų bal
suos už Rooseveltą? Kiek 
republikonų, kurie pirmai
siais rinkimais balsavo už 
Rooseveltą, balsuos už Taf
tą arba Wilsoną?

Kaip ten nebūtų,
Roosevelt pažymi, kad lap
kričio 5 d. sumušiąs “bo
sus” ir progresivinė laikraš
tija jo žodžius patvirtina, 
be to daugumas mano, kad 
Roosevelt busiąs išrinktas 
prezidentu.

Kas lytisi prezidento Taf
to, jam progą yra sumažinęs 
Roosevelt, nors republikonų 
kampanijos vadas Hilles, 
apskaitydamas balsus pri
rodinėja, kad prezidentas 
apturėsiąs 296 elektonnius 
balsus, arba 24 balsus dau 
giau, negu reiktų išrinki
mui. Prezidentas Taft taip- 
pat pasitikįs savo reelckci- 
jai.

Reikia pažymėti, kad 
prezidentas Taft iš savo pu
sės nurodo tautai dabartinį 
gerbūvį, kad tauta jį rink
dama nieko nepralaimėsian
ti ir jis pasitikįs dar keturis 
metus tautai patarnauti.

Katras iš tų trijų kandi
datų iš savo dabartinių sva
jonių galės tikrai pasi
džiaugti, parodys lapkričio 
5 d. rinkimai, kurie čia-pat 
jau po akių stovi.

TAISYKIM SPAUDOS 
PARODAS!

mis, maž-daug birželio m. 
1913 m.

Spaudos • dalykai turėtų 
but surinkti ir išstatyti 
1911 ir 1912 m. Reikalinga 
todėl, idant Mokslo Drau
gi j on būti] atsiųsti pilnais 
kompletais, su visais prie
dais :

1) Visi šiais metais einan
tieji Lietuvoje, Latvijoje, 
Prūsuose, Amerikoje, An
glijoje lietuvių laikraščiai.

2) Visos knygos, knyge
lės, atsišaukimai, laiškai, 
skelbiami, kainoraščiai, afi
šos ir k.

3) Visi muzikos veikalai.
4) Geografijos mapos.
5) Paveikslai, paveikslė

liai, atvirlaiškiai ir t.
Žodžiu tariant — tokiai 

parodai reikėtų surinkti vis
lab, kas lietuvių kalba bu
vo spauzdinta tais metais, 
pradėjus nuo laikraščių, 
baigiant menkiausiais lape
liais ir paduodant, kiek eg
zempliorių spauzdinta.

Apie šį L. M. Draugijos 
visuotinio susirinkimo nu
tarimą pranešdamas lietu
vių visuomenei, kviečiu vi
sas laikraščių redakcijas, 
draugijų valdybas, autorius, 
knygų leidėjus, spaustuvi
ninkus ir kitus atskirus 
žmones, kurie turėjo darbo 
su lietuvių spauda, vislab, 
kas buvo pereitaisiais me
tais spauzdinta ir išleista, 
ką galima—tuojau, kitiems 
metams pasibaigus, atsiųs
ti LietuVių Mokslo Draugi- 
jon (Vilniuje, Lydos gatv. 
No. 7).

Visų lietuvių laikraščių 
redakcijų prašau šį pa
kvietimą paskelbti.

J. Basanavičius,.

balsuosią

partijai 
užkenkė, 

tikietas” pa-

vi - ftea ■ r.

Lengviausiam susekimui 
ir aiškesniam parodymui 
kultūros, pažangos ir plėto
jimosi, kaip ji j i apsireiškia 
raštuose, įvairios Europos 
tautos tarpais daro spaudos 
parodas. Ten, kur spauda 
jau labai pakilus, kaip pav. 
Vokietijoj, Anglijoj ir k., 
yra taisomos jau net atski
rų spaudos šakų parodos.

Šių metų pavasario Rusi
jos spaudos parodoje, kuri 
buvo Peterburge surengta, 
ne tik visi praėjusiųjų 1911 
m. spauzdinai rusų kalba 
buvo išstatyti, bet ir visų 
kitų, Rusijos gyvenančių, 
tautų spauda buvo parody
ta. Tarp pastarųjų, rodos, 
pirmą kartą buvo ir keletas 
lietuvių laikraščių ir kny
gelių vienoje grupoje kaipo 
“lietuvių literatūra” prie 
sienos iškabinta.

Kas yra matęs šią “lietu
vių literatūros” parodą, ga
lėjo pigiu budu įsitikinti, 
kad joje vos kelinta, maža 
dalis lietuvių literatūros bu
vo surinkta, tik toji būtent
— ir tai ne pilna — kuri 
pas mus Lietuvoje buvo pa
sirodžius 1911 m.

Manydamas, kad ir pas 
mus galima butų surengt — 
ir tai kur-kas pilnesnę — 
spaudos parodą, kurioje at
sispindėtų musų inteligenti
jos darbai literatūros srity
je, aš pei’ šių metų L. Moks
lo Draugijos susirinkimą 
pasiūliau sumanymą taisyti 
kas metai lietuvių spaudos 
parodas ne tik tų spauzdi- 
nių, kurie pas mus, Lietuvo
je, pasirodo, bet ir visų ki
tų, kurie lietuvių kalba eina 
Prūsų Lietuvoje, Latvijoje, 
Amerikoje ir Anglijoje.

Sumanymas buvo susirin
kimo priimtas ir jojo įvy- 
kinimas paskirtas šių 1912
— 1913 Draugijos metų yL

oirifjnliirr jMĮ '

Rugsėjo 21 r”

Jautis vaistinėje.
— O tai ypatingas atsiti

kimas! Andai vaistinyčion 
įsiroglino jautis ir nuvar- 
tė nuo lentynų visas bonku- 
tes su vaistais.

— Na, vaistininkui pada
rė didelius nuostolius.

— Bet, rasi, jis savo to
kiuo darbu daug prisitar
navo sergantiems.

Vaikas iš kavines.
— Ei tamsta, tamsta! — 

Tamsta išėjai? dar už ka
vą. nesi užmokėjęs!

Ponelis: — Matai, ilgas 
laikas kaime gyvenau — at
pratau mokėti — paprati
mas tai antras prigimimas.

Vaikas: — O pas mus rei
kia mokėti, — kas šalis, ^tai 
paprotys.

Musų vaikai.
Kaimynė atėjus aplanky

ti kitą: — Eikš, Kaziuk, pa
duok man rankelę.

Kaziukas: — Mama man 
uždraudė nuo kėdės atsikel
ti, idant tamsta nepatėmy- 
tum, kad mano kelnaičių 
užpakalyj randasi skylė.

Pas fotografą.
— Padaryk tamsta man 

pikčerį...
— Ar sulig krutinės, ar 

visą figūrą?
— Manau visą... ir su ba

tais. Tas eis į seną kont- 
rą. Tegu tenai žino, kad 
čionai, nėšio jame batus.

Mokykla be kūno lavini
mo neprivalo gyvuoti: pro
to darbai turi būti kasdie
na ir pilnai sutaikinti su at
sakančiais kūno lavinimo
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KATALIKAS ?

BULGARIJA IR BUL
GARAI.

vę sodnu gojeliais ir vyny- 
nais, paauksuoti kviečiais ir

vėn ir visą Bulgariją pris
kyrė prie Turkijos, ty. pa

kukuruzais, kvepianti rožią 
žiedais, kas šaliai suteikia 
abelną grožį ir turtingumą:

Nieko negali but gražes
nio kaip rožią pjūtis, kuris 
Bulgarijoje tęsiasi per ge
gužį ir birželį. Visi gyven
tojai, išeiginiai apsitaisę, 
tuomet išeina į laukus, kur 
ištisomis myliomis tęsiasi 
rožią daržai. Mergaitės su 
rožią vainikais ant galvą, 
jaunikaičiai su rožią bukie
tais ant krutinės — skina 
tas kvepiančias gėles, iš ku
rią žiedą paskui išdirbama 
garsus rožinis kvepalas.

Pas bulgarus gyvulią au
ginimas ir užlaikymas taip- 
pat, galima sakyti, primiti- 
vinis, ty. pasenęs, tečiau iš
teklingas ačiū ganyklą gau
sumui kalnuose. Auginama 
karvės, taurai, avįs, ožkos 
ir kiaulės. Gyvulią oda,

Bulgarija, tasai nedidis 
Balkanų kraštelis, kuris 
pastaraisiais metais buvo 
sukėlęs daug trukšmo visoj 
Europoj, yra žinomas ir lie
tuviams. Pirai 34 metą, ty. 
1878 metais, kuomet bulga
rai nutvėrę ginklus ėmė ka
riauti prieš turkus už gi 
lotiną sau laisvę ir, kuomet 
bulgarams pagelbon Rusija 
pasiuntė kariuomenę, tada 
tame kare atsirado daugybė 
ir lietuvią. Daugumas lie- 
tuvią, buvusiu tame kare, 
dar ir dabar tegyvena, nes 
tai visai nėra seni laikai, ir 
jie bulgarus labai gerai at
simena.

Kas mokėsi geografijos, 
tasai žino, kad visas Balka
nų pusiausalis, kadaisiai 
prigulintis turkams, suside
da iš sekančiu salią:

Šiauriuose, ties Rusijos ir mėsa ir sūriai daugiausiai 
Vengrijos siena, guli Bumu- parduodama Turkijai. Ypa- 
nija.

Į- pietus nuo Rumunijos, 
už upią Dunojaus ir Sava, 
guli Bosnija ir Hercego
vina, nesenai Austrijos pa
glemžti; toliaus į rytus — 
Serbija ir Bulgarija ir Ry
tine Rumeliją. Dar toliau į 
pietus, ties Adriatiko juro
mis, guli Cernogorija, o nuc 
šios visas plotas į Juodąsias 
jūres priklauso Turkijai.

Pagaliau pietinę Balkaną 
dalį užima Graikija.
Šiuomi tarpu mus apeina 

viena Bulgarija, tatai apie 
aną ir kalbėsime.

Imant Bulgarijos plotį, 
šalis nėra didelė, sakysime, 
bus lygi Vilniaus, Kaulio, 
Suvaiką, Grodno ir Minsko 
guberni  j oms. Bulgari j o j e 
■gyventojų skaitoma arti 
keturią milijonu.

Šiauriniai Bulgarijos ru- 
bežiai atsirėmę į Dunojų, 
ties kart uomi randasi dide
lės pelkės. Per Bulgarijos 
vidurį tęsiasi Balkanų Lui
nai, vietomis daugiau 7 
verstą augštumo, kuriuose 
pilna įvairią tarpkalnią, rė
vą ir prapulčią, apaugusią 
tankiais miškais.

Vakaruose kalnai Bulga
riją atidalina nuo Serbijos; 
rytuose jos pakraščius plau- 
ja Juodosios jūrės.

Daržininkystė ir žemdir
bystė kloniuose, ir ganyk
los kalną apylinkėse — tai 
svarbiausias bulgarą užsi
ėmimas. Tečiau tą užsiėmi
mą laipsnis nėra dar augš- 
tas. Ypatingai žemdirbys
tė ligšiol dar, po ilgą am- 
žią verguvės, negali pakil
ti ant augštesnio požemio. 
Kuone visur matosi papras
čiausi mediniai arklai, už
kinkyti jaučiais. Akėčios 
irgi senu gadynių, nupintos 
iš šaką, tarp kurią įskiepy
ti mediniai virbalai. Javai 
kuliami ant gryno oro, ve
žimais arba rogėmis, besi
sukančiomis aplink inkastą 
stulpą. Aplinkui tokį stul
pą važinėjama. Kai kur 
panašius “klojimus”" cielas 
sodžius bendrai užlaiko ir 
paeiliui kulia javus, vadi
nasi, trina šiaudus į dulkes. 
Tai vis iš vergijos laiką lie
kanos, kuomet turkai val
dininkai iš gyventoją im
davo javais mokesčius, tai
gi vienoje vietoje ir prisiei
davo visam sodžiui kulti ja- 
yus. Ir tik išsiveržus iš p i 
turką jungo, inkurus šalyj 
žemdirbystės ir kitokias 
mokyklas, viskas dalimi pa
gerėjo.

Į pietus nuo Balkanų kal
ną, tarp upią Tudža ir Ma 
rica, tęsiasi derlingi klo- binę sostinę Tirnovo. 
niai-lygrunos, papuošti sly« 

........ -i* ----

tingai sūriai iš saldaus pie
no atsižymi savo gerumu, o 
suris keptas, paskui išvirtas 
piene, tai mylimiausias bul
garo valgis.

Bulgarą pirkios yra tur
tingesnės ir bėdinesnės. 
Pastarosios paprastai susi
deda iš vieno kambario — 
kurio viduj išmūrytas pas
tovas, ant kurio kuriama 
ugnis — prie lubą už kokio 
nors geležinio vagio užka
binama katilėlis ir tokiuo 
budu valgiai verdama. Du
rnai nuo kūrenimo išsisklai
do po visą pirkią ir tam tik
rąją lubose skyle išeina lau
kan; be to viršuj pasieniais 
keli suskratę rakandėliai — 
tai ir visa vidurinė išvaizda 
bulgaro pirkioje.

Bulgarai yra stiprus ir 
atsižymi veido gražumu. 
Ypatingai yra patogios jau
nos mergaitės ir moterįs, 
kurios tečiau labai greitai 
sensta ir vis 
negražesnės.
nikaičiai arba mergaitės pa
sipuošia naujais savo tauti
niais spalvuotais rubais — 
nieko gražesnio ir meilesnio 
ten nesurastum.

Bulgaras atsižymi tikru
mo, atvirumo ir svetingumo 
ypatybėmis. Visupirmu bet 
atsižymi meile, ir prisiriši
mu prie savo gimtinės že
mes ir numylėjimii visiškos 
sau laisvės, del kurios pasi
rengęs pašvęsti viską. Bul
garas, o ypač bulgaras kal
nietis, yra tikruoju narsuo
liu, jo drąsybei nėra ribą. 
Šimtus metu turkai turėjo 
daug nesmagumą su taip 
vadinamais 
(žmogžudžiais)
kurią skaitlingi būriai gy
veno neprieinamuose kal
nuose ir turkus valdininkus 
iš pasalu užmušinėdavo. Tai
gi tarp tą kalniečiu ligšiol 
daugiausiai ir užsiliko įvai
rią atminimu apie senobinę 
laisvę, tautines dainas ir 
svajones, iš kurią pirm 30 
metą gimė karas su Turki
ja ir iš to nūdien Bulgarijos 
šalis paliko ir vėl visiškai 
laisva.

Nes reikia žinoti, jogei 
buvo laikas, kuomet Bulga
rija buvo tvirta ir pagarsė
jusi viešpatystė. Taip bu
vo 9 metašimtyj po Kr. 
viešpataujant kunigaikščiui 
Simeonui.

Paskiaus Bulgarija buvo 
priversta vesti kruvinus ka
rus su graikais, su barba
rais ir kraugeriais totoriais 
ir turkais, taip, kad aut ga
lo 1.193 m. Turkijos sulta
nas užėmė Bulgarijos seno-

pa-
gtį carą Joną nelais-

labiau darosi
Kuomet jau-

darė turką provincija.
Nuo to laiko nelaimingoji 

Bulgarija per 500 metą tu
rėjo vilkti barbarą turką 
sunką jungą.

Tik štai 1875 metais te-' 
nai gimė bulgarą sukilimas, 
bet turkai ginklais apmal- 
šė. Paskui 1878 metais tan 
reikalai! įsimaišė Europa, 
daugiausiai Rusija, ir tais 
pačiais metais gimė karas 
Rusijos su Turkija.

Turkai tame kare daug 
buvo pralaimėję, bet tan da
lykai! įsimaišė žinomas Vo
kietijos Bismarkis ir užken
kė bulgarą visiškam išsiliuo- 
savimui — išsiliuosavo tik 
šaurinė dabartinės Bulgari
jos dalis ir pasivadino kuni
gaikštyste su sostine Sofija, 
priverčiama turkams mokė
ti paskirtą duoklę. Pietinė 
gi Bulgarija, arba rytinė 
Rūmeli j a, senoviškai liko 
turką globoje, kaip auto
nominė provincija. Bulgari
jos kunigaikščiu paliko 
Aleksandras Battenbergis, 
kuris ir viešpatavo nuo 1879 
lig 1886 metą.

1885 metais bulgarai su
kilo ir iš turką atėmė Rū
meli ją

Serbija tai pamačius ir 
nenorėdama, kad Bulgarija 
tuo keliu perdaug sustiprė
tu, pastarajai apskelbė ka
rą, bet greitai likosi bulga
rą inveikta.

Kadangi Rusija Bulgari
joje turėjo didelę intekmę, 
1886 m. Rusijos priešinin
kai sukėlė revoliuciją, pa
šalino nuo sosto Battenber- 
gį, Rusijos šalininką, ir iš
sirinko valdovu kunig. Fer
dinandą, kuris ir Ilgšio! 
viešpatauja.

Kunig. Ferdinandas, bū
damas tarp kūjo ir prieka
lo, nuolat turėjo nusilenkti 
prieš Austriją ir Rusiją ir 
1894 metais iš pastarosios 
apturėjo sau tikrojo Bulga
rijos kunigaikščio pripažini
mą.

Nuo to laiko Ferdinandas 
liko Bulgarijos kunigaikš
čiu, tečiau Riunelija vis dar 
jam tikrai neprigulėjo ir už 
aną privalė turkams mokėti 
duoklę, vadinasi, kunigaikš
tis buvo suvaržytas.

Tas viskas taip tęsėsi lig 
1907 metą. Tais metais 
Ferdinandas apsigarsino 
Bulgarijos caru, Ferdinan
du I, ir, prijungęs prie Bul
garijos Rumeliją, padarė 
vieną nepriklausomą Bulga
rijos karalystę.

persiskirti, ^5bt*^is nesuti
kęs. Tada'^o pati nusišo
vus, studentas ifgi tą pati 
mėginęs padaryti, bet išgel
bėtas, o porftčninkas kalėji
me gavęs proto šiimiširną.

Kareiviams ^‘palengvini
mas”. Netrukite Rusijos 
karo žinyba išleisianti pa
liepimą, kad kareiviams vie
ton gatvią avalą (čebatą) 
butą duodami pinigai, už 
kuriuos kareiviai galėsią 
patįs nusipirkti tvirtesnius 
avalus ir tada intendantūroj 
pasibaigsiančios apgavystės.

Geras sumanymas, tečiau 
pirmiau pridera išrišti du 
klausimu: (1). Ar tikrai 
skiriami pinigai visi teks 
kareiviams, o jei teks, tai 
(2). ar kareiviai gautus pi
nigus greičiau nepragers?

Atsakyti į tuos klausimus 
yra sunku. Greičiausiai — 
kareiviai liks basi.

Buda- 
darbi-

Nedoras darbas, 
pešte nesenai vieno 
ninko Sigito pati su suau
gusiais sunais parėjusį gir
tą vyrą ir tėvą nutvėrė ir, 
surišę, inkimšo inkaitintan 
kakaliu, kur vargšas netru
kus ir iškepęs. Motina su 
sunais suimta. Tokio bjau
raus darbo priežastis neži
noma.

Vokiečiai nuraudę. Viso
je Vokietijoje pasklydus! 
žinia, kad ant pulkininko 
Roosevelto pasikėsinęs vo- 
kietys-bavarietis, padarius 
didelį įspūdį, vokiečiai nu
raudę. Bavarijoj gyvenanti 
Schranko giminės, kuriems 
niekas nieko negalįs prikiš
ti.

žmogžudis pasmerktas.
Antpnio-* Dalbą p kuris kovo 
14 d. š. m. Ryme mėgino nu
šauti karalią Viktorą Ema- 
nuelią, teismo pasmerktas 
30 metą kalėj iman.

Džuma. Mikola j e vo uos
te, Rusijoje, atėjusiame iš 
Port-Said angliškame laive 
“Queenmoor” užmušta vie
na žiurkė, kurioje susekta 
džumos užkrėtimas. Tada 
laivas sulaikytas ir pavestas 
priežiūrai, o ant sausžemio 
imtasi apsaugojimo priemo- 
nię. _

haidukais 
bulgarais,

Ciesoriui dovana.
nai pas Austrijos ciesorią 
buvo atsilankęs Abisinijos 
sosto inpėdinis, Lidi Jeassu 
special is pasiuntinys ir cie
soriui atgabenęs dovanoms 
jauną liūtą, aukso skydą ir 
dvi sidabro ragotini. Do
vanos suteikta didesniam 
ciesoriaus pagerbimui.

Nese-

Galicijoje trukšmas. Mie
ste Lvove karo žinios, iš 
Balkanų pareinančios, tarp 
lenku pagimdė didį trukš- 
mą. Tas trukšmas padidė
jo išgirdus apie mobilizaci
ją Lenkijoje, Rusijoje. Iš 
finansinią instituciją iš- 

Len- 
ke-

traukiama depozitai, 
kai ir rusinai būriais 
liauja į Ameriką.

Du-

lai'reikalaujanti. Šiais lai
kais karo ministeriu yra
Monteagudo, kurį preziden
tas nenorėtą prašalinti. Jei 
prezidentas nepaklausysiąs, 
liberalai atsisakysią nuo 
prezidento rinkimą ir tuo-' 
kart gali gimti revoliucija.

Piratai. Ant Philipiną 
salę archipelago, salos Zu
lu pakraščiuose priviso pi
ratą (jūrės plėšiką-žmogžu- 
džię). Philipiną vyriausy
bė ję išnaikinimui nuspren- 
džius padirbdinti vieną ka
ro laivą, kuriuomi saugosią 
pakraščius ir gaudysią pira
tus.

Anglijos kanclierius, Ge
orge Lloyd, 1913 metais ža
dąs aplankyti Suvienytas 
Amerikos Valstijas. Tais 
metais Amerikoj gyvenanti 
valstiečiai rengią kongresą, 
kūriau pakviestas taigi ir 
Lloyd.

“Rymo ciesorius”.
mis dienomis Ryme 
skelbta, kad Italijos dabar
tinis karalius, Viktoras 
Emanuelius, netolimoj atei
tyj žadąs apsigarsinti “Ry
mo ciesoriumi”. Toji ži
nia visus labai nustebino, 
nes tuokart su Vatikanu ne
sutikimai dar labiau paar- 
šėtą.

To- 
ap-

Caro intrigos Rusijos 
caras specialiu pasiuntiniu 
pasiuntęs Mongolijos valdo
vui savo portretą. "■ Tasai 
faktas reiškia, kad caras vi
sai nepripažįstąs, kad Mon
golija priklauso Chinams. 
Regis, mažai ką pelnysiąs 
tokiomis savo intrigomis.

Marconi serga. Garsiam 
bevielio telegrafo išradėjui 
Marconi, kuriam nesenai su 
operacijos pagelba išimta 
viena akis, norima išimti ir 
antrą, kadangi nėra vilties 
išgydyti. Garsus žmogus 
liksiąs neregiu.

Taipgi oras. Iš Maskvos 
praneša, kad tenai užsirašę 
apie 100- žmonią, norinčią 
eiti karau su turkais. Už
sirašo daugiausiai studen
tai. Apie 20 kursisčią už
sirašė gailestingomis sese
rimis.

Vienuolynai Rusijoje. Su- 
lyg stačiatikię sinodo ap
skaitymą, šiuomi laiku Ru
sijoje gyvuoja 889 vyrą ir 
moterią vienuolynai su 81- 
000 vienuolią, vyrą ir mo
terią. 
nuolią 
15.000

lodomus Dalykėliai.
Mirštančiųjų garsiu žmonią 
žodžiai, paskutiniai išsitari

mai ir pasielgimai.

Lordas Bacon. Truputis 
filozofijos pakreipė žmo
gaus mintis į bedievybę, bet 
filozofijos gelmės atvedė į 
tikybą. Tavo tvariniais, o 
Viešpate, buvo mano kny
gos, bet tavo šventraštis 
buvo man svarbiausiu. Ta
ve regėjau aš teismuose, 
lauke ir daržuose, bet ra
dau aš tave, o Dieve, tavo 
šventynėje — tavo bažny
čioje.

Bradford. (Jo žodžiai, 
kuomet jis buvo inmestas į 
liepsnas). Tiesąs vartai, o 
siauras takas, ką atvedė gy
vybei! ir tik retas jį atra
do. „Dabar, o Viešpate Jė
zau, priimk mano dūšią.

Jonas Lambert. Joks 
žmogus nebuvo taip žiauriai 
sudegintas, kaip šisai šven
tas kankinys 1583 metais. 
Deginta jį mažu-pamažu, 
mažomis ugnimis. Kuomet 
jis jau visas buvo liepsno
je, iškėlė į viršą savo lieps
notas rankas ir sušuko į mi
nią: ‘Niekas, tik Kristus! 
Niekas, tik Kristus!” Tuo 
tarpu likosi ingniuždytas į 
ugnį ir numirė.

Homeras. Nežinia, ar tas 
tiesa, ar išmis! as kad Ho
meras numirė iš susigrauži
mo, negalėdamas išrišti mįs- 
lį, kurį jam užminė koks 
žvejys: ‘Palikdami, kas pa
imta, ką nepainiame, parsi- 
nešame”.

Sir Isac Newton. Mirė 
užsukdamas laikrodėlį.

Talleyrand. Pone, mane 
kankina prakeiktąją sopu
liai.

Major Andre. Turiu mir
ti šitokiuo būdu!

Mare Antonius. Mirė ra
mindamas Cleopatrą, kad 
nesielvartautą, bet džiaug
tųsi iš jo buvusią laimėji
mą, kuomet jis buvo stip
riausiu pasaulyje' žmogumi. 
Jis numirė kare su rymio- 
nais.

Petrarchas. Mirė nuo 
apopleksijos savo knygyne, 
pasirėmęs ant knygos.

Rousseau (Ruso). Pa
šaukė savo pačią, kad toji 
atidarytą langą — kad jis 
dar nors kartą galėtą pasi
gerėti stebuklingu gamtos 
gražumu.

Aleksandras 
kedėje sėdint 
atėjo draugas

rijos kunigaikštis dar sykį 
liepė išsižadėti savo moks
lo. “Ne”, jis atsakė, “aš 
nekuomet nieko neskelbiau, 
kas butą galėjęs atnešti 
blogą ir ką aš mokinau sa
vo lupomis, dabar patvirti
nu savo kraujo antspauda”.

“Kad turėčiau gana jėgą 
išlaikyti plunksną”, sakė 
mirdamas Williamas Hun- 
teris, “aš aprašyčiau kaip 
lengva ir smagu yra mirti”.

“Jaigu ši yra mirtis”, 
kalbėjo Ncwtono giminaitė, 
“tai mirti yra labai smagiu 
dalyku”.

“Jaigu toks yra miri
mas”, kalbėjo Lady Glenor- 
chy, “tai jis yra lengvesnis, 
kaip kas gali sau persista- 
tyti’ ’.

“Maniau, kad mirtis yra 
daug nesmagesnė”, tarė 
Liudvikas XIV.

“Aš nekuomet sau neper- 
sistačiau, kad mirtis yra 
taip saldi”, tarė Francis 
Suorrez, Ispaną teologas.

Tiek apie tai panašiais 
žodžiais išsireikšta mirštan
čią žmonią, kad negalima 
nei atkartoti viską.

Arthuro Murphy mirštan
čio klausta, ar jį neerzina 
laivo supimas. “Ne”, jis 
atsake; “aš dabar esu to
kiame padėjime, kad niekas 
sviete negali man užkenkti. 
Aš mirštu ir tikiu, kad 
jums ir visiems mane my
lintiems gali būti labai sma
gu matyti, kaip aš visapu-' 
siškai užganėdintas prieinu 
savo galą”.

Tie, kūne buvo prigėrę iii 
paskui atgijo, arba kurie iš 
letargo atgijo, apie mirties 
įspūdžius, paprastai, labai 
gerai atsiliepia; pirmutinis 
įspūdis mirštančio esti koks 
nors nepaprastas kilimas 
oran, lėkimas, kritimas tam- 
sion bedugnėn ir, abelnai, 
skridimas. Tas, matomai, 
pagimdė tarp gyvąją suo- 
protį, kad mirštantis (jo 
dvasia) perlekia kitan pa
saulin arba gyvenimai!. Yra 
ištirta ir gerai žinoma, kad 
lėkimas sapne, arba apmi
rus, visada jaučiamas del 
to, kad nutirpsta, apmiršta 
žmogaus kojos 
no paviršius, 
koją miegant 
kimo sapną.
kimo pagimdo jautimąsi 
kabant ore, arba skriejant. 
Buddistą dvasiškiai taip va
dinamame “dvasios pagavi
me” jaučiasi iškilę į padan
ges ir iš ten žiuri žemyn į 
svietą; jie tikrai tiki, kad 
jie esti iškilę. Tečiaus vie-

ir visas ku- 
Nut lipimas 

pagimdo lė- 
Nutirpimas

Pope. Jani 
ir mirštant, 
jį atlankyti

Nuo 1906 metą vie-į4tu°jaus po išėjimui dakta- 
skaitlius padidėjo 

asm.

Viskas pasibaigė. Miru
sio Suvienytą Valstiją se
natoriaus Elkinso duktė 
Katrė, kuri kitus kartus bu
vo pagarsėjusi savo roma
nais su Italijos karaliaus 
broliu, andai Ryme ištekė
jus už kokio tai W. Hitt iš 
Illinois.

Paleista iš kalėjimo.
blino, Irlandijoje, garsi su- 
fragistė Gladys Evans, areš
tuota už norėjimą padegti 
teatrą, andai delei badavi
mo išleista iš kalėjimo, pir
miau jai prižadėjus nekelti 
daugiau trukšmo. Neišpil- 
džius jai prižadėjimo, išnau- 
jo areštuota.

Po kongresui. Pasibai
gus Vienoje Eucharistijos 
kongresui apskaityta, kad 
kongresai! suvažiavusieji 
mieste išleidę mažiausiai 15 
milijoną koroną. Procesi
jos metu iš sankrovą išpirk
ta visi skėčiai. Tas liudija 
buvus biaurą orą.

Ne-

Da- 
sei-

šeimyninis dramatas. Po- 
ručninkas Vereščiagin už 
kokią tai suktybę uždarytas 
kalėjimai! Peterburge. Jc 
pati ’tuo tarpu susipažinus ’' 
-u stu(*-ntu B. ir abudu įsi 
mylėjusiu. Vereščiagimcū

Moteris krtkštauja 
nijos premijas i įnešęs 
man biliii, b reikalaudamas 
suteikti moterims politikoje 
lygias teises bu vyrais. Ne
kurtuose Danijos miestuo
se moterįs jau turinčios ly
gias teises.

Sugrąžinti laiškai.
žinia kas nesenai iš Berly
no buvo pasiuntęs 4 reko
menduotus laiškus į Tripo
li, turką armijos vyriau
siam vadui Enver Be j ui. 
Bet laiškai italą perimti ir 
sugrąžinti atgal su lakoniš
ku prierašu: . “Benghasi 
armijos vyriausiuoju vadu 
yra gen. Caneva, Enver Bei 
nėra žinomas”.

Revoliucija ant Kubos. 
Ant Kubos politinė situaci
ja labai susipainiojus, ka
dangi salos prezidentas Go
mez atsisakęs skirti naują

tada maldavus savo vyrąlkaro ministerį, kokio libera-

Vaikai, kurie kūdikystė
je dreba nuo tėvo ar moti
nos žodžią, paskui visą mo
žį baidysis net lapę šlamū- 
jimo.

ro, kuris ligoniui bandė 
įkalbėti sveikumą) ir pa
klausė, kaip jis jaučiasi. 
Pope atsakė: “Aš jau mirš
tu nuo šimto gerą simpto
mą”.

Jonas Huss. Kuomet šį 
Čekijos kaiikintinį atvesta 
sudeginti, uždėta jam ant 
galvos poperinę trikampę 
karūną, ant kurios buvo iš
piešti velniai, pamatęs ją 
jis tarė: “Mano Viešpats 
Jėzus Kristus del manęs ne
šiojo erškėčiu karimą, ko
dėl tat aš Jo garbei nega
liu nešioti šią lengvą karū
ną, nežiūrint kaip ji butą 
pasibjaurėtina”. Jam ją 
ant galvos uždėjus, vysku
pas tarė: “Dabar mes ta
vo dūšią atiduodame vel
niui”. — “Bet aš”, jis ta
rė pakeldamas akis į dangą, 
“atiduodu savo dūšią į Ta
vo rankas, o Viešpate Jė
zau Kristau; Tau aš atiduo
du savo dūšią, kurią Tu sa
vo krauju atpirkai”. Kuo
met buvo apkrautas iki ka
klui pundais žagarą, Bava-

“iškilimo”, matė juos pil
nai pastirusius ir net atša
lusius: jie kūniškai nejautė 
jokią įspudžią, nejautė net 
kuomet juos špilkomis ba
dė. — Mirtis irgi ne kitaip 
apsireiškia kaip abelnu kū
no tirpimu. O kada k ima s 
nutirpsta, negalima jausti 
jokio skausmo, bent 
ypatingas koks jausmas 
smagumo. Mirštantis, to
dėl, mažiaus kūniškus įspū
džius supranta arba atjau
čia kaip jaunas kūdikis. Jei 
pas tūlus mirštančius ap
sireiškia koki desperacija 
arba mėšlungiški tąsymai, 
tai tas nepaeina nuo skaus
mo (kurio jis negali jausti), 
bet nuo smageną, nuo jo 
psychiško stovio. Pas to
kį mirštantį, matomai, atsi
randa lygiai tas pats, ks 
pas nekurtuos bepročiu' 
psychiatrikus, kurie ka 
tais “kankinami” (be'
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SNIEGAS.
DRAMA 4-se VEIKMĖSE. 

VERTĖ VINCAS AKELAITIS.
(Tąsa).

Tadas (trindamas kaktą). Inleisk ją. (Tarnas išeina). 
(Pertrauka). (Ineina svetima moteriškė, pa- 
niuriai dairosi ir paskui kalba ramiai, be jokio 
nesmagumo ženklo). '

Makrina. Nenorėjo mane inleisti čion, liepė eiti virtu
vėn ir laukti, bet aš turiu tiesą irieiti per tas dū
ris, per kurias į jūsų namus ineina ponai, nors 
tai butų ir visagalingi žmonės.

Tadas (užgautas, prieina prie jos). Ką tai reiškia?
Jieva (sėdi užsigrįžusi nuo Tado ir Makrinos ir staiga 

nusikvatoja).
Tadas (negirdėdamas Jievos juokų, griebia Makriną 

už rankos, vis labiau sumišęs). Sakykite gi grei
čiau, ką tai reiškia?

Makrina (rodydama pirštu į Jievą, kalba labai rimtai 
ir ramiai). Aš pažįstu tą ponią ir ji mane ge
rai pažįsta. (Jieva paliauja juokusies, staiga at
sigrįžta ir akįs jų susitinka). Pavelykite man 
atsisėsti čia kampelyje ir palaukti, kol ateis 
mano ponia, — jūsų pati, mano mieliausis vai
kelis, kurį aš išauginau ii’ išauklėjau. (Atsisė
da kampe pas duris. Tadas atsitraukia prie 
Jievos, bet Jieva atsisuka į kakalį ir nemato 
jo. Staiga inbėga Bronė, visa snieguota, puo
lasi ant Tado ir visomis jėgomis apkabina jį). 

Tadas (pasiliuosuodamas iš jos glėbio). Atėjo tavo 
auklė.

Bronė. Atšildyk mane, Tadai. Mesk į ugnį, aš visa dre
bu, Tadai, atšildyk gi mane.

Bronė (pažeista, atšoka nuo Tado, dairosi aplinkui, stai
ga pamato moteriškę, kuri, atsikėlusi iš savo 
vietos, puola prie jos). Tu, tu, mano vienati- 

I . ne, mano miela mama! Ak, kaip gerai, kad tu 
B atėjai. Kaip - gerai; kad tu čionai! (Uždanga).

VEIKMĖ IV.
- Žiemos prietamsa, už langų baltuoja sniegas. Ant 
venos povai i ai išeina Bronė, nusikankinusi, kaipir 
[kausimi prispausta, laiko rankose suglamžytą • laišką;- 
ricina prie lango, ilgai žiuri į parką, paskui išskleidžia 
ąišką, glosto jį ranka ir skaito, užsigrįžusi nuo publikos.

Jronė (skaito pašnabždomis). “Mano vienatine, brangi 
v Brone”... (Nueidžia laišką ir verkia). Viena

tine Brone, Dieve mano... Taip, taip, vienati
ne... Tiesa, tiesa, vienatinė, viena visame svie- 

- te. Atsigrįžta). Tai tikra tiesa. Aš dabar iš
tikiu viena visame sviete... O! Makrina, Ma
krina! (Skambina ir dairosi aplinkui klaidžio
jančiomis akimis). Makrina, auklė — seserį 
taipgi išauklėjo, paskui į karstą indėjo... ak, 
tas tvenkinys, tas juodas tvenkinys...

Tarnas (ineina). Ponia skambino? »
Bronė. Taip, liepk žmonėms nušluoti sniegą nuo tven- 

[ kinio...
.Tarnas (stovi .ir tyli).
Bronė (nekantriai). Ko gi tu dar lauki?
Tarnas. Ponia, kelios valandos atgal buvo baisi pusnis, 

sniego pripustė į du mastu, darbas ilgai užsitęs. I 
^Bronė (nekantriai). ’Tas nieko nereiškia. Sušauk visą 

kaimą, o tvenkinys turi but nuvalytas ir tyras, 
kaip stiklas; liepk taippat iškirsti aketes, pa
šauk žuvininką, parėng žibintuvus, šiandie ei
sime žuvų gaudyti.

Tarnas. Viską padarysiu, kaip ponia liepė.
Bronė (labai sujudusi). Bet tas turi but padaryta tuo- 

K jaus, tuojaus, tuojaus!
Tarnas (linktelia ir nori eiti).
Bronė. Kur ponas Kazimieras?
Tarnas. Usidarė savo kambaryje ir liepė pasakyt... 
Bronė. Ką liepė pasakyt?
Tarnas. Kad šiandie jau neišeis, nes turi dirbti.
Bronė (tęsdama). Taip, taip? Tai paprašyk gi jį, kad, 

mažumą palaukus, jis teiktųsi čia ateiti.
Tarnas (linktelia ir vėl nori išeiti).
Bronė (staiga sumišus). O poną matei?
Tarnas. Ponas neseniai išėjo girion.
Bronė (neramiai). Vienas?
Tarnas. Ne, su panele, kuri gyvena pas mus.
Bronė ^iuri į jį). Aha, na, ir gerai.. (Užsimąsčiusi). 

Paprašyk Makriną ateiti pas mane ir atmink, 
kad sniegą nušluotų nuo tvenkinio kaip galima 
geriau, iškirstų aketes ir parengtų žibintuvus, 
o Makriną pašauk, tegul tuojaus ateina. (Tar- 

0 nas išeina).
r Bronė (viena, susiėmusi galvą vaikščioja po kambarį). 

Viena, viena, viena... Jis išėjo su Jieva... Ka
zys užsidarė... visam name tiktai Makrina ir 
aš... ha... ha., ha.. (Vis vaikščioja po kambarį). 
Viso dvi dieni atgal buvau jam viena, viena
tine, o dabar, dabar... (Vėl išskleidžia laišką ir 
tyliai skaito): “nepraėjo dar savaitė, o aš taip 
baisiai tavęs išsiilgau, taip išsiilgau”... (Meta 
laišką ant grindų). Melas! melas! (Kiek pa- 

L mąsčiusi, pasilenkia, paima laišką ir bučiuoja- 
A jį). Ne, ne, tai ne melas. (Švelniai glosto laiš- 
■ ką, atsisėda ant kanapos). Taip Dievas norėjo, 

Dievus norėjo. (Ineina Makrina ir tyliai

►

Brone (nematydama Makrinos, kartoja s^stMnčių bal
su). Taip, Dieyąs norėjo.., (Tyl^).

Bronė '(staiga pašoka nusigandusi)'. Kas čia? (Staiga : 
pamato Makriną). Ak, tai tu, Mpkriua; gerai, ! 
gerai, kad tu čionai. (Prieina prję jos, ima už

< rankos ir pasisodina šalę savęs). Tai labai ge
rai, kad tu atėjai, Makrina, labai gerai.. (Ati
džiai žiuri į Makriną). Pasakyk man tiktai, iš 
kur staiga atsirado tavo galvoje mintis eiti 
tiek dienų, tokiame pusnyje ir šaltyje, atlan
kyti mane? Kiek jau metų tu visai nei ne
manei pamatyti savo augintinę, kukiai nuo to 
laiko, kad ji paliko našlaite, tu buvai geriau- 
šia motina; iš kur gi dabar toji mintis staiga 

. atsirado?... (Pertraukia ir nuostabiai žiuri į 
Makriną). ,r , .-;

Makrina. (užsimąsčiusi). Tas išėjo visai ne staiga. Aš 
išauklėjau tave, dabojau, kaip akį, auginau ta
ve taip, kad ir tikra motina negali geriau au
ginti savo kūdikį.

Bronė. Nuo paties lopšio tu mane dabojai... ir kada aš 
buvau tokia maža... penėjai mane savo pienu... 
o žinai, Makrina, tu neikiek nepasenai ir vis 
tokia pat rami, gera ir tyli.

Makrina (linguodama galva). Rami, gera ir tyli.
Bronė. Makrina, ar atmeni,kaip atsargiai tu mane išsi

būdavai iš lopšio, kada aš būdavau nerami, ir 
ištisas naktis vaikščiodavai su manim po kam
barį, supdavai ir glamonėdavai mane?

Makrina. Aš tave atmenu dar prieš tai, kada į lopšį in- 
dėjau.

Bronė (staiga). Ką tu kalbi?
Makrina (ramiai). Aš tave pažinau dar pirmiau, negu 

tu ant svieto atėjai. Aš tave glamonėjau, šil
džiau, bučiavau, kad sužadinti tavyje gyvastį. 
(Užsimąsčiūsi)į 0 dabar štai atėjau, idant tas 
akis,, kuriose sužadinau gyvastį savo bučiavi
mu, užmerkti, užmerkti,/ tiktai jau ne bučia
vimu, tiktai va šitais, šitais pirštais;..

Bronė (pašoka). Ar tai aš svajoju?
Makrina. Ar tu svajoji? O kas gi yra gyvenimas? Sap- 
-;. no. svajonės... Tas pats kokios-tai žvaigždės 

spindulys, kuris sužadina tavyje gyvastį, blaš-
> kosi ir klaidžioja,'nežinodamas nei savo užduo- 

. ... tiesinei žmonių likimo, kuriuos jisai glamonė-, 
jo, kad jie atėjo: ant svieto,,o paskui, po ilgų, 

. ; „ ilgų metų sugrįžta, kad" nuslopinti jo paties iš-.
.■ šauktą gyvastį. ’ < 7

Bronė (povaliai artinasi prie skambučio).
Makrina (šypsodamosi). Kodėl tu manęs bijaisi? Nori 

šaukti savo tarnus. Gal būti, tu nori išvyti ma- 
ne iš čia?... (Griebia BroĮ^ūžįif^fcgs)

Bronė (išsigandusi). Kokia, tavo rahka-šalt^, jmkia šal
ta... ■- '■ .t ,,

Makrina (maloniai žiuri į ją). Brone, kaip tu man da
bar primeni .savo tėvą... Jis tada sėdėjo savo 
kambaryje, sėdėjo ir saiga, tarsi žaibas jį tren
kė, pašoko iš vietos...

Bronė. Del ko pašoko?
Makrina. Tavo sesuo nusiskandino...
Bronė. Kas? kas? kas?!
Makrina. Tavo sesuo nusiskandino. Aš pati ištraukiau 

ją iš tvenkinio, va lygiai iš tokio pat, kaip ši
tas, prieš jūsų langus. Paėmiau’ant ranki? na
bagėlę, pūčiau į ją, šildžiau, glamonėjau, bučia
vau — niekas negelbėjo... Gyvastį sužadinau 
aš joje bučiavimais, o užgesusias akis užmer
kiau savo pirštais... Tavo tėvas stovėjo veran
dos duryse, kaip suakmenėjęs, o tu gulėjai, 
paslėpusi galvą žolėje, kada aš ėjau pro tave 
su savo brangia našta...

Bronė (žiuri į Makriną klaidžiojančiomis akimis). Ma
krina, man rodosi, kad aš nesveika, nesupran
tu to, apie ką tu kalbi. Tu dėlto sužadinai gy
vastį bučiavimais manyje ir mano seseryje, 
idant paskui užmerkti mums akis savo šaltais 
pirštais? Tu taip pasakei? Juk tiesa? O pas
kui tu kalbėjai, kad yra žvaigždės, kurios su
žadina žmoguje gyvastį, eina nežinomais tam
saus lėmimo keliais ir paskui vėl sugrįžta, idan: 
sunaikinti gyvastį, jų pačių šviesa pagimdytą? 
Juk tu taip sakei? Ak, kokias gražias pasakas 
tu pasakoji... O, papasakok man tą... palauk, 
palauk.,, aš tokia kaip užsisnaudusi,.. Tiesa!

patraukia, 
eiįi, tai ;

jįčp. Jūro- 
vistiek reTkJa ^ekti pąs- 

k'inos). Jis 
i, aš... vie- 
'mane ant

aš tokia kaip užsisnaudusi,., 
yra tokios žvaigždes, kurios ža^gjt' 
kankina žmogų; su jomis prįsiSįp 
augštį, danguosna, tai žemyn, betįų 
mis, vandenynais, — 
kui jas, reįkia.. (Glaudžiasi prie 
nuėjo su sav.o žvaigžde, o aš, Makr 
na vienintelė. Bet tu, juk, pajūri 
savo rankų ir nuneši paguldyti 'paš'^Riano tėvo 
kojas. Pamatysiu seserį... pamanysiu motiną...
Makrina, tu tokia rami, ir gerą^ir tyli... Ak, 
kokia aš užsisnaudusi... Sėdėk šalę manęs, Ma
krina... (Pasvįrar, išsitiesia ant^jS^jipos. Už
simerkia). ... į : A'"

Makrina (tyliai atsistoja,, žiuri į ją, paskui, povaliai iš
eini iš kambario).' (Valandėle^gilios tylos; Bro- 

; nė matomai miegą; ineina Kagys^. prieina prie 
' Bronės).' j

Kazys. Brone, kas tau?..,. , ' .
Bronė, (kaipir pabūšŠama iš miego). Ak, Kazy, Kazy,

* kaip ge^Uiad^^tėjat 
Kazys. Tu miegojai, Brone?
Bronė. Nežinau, nežinau, nežinau. 
/ ojaahjaaiįi pasilikau visai peisai

Galva tokia sunki, 
ena... Tadas

-A. išėjo su Jieva į girią, o aš likau vienintelė. Ka
zy, kodėl aš viena, visai viena?...

'Cazys (išsigandęs). Bet juk šalę tavęs buvo Makrina? 
3ronė (trindama akis ir braukdama ranka per kaktą).

‘Makrina? Ką tu kalbi? Makrina? Sapnavau 
aš Makriną, sapnavau savo tėvą, sapnavau mo- 
tiną... Kazy, Kazy, motina man prisisapnavo! 
Žinai, kaip tas buvo: aš ėjau, ėjau, vis ėjau ko- 
kiais-tai tyrynais, nuotakiais laukais. Aplin- 
kui pilkoj tamsumoj stūkso tiktai kryžiai, ir 
štai, staiga, pakelėje sėdi kaipir kokia-tai mo- 

' teris..: aš nemačiau, negirdėjau nieko, tiktai 
jaučiau, kad tai sėdi mano motina ir spaudžia 
prie krutinės vieną negyvą kūdikį..-. Ha-ha-ha! 
Kazy, ko tu taip išsigandęs? Klausyk ir žiūrėk, 
kaip kitas kūdikis klaidžioja basomis kojomis 
erškėčių keliais ir takeliais... lipa su tokiu 
sunkumu vis augštyn ir augštyn. Aš taip einu, 
einu, tarsi mane kas traukia pirmyn. O paskui 
mano motina palieka kūdikį, kurį spaudė prie 
savęs, ir ištiesia ranką į mane, o aš mirtiname 
nuoalsyj, puolu motinai ant krutinės... bet štai, 
štai, tarsi vėjas nupučia nuo jos miglotą uždan
galą, ir aš guliu baisiame geležiniame kaulų 
glėbyje O...!

Cazys. Brone, Brone, tu nesveika!
Sronė. Ha..? ha... ha!... Nesveika, nesveika. Ką tai reiš

kia būti nesveika?! (Žiuri ilgai į Kazį, o paskui 
slaptingai kalba). Kazy, Kazy, tu šiandie, 
ryte kalbėjai, jog myli mane. Kas tai, ar man 
sapnavosi, ar tu ištikro kalbėjai, jog myli 
mane ? ?

Kazys. Taip, taip, aš kalbėjau ir dar sykį atkartoju, jog 
myliu tave.

Bronė. Ak, kaip tai gerai, kad tu mane myli. Juk tu 
neapleisi manęs, Kazy, neapleisi?...

Kazys. Ne.
Bronė. O tu žinai, kodėl Tadas mane apleido?
Kazys. Žinau.
Bronė. Aš ir gi žinau. Juk taip, Kazy, ar ne tiesa?
Kazys. Kas?
Bronė. Juk aš buvau sniegu, tokiuo geru baltu sniegu, 

kuris apdengia žemę, šildo ją, ar ne, Kazy?
Kazys (užsimąstęs). Taip... O, gal, tu buvai gera, mie- 

s la ranka, priglaudusią kokį-tai pašautą paukš- 
telį... jam gerai buvo šalę tav.ęs, kol buvo ne
sveikas, o dabar ant sparnų išaugo naujos 
plunksnos, raumenįs sustiprėjo, ir jis rengiasi 
išlėkti... o ir rengties jam nereikia, nes jis jau 
plesdena savo sparnais...

Bronė (išsigandusi), Nekalbėk, nekalbėk to!
Kazys (suerzintas). O aš vistiek kalbėsiu apie tai. Ta

das išlėks nuo tavęs su Jieva. •
Bronė. Su Jieva? Su Jieva? Kas toji Jieva? Kas ji 

tokia? '
Kazys. Kas ji tokia? Ji — mano svajonė, tavo kanki

nanti sloga, Tado pragariškas troškulys. Štai 
kas yra Jieva. (Šypsosi). Dar nesupranti? 
Tai klausyk: Jieva mano svajonė, nes ji man 
buvo reikalinga del to, idant pamatyti tave vi
same tavo tvirtume ir gražybėj. Del tavęs Jie
va yra baisenybe ir baime, nes tu jauti, kad ji 
tave gramzdina į tamsią nusiminimo bedugnę, 
jauti, kad atima Tadą, kuriam ji yra šaltiniu 
begalinės galybės ir jėgų, neramiu ilgėjimosi, 
kuris visados kėlė jį į augštį, į augštį dan
guosna.

(pašoka ir išsitiesia). Žiūrėk, aš tvirta, pakakti
nai tvirta ir šalto kraujo, idant užmušti, išnai
kinti ir jį ir ją! Aš tvirtesnė už juos visus. 
Aš sudraskysiu, užmušiu ją, nes tik aš, aš — jo 
vienatinis ilgėjimasis!

Kazys. Jo ilgėjimosi tikslas stovi toliaus tavęs.
Bronė (beprotiškai). Bet, Kazy, žiūrėk į mane, žiūrėk! 

Aš taipgi jauna, graži... jis bepaliovos kartojo 
man tą žodį: kokia tu graži. Delkū gi jo ilgė
jimasis nuėjo toliau manęs?

Kazys (ima ją už rankos ir kalba meiliai ir tyliai). Man 
tu graži, ir esi didžiai, šventa ramybe...

Bronė (Žiuri į jį, paskui staigiai). Tu vilioji mane ?
Kazys. Ne, Brone, ne. Aš jau išryto tau sakiau, jog ne- 

apkęsčiau tavęs, jaigu tu lygiai ir mane mylė
tum. Bet aš myliu tave tokią gražią, kokia tu 
esi, visoje tavo negalėje ii- nusiminime... Kas
tai negero dedasi šiuose namuose, ir aš noriu 
būti tau broliu, draugu, kuom tik nori.

Bronė. Kazy, ar tu rimtai kalbi?
Kazys. Nejaugi tu taip manęs nežinai?
Brohė (glamonėja jį). Žinau tave, Kazy, žinau. Aš vie- 

-na vienintelė ant svieto, ir tu vienas, vienas..., 
tave aš nemyliu, bet myliu tavo gerą, prakilnią 
meilę. Pasakyk, Kazy, ką tas reiškia, kad aš 
tokia užsisnaudusi, nuilsusi?...

*' • • • 7 '■Kazys (švelniai). Tu ištisą naktį nemiegojai..
Bronė. O, kaip aš jį kankinau, ir kaip jis mane kankino! 
Kazys. Ką jis,tau kalbėjo?
Bronė. Nieko, nieko, nieko. Jis buvo geras, malonus, 

• —mylimas, aš supratau tiktai, kad jo ilgėjimasis 
nuėjo toli, toli už manęs. (Staigiai šaukdama). 

, Kazy, kur Tadas?
>>^Kazys. Išėjo su Jieva girion,

Bronė (staiga užsimąsčiusi). Per girias, per kalnus, per 
juras... Ak, ir per Bronę, per vienatinę, mylimą 

. Bronę, o dabar pasilikusią viena Bronę, ir kur, 
kur?!

Ęazys (glosto jos rankas). Nežinau.

' ‘ FRANK DANISH
Kandidątas -ant Clerko 
Muuicipališko Korto. Po
nas Danish yra labai geras 
vyras ir yra plačiai pažins- 
tarnas lietuviams. Galima 
už jį balsuoti, nes jis sako 
neužmirš lietuvius.

“Kataliko” Agentai.
LEWISTON, ME.

Kazys Vilaniškis, Box SO.
OICEROILl-

A. K. Boekus, 1318 So. 49 Ct.
F. A, Golubickis, 1412 — 49 th

CHICAGO, ILL.
Jonas jBudreckis, 4535 Hermitage
M. Andruškeviče, 1521 N. Ashland 
Dom. Venckus, 
Jos. Kulis,

" Aušros ” Draugijos Skaityk *, 
3149 So. Halsted St.

Jonas Visockis.
Joi.n Dabulskis.
Vine. Linka,
Jos. Gedminas,

QRAND RAPIDS, MICft.
V. Staseviše, 1351 Hamilton St.
Jonas Brazaitis, 581 Broadway. St.

TORONTO, OANADA,
A. Capas, 246 Bellwood Ave; 

BROOKTON, MA8b.

R. P. Meškinis, 35 Arthur
John Ramanauskas, 135 James

SO. OMAHA, NEBE.
P. Versacki, >261 8o. 33rd

CLBVELAND~OHIO.
P. Szukis, 2118 St. Clair Ar*

CAMBRIDGE, MASS.
P. B^rtkeviče, 877 Cambridge SU

RUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pins'

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

WOROHESTER, MASS.
M. Paltanaviče, 15 Millbury

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

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

SOHANTON, PA.
J. Petrikis, 1514 Ross Av.
į. Digrys, 1213 Philo BU

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

3222 Auburn
3255 S. Halsted

Av.
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PLYMOUTH, PA.
Poteliunag, 345 E. River

DU BOIS, PA.
V. J. Kizelis, 401 8o.

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

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

ROCHESTER, N. Y.
A. Kasparas, 19 Stoke
Jos. Rickis,

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

KENOSHA, WIS.
u.. Petrauckas 415 Middle
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NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makarevicze, 255 Wallace

YOUNGSTOWN, OHIO.
P. Sabaliauckaa, 28 Murduek

VviLik±l!S-15AKKB, FA.
Kaz. Kučinskas,
A. šeškeviče, 
W. Adominas, 
J. Kučinskas,
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141 Park Ave.
501 New Grant St.

34 Logan St.
238 Slocum Av,

PITTHSBURG, PA.
J. A. Ignotas 46 So — 22
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BRIGHTON, MASS.

F. S. Simanski, 98 Market
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^************************^
I DR. A. LEONARDAS JUŠKA |

* *SL* .

* * Telephone Canal 3118

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
17^9 So. Halsted 8t., Chicago, Illinois.

PRIĖMIMO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki ii: po piet nuo 3 iki 5 Ir fr. . 

vakare nuo 7 iki 9. #
**************************

Leveskio Has
■ Dienine ir Vakarine Mokykla. ■
B 1 Mokinama:.________ ... - 3
3 1. Pradinis (Prirenfiamasai) Kursas.
I 1. Prekybos Kursas pagal Atner. pllaną, ■ .

.4. - hi—-rKalbos- ......  sj

Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai 
arba per laiškų liuom antrašui

e G. J. LEVESKIS, '
► Vedėjas Mokyklos
3100 Se. Halsted St., Chicago. Ill,

8
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URRA

VISI

PAS

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

Turi ypatybes užganėdinančias ir neužganėdinamus rūkytojus. 
Padaryti iš geriausio turkiško tabako, užganėdinančio visus 

rūkytojus.

STEBĖTINI 
ATLASINIAI NUSTEBI- 

NIMAI

%bsAgSg6's

f Cigarette*

io už 5C.
PARDUODAMI VISŲ 

PARDAVĖJŲ
Nusipirk dėžutę, o pamatysi. 
Gausite puikius satininius 

paukščių ir gėlių paveiks- 
lus- .

P. LORILLARD CO.

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

Dr.ZINS,’l83^SGHICAG0
Valandos: 8 ryto iki 8 vak. Nedalioms, 8 ryto iki 4 po pietų.

susidedanti iš.
KARALIENIŲ, INDIJO- 

NŲ IR VĖLIAVŲ.

Kiekvienoj dėžėj su

VYRU LICOS
Pražudytas Vyriškumas, 
Ligos Kepenų i r Inkstų. 
Nerviška negale, Silpnu
mas, Pražudyta pajiega, 
Nuovargį,Kraujo užnuodiji- 
mą, Slapumo bėgimą.

PAIH-EXPEUE
RegU-S. Pa t:O£f.

49%ALCOHO 
FAiRICHTERtfi

J. H. OLSON
GI ARU ir karštuvą

I ndeniu šildymo 
prietaisų :vedimas 
ir pataisymas.

4012
T State Street

Tel.Oakland 1441

Taupyk šiandien 
Turėsi rytoj.

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

nuo 6 iki 8 valandai.

INDUSTRIAL SAVINGS BANK
2007 Blue Island Ave. . <

Saugu, paranku ir tinkama. 22 mėtai kait> gyvuojame,

I>U£KART nedelinis LAIFSaSTIS
MUfcf . adt - • -i- • -■

“SAULE”
YRĄ TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS B

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
I i ANT NEDĖLIOS 
H ų i : ž
Kelną kasiitarnlnkasir petnijcla.

CORK TIP

I CIGARETTES

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

Nailji dubeltavais sparnais laivai.
QZAR, KURSK, RUSSIA Į Rotter- 

damą’ eina 8 dienas, į Libavą. 11 dienų
-3 $31.00 III kliasa $33.00

- $45.00 II kliasa $50.00
$60.00 I kliasa $70.00

Birma — Dec. 7
. Czar — Dee. 14
Russia — Dee. 28

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

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

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

Telephone Yards 2750

Pirmos Klesos Karčema
Užlaikau šaltą alų, geriausią vyną! 

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

T. RADAVI0ZIA 
936 W. 33rd St. Chicago.

Telephone Y’ards 3547

C. J. KILL
kontraktorius

Pervežimo ir pakėlimo 
namu.

Visur užkalbinimus atlieka 
kuoveikiausiai,

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

Labai linksma knyga 
HUMORAS IR SATYRA

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

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

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

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

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

Kas uri kišeniuje 50 centų, tegul 
neiiųsta, bet tuojau perka

HUMORĄ IR SATYRĄ
Pinigus siųzdamas adresuok taip:

--------- — PRENUMERATA KAŠTU ©JA:------------------

AMERIKOJ. * pusei
F1FR0P0T f Rpsijoj ir. Lietuvoj $3.50, Angli-[ joj irJškoąioJ i5,§, Prusnose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.

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

KUR BEGI FILIPAI?
Ugi pas VITKAUSKU. 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, kaa niekaa nepraloš:, jei nesukalbi an
gliškai, jis bus tau geras vertėjas*. O alus tai skanus, nes yra iš Kauno 
pargabentas, stiklai milžiniški, na jeigu netiki tai einam išsitraukti po 
skunerį ir persitikrinsim.

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

3

5

ZISj’earlStr, 
NEWYORK

JONAS M. TANANEVICZE ■
8244 So. Morgan Street Chicago, Ill

PLUMBERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

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

v, Telephone Yards 4527.

"S-
II

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE ANT BRIDGEPORTO

Jonas Budrikas
Savininkas

5252-54 So. Morgan St. Chicago, Ill
Telephone Yards 6685

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

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

Išsiunčiame drabužius ir j kitus miestus.

?9i3Jm. Kataliogas Gatavas
J. W, Zacharewicz

NOTARAS
Ištiria abstraktus perkautiems 

namus ir padirba visus kitokias ' 
legališkus dokumentus, Ameriko
niškus ir Europiškus, Asektiruoj'a 
namus nuo ugnies ir ciklono atsa 
kančiose-kompanijose ar. skolina 

cį,ginĮguis ant pirmo morgįoiauą.. ,.5 
cr ' Kreipkitės ęrie tjinjieczio. kuris yra 

atsakin't'sjKvąsaBbsi"gausit teisinga pa- 
tarnavTPIk:— Priesz&i Sz'v^.Inrgio-bazii. 
91IW. 33rH St. Tel Yard SiSP1

Juozapą Ridiką
3253 Illinois Ct. kerte 33 g.

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

TELEPHONE YARDS 2716

Uranium Steamship
Company

Reguliariška Pasažierinė Linija tarp

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

Austrijos,Hungarijos ir Rusijos 
pasažieriai gali važiuoti į visas 
dalis Rusijos per Uranium 
Steamship Company už daug 
žemesnes kainas kaip pas kitus.

Del Tikietu ar informacijos kreipkitės

Uranium Steamship 
Company

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

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

si visur Suvienytose Valetijose.

John Cochinsky
LAWYER

Lieluvys Advokatas
69 W. Washing ton St., Room IBIO 

CHICAGO
Atlieku 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 
legalijką reikalą, atsišaukite pas tautietį.

.Ofiso vai.x duo 9 ryto iki S po pietų
Gyvenimas: _

2318 W. 23rd PU Chieago, III.
Gyvenimo vai.: nuo 7 iki 9 vakaro.

Kas atsiųs !)J! ,00, gaus tąi juokingą knygą ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”

M. KARA
1919 South Halsted Street
GERIAUSIA ER DIDŽIAUSIA CZEVERYKU 

KRAUTUVE JUSU APIELINKEJE.
Kada reikės gerų, drūtų ir gerai tinkančių 
čeverykų dėl jūsų arbo jus familijoš, atsi- 
lankykit pas mane. Aš užtikrinu kad jus 

rasite mano krautuvėj tavorą kurio1 jieško- 
te, nes aš visada laikau visokius naujau
sios mados čeverykus. Ateikite, o aš pri

taikysiu porą, ir užtikrinsiu jog ma
no tavoras kogeriausias. Mano kai
nos yra prieinamos ir užtikrinu kad 
užganėdinsiu. Pabandykit mano 

g krautuvę, o visi busit užganėdinti.

VARICOCELĘ, HYDROCELĘ (Be peilio ir skausmo)
Aš noriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamu 

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 j 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)

Kalbu Lietuviškai.

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

DR. RICHTER S
Pairi Expel ler

Dr. Richter's -galingos externa* 
liškos gyduoles privalėtu 

rastis kiekvienoje 
Šeimynoje

Išnailrifra škaudeiirflą nuo Reu 
ihatižinb, Kraujo Sukrekejimb', 
|Sttenų Degimą, Strendieglis ir 
Neuralgijos^ ■ r* - : .

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

i Išgydp.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 pakeliuose.

25c ir 50c. už butelį

F. AD. Richter & Co.
American House

74-80 Washington St. New York.

Kas prisius savo adresą gaus mano naują 
iliustruotą Kataliogą už dyką, Deimento žiedų, 
laikrodėlių, lenciūgėlių, laikrodžių, kolionikų, 
šukų ir visokių sidabrinių dalykų.

3248 S. Morgan St. CHICAGO, I IL

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

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

Vaikų žaidimai — ne žai
dimai. Apie juos reikia 
taip manyti, kaipir apie ko
ki nors didžiai rimtą jų 
veiksnį.

Musų apšvieta tankiai pa
virsta į paprastą žodžiu Įsi- 
dčinčjinią, kuriuos vartojo 
du tūkstančiu metų atgal 
mirę ponai.

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.

MAŽĄ FARMĄ UŽ DYKĄ!
Perstatykite numerius toje žvaigždėje taip, joge! 

abguhuine suma iš visų pusių išeitų po 15.
žednas užaugęs žmogus, kuris pirmas prisius tei

singai išrištą tą pozelj, gaus už dyką MAŽĄ FARMĄ, 
o visi kiti gaus kreditavą paliudijimą ant 100.00. 
kuris bus musų priimtas, kaipo dalis užmokesčio — 
vertės tos žemės, kuri randasi New Jersey, ne toli 
nuo New Yorko.

Kaina tos žemės 149.00, vienok žednas, kuris ap
turės kreditą ant $100.00, tai primokės prie tos že
mės tiktai $49.00, mokėdamas po $5.00 į mėnesį.

Yra tai gera proga įgijimui geros žemės už tokią 
mažą užmokestį.

Kaimiečiai! ne atidėkite tą dalyką, nes jeigu gyve
nate netoli, atvažiuokite ir persitikrinsite, arba ra
šykite, prašydami žemlapių ir informacijų ant adreso: 

Lithuanian Dept. C. 25 Church St. Room 114, New York.
,________________________________

(:

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

J. TANANEVICZit
3244 S. Morgan St. Chicago, III.

Kalėdų dovana, kuri turi vertę per visą metą 

Aprupinkit savo namą su 

Elektros Šviesa
THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. sutei

kia šviesą, tūkstančiams namų ir tūkstančių, arklių 
pajiegos fabrikams perdėm 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 ones, j Autom. 64612

Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektriką del 
šviesos ir pajiegos.

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

KAINA TIK 11.00.
Tuos, mus jaunučio poetos, poezijos žiedus, galima gauti pas:

AL. STEPONAITIS,
745 GLENMOBE AVE., BROOKLYN, N. T.
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McCORMIGKALEXANDER A METINE ATSKAITAyra didžiausias ateiviu draugas
JANE ADAMS sako

JULIUS ROSENWALD sako

Balsuokit DUSYK išrinkimui Atskaita
Nuo Rugpiučio 4-1911 iki Rugpiučio 2-1912

Republikonu kandida

gresiv. Partijos

kitos
nors

nene
avino

HALSTED FURNITURE COkurios

1936-1938 S

Immigrantų Globojimo

Didis kerštininkas

Tel.1 Lawndale 3670

w. POLCYN
TĖMYKITE LIETUVIAI! MASON CONTRACTOR

pade

CLASSIC UNIVERSAL

Specialistas kuris 
iszgydo ko kiti negali.

Miss
Miss

Cook County Boardj 
Chicago, Ill.

Tūlą kunigą prašalinant 
už skelbimą eretikiškų ideų. 
jis išeidamas pagrūmojo:

A. a. McCormi.k’as nėra genčių Chicagos McCormick’ų
Viršmineta atskaita yra peržiūrėta ir patvirtinta Rugsėjo 5-tą, 1912, per Inspektorių iš

Springfield, Ill. (Signed) J. W. Zacharewicz, Notary Public

Harry A. Lipsky 
Miss 
Judge 
Prof. 
Miss

Visus 
po jų

Šita plienine lovs, drūta 
visokio didumo $0.98 
dabąr.......................

Šita gero aržuolo Komo
da su dideliu veidrodžiu ir 
5 did. stalčiais, $"T 
visur po $12, tik.. I"

Gerbiamas Tamista: 
“Examiner” 
“Aš kviečiu 

viena gera dalyką, kurį 
kviečiu

kuri atliktų didesnėse rybose ir po Valdžios priežiūra ta darba, kurį dabar atlieka 
Jis padarė daug kitų dalykų, kurie palengvina gyvenimą naujai atkeliavusiems.

Lygos trustisais yra:

Šitas stalas, padirb
tas iš aržuolo, su di
deliu stulpu. 6 pėdų 
padidinimas $Q 95 
15.00 vertes... v"

Hon. Peter Bartzen, 
President of the

Kiekvienas Progresivas Nepadedantis Kryželio ties Alexander A. Mc 
Cormick’o vardu, balsuoja už Peter Bartzen’ą.

Prieštai, kaip ši organizacija pradėjo darbuotis, ateivis buvo rankose guodaus 
ant aplupimo vežiko (kab-mano). Čia pat, išsėdus Chicagoj iš traukinio, jį tankiai aplup- 
davo ir kitokiais budais. >

Kad “gyvoj o-tavoro” agentai užstatydavo slastus beginklėms merginoms čia 
pat ant Chicagos slanksčio, tai aišku, kad tik šituom galima išaiškinti pražuvimų šimtų 
nelaimingų merginų pirm ^usiorganizavimo šios draugijos arba Lygos.

Ateivius, kurie dabar atvažiuoja Chicagon be pinigų, be draugų arba be 
adresų, siunčiama šion organizacijon, kur jie gauna pagelbą. Tris ketvirtos dalys visų 
emigrantų, atvykstančių Chicagon, pribuna ant Dearborn Stoties (Polk st. dypo). 
tuos, kurių nepasitinka giminės arba draugai, prižiūri atstovai Immigrantų Lygos ii 
prižiūra tokius ateivius nusiunčia į jų busančius namus.

A. E. Strimaitis
307 W. 30-th St. New York N. Y.

Šitas didelis Pečius 
gvarantuota, verda ir 
kepa gerai, nikeliuo
tas, geriausias pečius 
padirbtas, $17.95 
dabar..............■

JULIAUS ROSENWALDO LAIŠKAS PETER’UI BARTZEN’UI APIE 
IMMIGRANTŲ PADĖJIMĄ.

Jonas Kučinskas,
238 Slocum Ave, 

Kingston, Pa.

Naminių Rakandų, Divonų ir Pečių, 
Pinigais arba ant lengvų išmokesčių.

Šitas šildomas Oak 
pečius, degina kietas 
ir minkštas anglis, ni
keliuotas, $0.99 
kaina...............

Vienas plikis šaipydama
sis iš kito plikio, kuris ant 

) galvos turėjo užsidėjęs pa
dirbtus plaukus, taip užbai-

Jane Addams
S. P. Breckindridge 

Bailey
Mrs. Tiffany Blake 
Alfred L. Baker 
Mrs. Joseph T. Bowen 
Mrs. Samuel Dauchy 
Charles II. Folds 
^Mrs. Joseph Fish 
Prof. Ernst Freund 
Dr. Emil G. Hirsch 
Dr. Ludwig Hoktoen 
Charles F. Harding 
Charles L. Hutchinson 
Philip N. Ksycki

Aš’ nepažįstu kito piliečio, kuris ravo simpatišku supratimu, veiklum ma- 
nadžmentu ir pasišventimu butų geriaus tikęs saugoti gerovę ir reikalus šimtų tūkstančių 
svetimtautiškų piliečių Cook pavieto, negu kaip kad Alexander A. McCormick.

Su pagarba, (pasirašė) Julius Rosenwald.

President Board of County Commissioners:

ALEXANDER A. McCORMIGK

laikraštis nuo 4 d. spalio cituoja, kad jus taip išsitarėt: 
tą žmogų, A. A. McCormick, kad jis pasakytų publikai 
jis kada nors padarė delei nebagų ateivių gerovės. Aš taipgi 

pasakyt piliečiams, kam jis pradėjo apgaulingą organizaciją neva pakėlimui 
ateivių kaip sykis tuo laiku, kada jis pradėjo plianuoti savo nominacijų į visuomenišką 
urėdą, apie kurį jis nieko nenusimano.”

Šitoj citatoj (ištraukoj) jus užsipuola! ant p. McCormicko ir ant Immigrantų 
Globojimo Lygos, kurios jis yra prezidentu.

Mano draugiški santikiai su p. McCormicku ir mano užsinteresavimas 
organizacija, kurioj jis dirba ir kuria aš interesavausi per keletą metų, verčia mane 
priimti jųsų augščiau minėtą pakvietimą.

Aš nepažįstų daug žmonių, kurie daugiaus beinteresingai dribtų ateivių ir 
svetimtaučių labui negu kad dirba p. McCormickas. 22 d. vasario 1911 metų pirmu kartu, 
kaip Chicago stovi, atstovai visų tautų susirinko pątrijotiškan mass-mitingan. Šis mitingas 
atsibuvo sulyg p. McCormicko sumanymo ir buvo laikytas po Unon League Club 
priegloba. Retai kadanors musų mieste buvo kitas žymesnis už šitą susirinkimas.

Pereitą gegužio mėnesį, kada Dillinghamo bilius Kongrese, grėsė neįsileisti 
j Suvienytas Valstijas tūkstančių vyrų ir moterių ateivių, reikalaujant nuo jų mokėjimo 
skaityt, rašyt, p. McCormickas suorganizavo protesto mitingą. Žymus kalbėtojai, ačiū jo 
pakvietimui, laikė prakalbas Auditorium Teatre 19 d. gegužės ir ten išnešta vienbalsiai 
rezoliucijos, pasmerkiančios aną bilių.

P-as McCormickas nesigailėjo savo laiko Immigrantų Globojimo Lygai, 
lyginai kaip ir kitiems dalykams, kurie lytisi svetimtaučių ateivių gerovės.

šita Ateivių Lyga susitvėrė pavasarį 1908 metų, b ne pastaraisiais laikais, 
kaip jus įtariat. šita organizacija susitvėrė po vadovyste Teisėjo Juliono W.. Mack, 
kad pagelbėjus immigrantams, — be skirtumo jų tautystės ir tikėjimo, kad lengviaus 
jie galėtų surasti savo gimines ir draugus ir kad apsaugoti juos nuo išnaudojimo ir 
skriaudų.

“Kaslink jaudraus supratimo, ganėtino vedimo ir gausaus pasis
tengimo niekas nėra taip tikęs dabojimui Cook pavieto svetimgi 
mių žmonių reikalų, kaip jis.”

Atsikirto.
Jis: — Negaliu suprasti, 

maloninga poni, kaip poni 
gali ant savęs nešioti 
moteriškės plaukus ?

Ji: — O ar tamsta 
šioji ant savęs kito 
vilnos ?

“Alexander A. McCormick’as tai neužginčijamai veiklus ir doras 
žmogus. Serganti ir bėdini jo globoje ras ramybę, jis protingai 
be baimes ir sučėdinančiai ves Cook pavieto reikalus.”

Visiems žinomas lietuviams Jonas 
Kučinskas, kuris užlaiko Kriaučių ša
pą po num., 238 Slocum Ave. Kingston, 
Pa., užsidėjo dideli skaitliu lietuvišką 
knygą. Todėl reikale pirkimo knygą 
meldžiame kreiptis ant žemiaus 
to anrašo:

Pasklidus gandui apie to
kį baisų kerštingumą, val
džia patraukė jį teisman už 
tai atsakyti. Teisme suži
nota, kad taip sakydamas 
jis norėjo pasakyti, kad — 
“Jis pasiliks daktaru”.

AB PRIGULI PBIĘ SUSIVIENIJI
MO LIETUVIŲ AMERIKOJE?

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

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

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

3. — Susivienijimas iki 1912 m. yra 
išmokėjęs suvirs 80 tukstančią dolerią 
įvairiems lietuvių apšvietos ir kultū
ros reikalams.

Tik tas nesuklumpa, kas 
nežengia pirmy#.

Member Board of County Commissioners:

ALEXANDER A. McCORMIGK

Paskutinį mėnesį tokiu budu patarnauta 1523 ypatoms; 83 ypatos, 
buvo “pasimetę”, gavo guolį ir prieglauda nakties laiku. Jeigu ne tas Lygos 
gumas, šie žmonės gal butų buvę priversti savo pirmų naktį praleisti Chicagos policijos stotyj. 
Pereitais metais 3595 jaunų ateivių merginų tapo atlankyta jų locnuose namuose per 
šios Lygos agentus. Pribuvusie ateiviai tankiai reikalauja rodos ir pagelbos. Nekurie 
ateina į Lygos ofisų, prašydami pagelbėti jiems surasti pamestų bagažų, kiti prašo 
išversti popieras, po kuriomis juos verčia pasirašyti ir kurių jie nesupranta, o kiti 
vėl ateina prašyti pagelbėt jiems atsiimti algas arba pinigus, kuriuos apgavingai nuo 
jų išsuko taip vadinami darbo agentai; ir apart to jie ateina daugybėj kitokių bėaų- 
-bėdelių, kurios užklumpa svetimų žmogų naujoj apystovoj.

Daugelis Chicagos geriausių piliečių, — Amerikonų, kaip lyginai ir 
svetimtaučių, — prisidėjo prie šios Lygos darbo pasekmingumo.

Laike pereitų dviejų metų p. McCormickas buvo šios organizacijos prezi
dentu. Kaipo prezidentas, jis buvo darbštus ir sumanus veikėjas visuose Lygos darbuose. 
Jis aplankė Washington^ kelis kartus, besistengdamas išgauti Chicagos miestui Immigrantų 
stotį, 
Lyga.

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

5. — Susivienijimas yra seniausia, 
didžiausia, turtingiausia ir progre- 
syviška pašalpinė organizacijai tar
naujanti visą 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 neatdėliokit, 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 
įsteigos vardą, o ir Susivienijimui pa
gelbės! jo prakilnius tikslu gyveniman 
vikdinti. Kreipkis j savo miesto kuopa, 
arba į centrą.

Centro raštininko antrašas:

Julia Lathrop
J. W. Mack 
George II. Mead 
Mary McDowell 

McCormick
Joseph A. Nicolai
Julius Rosenwald
Prof. A. E. Steiner
E. M. Skinner
Mrs. Henry G. Solomon
Mrs. William I. Thomas
Miss Edith Wyatt
Jaroslav J. Zmrhal.

“Dėlto nukentės šimtu 
žmonių gyvastis!” Darbų atllt^lsose daly- 

se įmesto. Taipgi pastate 
J. M. Tananevičio Bankos 
namą. Darbą atlieka kogo- 
riausiai.

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

Išgydysiu Jus ■ K J NUO PASLAP- III U Ui TINGU LIGŲ.
Ateik pas ma 

i ne, o asz isztry
■' ’T"’1- dySlU jUS an

, • • a . visados. A
. ęvarantuoju

* kiek vien am u
r a n e d i n ima 
kuris atšilau 
kys in mano o 

ąžffig fisa. Asz isz 
gydysiu jus uz 

•• pigiau ir ge-
riau, negudak- 
tarai mieste, 

i kurie turi mo- 
keti auksztas 
raudas ir turi 
didelius iszka- 
szczius. Asz 
vartoju ir fab
rikuoju pats 
savo medicinas 
priprovas k u- 
rias asz pats 
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 szcndien.

Asz kalbu Hetuviszkai.
Western Medical Institute

1827 Blue Island Ave., 2 lub. virszuj Ban
kos, prie 18tos gatves, Chicago, Ill.

DR. RENFBR^ Specialistas.
Vai. 8r. iki 8:30 v., nedęl. 8 r. iki 12dien

*jK>k*******************^**
# Telephone Canal 37. . . -i 7* 
g DR. J. L ABT *
* Pasekmingai gydo visokias ligas. * 
į 1832 S. Halsted St. Chicago * 
įį; Vai. 8 iki 9:30 ryte. 4 iki 5 po pietų, ir į 
J nuo 6 ;30 iki 7:30 rak. nedel. 8 iki 10 ryto #

“Žiūrėk, aš visai plikas, o 
tečiaus nesidedu ant galvos 
vailoką, kaip tu”.
[ “Teisybė”, atsakė plau
kuotasis plikis; “ant tuščio 
kvaito w nereikalingas sto-

GARBUS LIETUVIAI IR LIETUVĖS.—
Aukščiau paduota metinė atskaita parodo stovį šios Draugijos (Spulkos), užbaigiant 

metus Rugpiučio 2-1912. Pagal pažymėtą atskaitą matoma, kad nėra kitos Lietuviškos Draugijos 
(Spulkos) Chicagoje, kuri turėtų geresnį uždarbį ii’ atneštu akcijonieriams geresnį nuošimtį, 
kaip Keistuto Paskolijimo ir Budavojimo Dr-ja No. 1.

Ši draugija suteikia tūkstančius paskolų Lietuviams, ir per tai daėjo į turtą, ir teipogi 
sutaupino atsakančias sumas pinigų, kurie kitokiu budu niekada nebūtų galėję prisisiekti, jai- 
gu ne ši Draugija. Nauja 46-tą Serija prasidės ketverge, Lapkričio (November) 7-tą, 1912. Ak
cija kainuoja 25 c. Susirinkimai atsibuna kas Ketvergas, 7:30 vai vakarė, Juoz. Ridiko Svetainė
je, 3251 Dlinois Court, kampas 33-čios gatves.

Todėl kviečiame visus be skirtumo prisirašyti prie šios Draugijos, nes tai yra geriau- 
sis būdas sųčėdijimui pinigų, mokant po kelis dolerius sanvaiteję.

ša jiAa z. ši Draugija skolina pinigus pirkimui arba budavojimui, namų su lengvomis išlygomis, 
ant piripo Morgičiaus (Mortgage).

Ši Draugija yra po priežiūra Valstijos Illinois ir yra vedama pagal tiesas Valstijos. 
vDeltogi reikale kreipkitės į šią Draugiją.

1 3 . •• Su godone
B. BUTKUS, Prezidentas J. P. EWALDAS, Sekretorius,

’ 843 W. 33rdSt. 3236 S. Morgan St.
J. BYANSKAS, Vice-Prezidentas, > JUOZ. RIDIKAS, Kasierius,

840 — 33rd PI. 3253 Illinois Court
J. W. ZACHAREWICZ, Notary Public,

911 — W. 33rd. St.

rasKOiinimo sr uunavojimo uraugijus nu. §
B Mį Užbaigiant metus Rugpiučio 2, 1912
fbj ji Turtas Iškaščiai

Įnešimai ant knygučių įmokėti .... $65.553.00
Įnešimai įmokėti iš kalno....................... 1.119.50
Įnešimai nedamokėti............................. 1.790.25
Procentai įmokėti iš kalno ..................... 32.81
Bylos mokamos ..................................... 7.200.00
Augantis Fondas ..................................... 800.00
Pelnas išdalytas..................................... 9.836.19
Pelnas neišdalytas ..........................   1.75

Visi iškaščiai $86.333.50

<-
Paskolos ant Real Estate, etc..............$81.150.00
Procentai, premijos, etc............................. 226.50
Įnešiniai nedamokėti .... ......................... 1.790.25
Bylos atmokamos ..................................... 106.75
Intaisymai ir Rakandai ........................... 395.00
Pinigų Kasoj ..................................... 2.665.00

Visas turtas $86.333.50

Įeiga Išeiga
Kasoj pinigų pradžioje metų .... .... $2.502.28 Paskolos ant Real Estate .............. .. $32.620.00
Įnešimų įplaukė per metus........ .,.. 31.726.00 Įnešimai užsibaigė ir išimti........ ... 22.426.50
Procento „ „ ,,............ ........ 5.309.88 Procentas už įnešimus atmokėtus .... 2.474.95
Premijų “ “ “ ................ ............ 245.00 “Insurance” atmokama .............. .......... 15.00
Įstojimų “ “ (i ......... ............ 273.75 Bylos mokamos (atmokėta).......... .... 8.450.00
Perrašymt; “ “ “.................. ...... . . ...  30.25 Bylos atmokamos ...........................

Procentai .........................................
........ 106.75
.... 286.30Bausmių ....................... ................. .............. 6.00 Generališki iškaščiai '................... .... 274.00

“Taxes” atmokėta ...................... .............. 70.94 Algos ................................................ ........ 240.50
Paskolos užsibaigė ir atmokėtos .... 22.880.00 Popieros, Spauda, etc..................... .......... 62.60
“Insurance” atmokėta.............. ............ 22.50 Rakandai ir įtaisymai ................... ........195.00
Bylos Mokamos................... . . ... ........ 6.750.00 Kasoj pinigų ................................... ... 2.665.00

Visa Įeiga $69.816.60 Visa Išeiga $69.816.60

Akcijų per metus parduota .... .............. 1095. Akcijų per metus užsibaigė.......... ................102
Akcijų pei’ metus ištraukta........ ..................664 Akcijų veikmėje ............................. .......... 2620
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Išrandavimui du storai su
ADMUCvSTBACIJA LIET. TEATRAL. 
PRAUGkSTfiS PO PRIEGLOBA SV, 

MARTINO. 
Petr. Andrejauckas, Pirm., 

918 — 33rd St.
t Stan. Stonevicze, Vice-prez., 
p 3206 Auburn Ave.
I Ant. Kasparas, Prot. Raštin., 
I 3416 Auburn Ave.

Dom. Kadzekski, Fin. Rašti.,
V 1900 W. 17th St. 

Mart. Kadzievskis, Kas.
2118 W. 20th St.

REŽISIERIUS TEATRŲ, 
Martinas Z. Kadzievskis, 

’ 2118 W. 20th St.

“K‘

24, 1912.
Post Office Adress.

Tumasonis, 3249 So. Mor- 
Chicago, III.
Editor Stanley P. Tanane-

Av. Salė atdara 4 vai., o teatro pra
džia 5 vai. vakare. Po teatrui balius 
ir tautiški šokiai. Įžanga 25c., 35c. 
ir 50c. ypatai.

Virš minėta draugija užkviečia vi
sus lietuvius ir lietuvaites atsilaflkyti, 
ant šio gražaus vakaro ir baliaus, o 
mes visus atsilankiusius svečius pasi
stengsime užganėdinti kuonogeriausiai.

KOMITETAS.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
STANISLOVO V. IR K. 
Juoz. Klimas, Pirmsedis, 

4527 Marshfield Ave.
Mot. Randis Pagelbininkas, 

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

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

4530 S. Wood St. 
Kazimieras Stulga, klasterius. 

4513 S. Wood St.

J.

J.
K.

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

VILKE-BARRE. PA. 
Laukis, Pirmininkas, 
425 S. Grant St. 
Ažis, Pagelbininkas, 
130 Stanton St. 

Kučinskas, Fin. Rašt., 
141 Park Ave.

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

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

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

J. Grimaila, Maršalka, 
31 Techery St.

KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIC.

J. V. ZachareviCe, Prez., 
917 — l-3rd St.

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

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

. Kun. M. Kraučuuas, Kapclonas, 
32nd Pl. and Auburn Avi.

ADMINISTRACIJA DR-STfi3 SV. 
JUOZAPO ' AIM. SM. 

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

Ant. Petrukas, Vice-Prczidentac, 
4341 S. Hermitage Av.

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

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

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

ADMINISTRACIJA L. I>. U. 
KLIUBO. 

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

78 Lee Park Ave. 
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

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

KATALIKO“ KLIUBO 
ADMIN ISTR ACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. fetragis, Pirmsedis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.

MINISTRACUA DP-STfiS SV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

Petr. Andrej&uckas, Pirm., 
918 — 33rd St.

Antanas Mazelauskis, Pagebininkas,
3244 S. Morgan St.

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

Antanas Kasparavičia Rašt. Fin- 
3416 Auburn Ave.

Kazimieras P. Sirus, Iždininkas, 
<918 — 33rd Street.

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Dlinois Court.

STATEMENT OF THE OWNERSHIP, 
MANAGEMENT, CIRCULATION 

ETC.,
of “Katalikas“ published weekly, at 
Chicago, Illinois, required by the Act 
of August 
Name of 
Etitor P.

gan St.,
Managing

viez, 3249 S. Morgan St., Chicago, 
III.

Business Manager Stanley P. Tanane- 
vicz, 3249 S. Morgan St., Chicago, 
Ill.

Publisher John M. Tanauevicz,
S. Morgan St., Chicago, Ill.

Owners: John M. Tauanevicz,
S. Morgan St., Chicago, Ill

John M. Tananevicz.
and subscribed before me 
of October, 1912.
John Zacharewicz, 

Notary Public.
(My comission expires March 18, 

1913).

3252

3252

Sworn to 
this 4 day

(Seal).

PASARGA: “Už korespondencijas, 
apgarsinimus “Kataliko“ Redakcija 
neotar’.ko ’ ’.

Draugysčių Reikalai

TAŪPYKIT PINIGUS!
“Keistuto“ Paskolijimo ir Būdavo- 

jimo Dr-stė (Spulka)
Nauja 46-ta Serija 

ge, Lapkričio 7-tą d. 
kiniai atsibuna kas 
va), 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 C’A metų 
ir kiekviena akcija atneša .$100.00

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

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

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

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

Su guodone,
Ben. Butkus, Prezidentas, 

843 W. 33rd «t.
J. P. Ewsldas, Sekretorius, 

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

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

No 1.
prasidės Ketver-
1912 m. Susirin-
Ketvergas 8-tą

BU

2200.

rusiškai, lenkiškai ir biskį angliškai. J į py storai išrandavimui.
■Penkių pėdų ir vienuolikos colių augš
čio; šviesus geltoni plaukai; mėlinos 
akys; ant kairiojo antakio turi randą, penkiais pragyvenimais, po 
Suvirs metai kži^ Amerikoj; apie 5 numeriu 3200-3202-4 South

■^Ashland avė. .Gera proga 
^^^^lietuviui kampiniame store 

i pradėti karčiam^, o antrame 
tštore gera vieta uždėti bu- 
■ černę ir grosernę. Atsišali
nkite į: J. M. Tananevičio 
?Banką: 3253 So. Morgan st.

II i_

PAIEŠKOJIMAI.

VLADISLOVAS PETRAUSKAS.

BUČERIS.
su

REIKALINGAS
Reikalaujame gero bučerio 

tyrimu (expirence), gera mokestis, 
darbas ant visados. Atsišaukite grei
tu laiku.

Lithuanian Commercial Co., 
301 E. 115th St., Kensington, Ill.

REIKALINGAS BARBERIS.
Darbas ant visada. Gera mokestis.

■3202 S. Halsted St., Chicago.

REIKALINGI 2 DUONKEPIAI.
Turi

rankai, 
šaukite

būti patyrę, 
antras antrai rankai.
ras,

J. Mesevič,
— 137th St., Indiana Harbor, Ind. 

(44—46)

Vienas pirmai
Atsi-

Aš, tamstos sesuos, Rozalija Mači- 
kienė paieškau tavęs, sesutes, Karoli
nos Piškineičios.

K. Piškineičia paeina iš Vilniaus 
gubernijos ir pavieto, Gielvanų valse, 
ir parapijos, ževiališkių sodžiaus.

Jau metai kai ji buvo atvažiavusi 
pas mane į Chicagą; pabuvusi 4 mė
nesius, balandžio 9 išvažiavo j Brook- 

Nuo to laiko apie ją 
atsi- 

Ji 
man

lyną, N. Y.
jokios žinios neturiu. Meldžiu 
šaukti, nes turiu svarbų reikalą, 
pati, ar kas ją žino, meldžiu 
duoti žinią antrašu:

Mrs. Rozalija Mačikienienė,
2212 So. Leavitt st., Chicago, Ill.

(42—44)

Ar.mokate Anglišką kalbą?

PARDAVIMUI SALIUNAS.
Pardavimui geroje vietoje, lietuvių 

apgyventoje aplinkoje, saliunas ir 
.Bowling Alley. Lease priguli prie
Valiūno, o license (laisnis) prie namo 
.savininko. Atsišaukite numeriu: 1905 
Canalport Av., Chicago, Ill. (42—44)

metus gyveno Škotijoj ir tenai apsiže- 
nyjo. Paeina iš Kauno gub., Survi- 
liškes parapijos, Survelitj kaimo. Mo
teriška yra 5 pūdų ir 5 col. augščio, 
rusvų plauku, molinų akių, po tėvais 
vadinasi Magdelena Vaišvilukė. Kal
ba lietuviškai ir lenkiškai. Paeina iš 
Šiaulių pav., Pakopės parap., Egielų 
sodžiaus.

Taipgi ir aš Katarina Petrauskiene, 
po tėvais Rusinskiutė, paieškau viršmi- 
neto vyro, kuris apleidęs mane spa
lių 14 d. pabėgo su kita moteria, M. 
Bartkevičieue, palikdamas mane si- 
ratystčje, be jokių turtų. Tik ką

SALIUNAS IŠRANDAVIMUI.
Saliunas randasi vieną bloką nuo 

lietuviškos bažnyčios Apveizdos Die
vo. Norinti randuoti kreipkitės šiose 
valandose: nuo 9 iki 10 rytais ir nuo 
6 iki 9 vakarais, į

M. J. TANANEVIČIAŪS BANKĄ, 
670 W. 18-th St.

n
MAGDELENA BARTKEVICIENfi.

t IŠRANDAVIMUI ŠTORAS
po numeriu 828 W. 31-st St., ant 31 
gat. tarp Halsted ir Auburn Av. La
bai puiki vieta kokiam lietuviui užsi
dėti Bučernę, Milk Store, arba Be- 
kernę, nes tokių biznių aplink per 3 
blokus nėra Lietuviai ir lenkai ap
link gyvena, apie 30 šeimynų. Jei 
kas atsitaikytų, tai savininkas pridė
tu pusę pinigų prie biznio. Meldžiu 
atsišaukti pas savininką,

Morkus Bros.
3402 So. Halsted St., Chicago, Ill.

(44—46)

Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 
pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu. Q Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS dėl išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. <j Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eilejo teisingas ištarimas. Toliaus seka 
Žodynėlis Iiietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu. Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. 4J Pagalios tal
pinusi trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. Ę O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jujtinių Amerikos_Valstybių Piliečiais, 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 
z

=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 prisluntlmu.
Visos lietuvių laikraščių redakcijos, kunigai ir daktarai sako, 

j’ogei Sveikata verta aukso tiek, kiek pati sveria.
Pinigus siųsdami adresuokite:

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

Aukccs surinktos šv. Mikolo Draugijos 
Rockford, Ill., pašelpai sužeisto vien

taučio Jono Lungio. 
Aukavo:

Jonas Spakauckas .............
Frances Popieriuke ...........
Romanas Kalenavokus ... 
Jonas Andriulis .................
Franciškus Andriulis ..... 
Petronė Jankauckutė .... 
Marijona Baneliutė ...........
Stella Kraučiunis ........... ...
Stanislovas Ramenčius ... 
Antanas Ramenčius ........
Adolph Hansimar ...........
Franciškus Myklons .........
Jurgis Babyčius ............... .
Kazimieras Mikalauckis .. 
Franciškus Žilinskas .... 
Jonas Rasomaitis ...............
Kazimieras Klanda .........
Jonas Valentą . ............. ..
Zulis Antanas ....’...........
Augustas Kela ...................
Stanislovas Bužinskis .... 
Andrius Bužinskis ...............
Andrius Konakas ...............
Kazimieras Kųlbeskis .... 
Jonas Vilkunas .......... 
J' ozapas Bruczas ...............
Rožė žaleskutė ...................
Kazimieras Pūkelis ...... 
Antanas Slepauča ...............
Vincentas Ivčias ...............
Ignacas Eiseliunas ...........
Franciškus Malenskas .. < 
Bernardas Stepanavičia .. 
Juozapas Miseviče ...........
Ignacas Miseviče ...............
Stanislovas Miseviče .... 
Ananas Krikslanevičius .. 
Juozapas Sisaučis .............
Andrius Marčis ...........
Felix Veleną .......................
Vincentas Ramanauskas .. 
Mateušas Ramanauskas .. 
Petrusė Savktas ...............
Jonas Kubilius .................
Juozas Lukaševičius .... 
Branislovas Kačinskis .... 
Adomas Mačikenas ...........
Jonas Kaulinas .................
Zigmantas Adomaitis .... 
Jonas Miller ..................... ...
Edvardas Merkeleviče .. . 
Marinas Slyvas .................
Martinas šlikas .................
Antanas Mikalauckis 
Jonas Jankauckis .............
Teklė Gidžiutė ...................
Kazimieras Petraitis . .. 
Jonas Karackas .................
Antanas Mažeika ..... .. 
Jonas Večunas ...................
Jonas Vasiliauckas ...... 
Aleksandra Bložis ......... .
Petras Daugirda ...............
Simanas Stankeviče ..... 
Juozapas Povilaitis ...........
Jurgis Milašius .................
Mikolas Laurinaitis ...........
Mikolas Misevičius ...... 
Vincentas Giedraitis...........
Justinas Misevičius ........
Juoz. Valesas ................... .
Augustas Dumša ............. .
Juoz. Večnis ........................
Laurinas Vaič vilas ...........
š. Mikolo Dr-ja paaukavo iš kasos 1..00

10
25
25

SERGANČIOMS MOTERIMS.
Sesute. —

Aš esmių moteris. žinau, kiek moteris 
turi iškentėti. Jaigu kenti nuo baltąją 

antdrapanią, nupuolu 
mo arba attrukintl; 
motės, esi nevaisinga, 
turi skausmingus ir 
neregulariškiis perio
dus, reumatizmą ar 
kitokiss ligas, paban
dyk mano Naminį gy
dymąsi, kuriuo išsi- 
gydysi pati namie ir 
visai pigiai. Tuojau, 
rašyk aprašydama sa

vo skausmus Ir indėk 2c. mark, atsakymui. 
Antrašas toks.

MRS. A. S. HON,
SOUTH BEND, IND., BOX L. L

Dr. G. M. Glaser. 25 
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. 10 
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. 25 
. 25 
.. 25 
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.. 25
. 25 
. 25 
. 25 
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.. 50 
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,. 25 
$1.00 
.. 25 
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. 25 
. 25
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pribuvau, dvi savaitės atgal, iš An
glijos. Čia jis su manim pagyvenęs 
13 dienų pabėgo. Gerbiamos visuome
nės meldžiu atkreipti į mano vargą 
atydą ir patčmijus viršminėtus" žmones 
man pranešti žemiaus paduotu antra
šu.

Jei sulig nurodymų juos butų sun
ku atitikti, tąi čia paduodame jų pa
veikslus. .

Taipgi primename, kad žmonės to
kių ypatų saugotus), nes jie išbėgda
mi taipgi apvogė vieną burdingierių.

Musų antrašai-: STAN. BARTKEVI- 
ČIA, 3301 S. Halsted .st, Chicago, Ill

KATARINA PETRAUSKIENĖ, 3252 
S. Halsted st.,‘ Chicago, Ill.

Kas pirmas apie juos mums suteiks 
tikras žinias, gaus nuo St. Bartkevi
čiaus 15 dolerių dovanų.

Paieškau nekokio Martyno Rudžio 
(ar Rudaitis), paeinančio iš Lietuvos 
nuo Liudvinavo, Marijampolės pav., 
Suv. gub. Iš amato yra kriaučius. 
Vidutinio ūgio, nestoras, 33 m. am
žiaus, plaukai tamsiai gelsvi; veido 
pailgo į apačią smailesnio, akjs rus
vos ir siaurokos, nosis ir lupos storo
kos, nešioja rusvus nedidelius usus ir 
po apatine lupa barzdžiukę. Pirmei
viški; pažiūrų, iškalbus, gerai geria ir 
dainuoja’, ypač prie stiklo alaus, Viso
kias revoliucijines dainas. Daug me
luoja, bet sunku suprasti. Pas man.e 
buvo apie du mėnesiu anj> burdo ir 
neužsimokčjąs išdūmė, padaręs man 
arti 40 dol. blėdies. Kas apie jį ge
rai sužinojęs, praneš žemiau nurodytu 
adresu — tas gaus nuo manęs gerą 
dovaną. į

Laur. Serbentas,
123 — 155 st., W. Hammond, Ind.

(43—45) ’

šfuoml apreiškia pagodotal vlsuo- 
menlal, Jog Sau__ '___
ant Bridgeporto praktikuojant per 21 
metų, perkėliau savo ofisą Ir gyveni
mą *----- ’------- ---------—-----------!~

seniausias gydytojas

TSMYKIT LIETUVIAI! 
TAUPYKITE PINIGUS!

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

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

Akcijoi kaina 25e., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po ke
letą akcijų ,ir mokant po kelius cen
tus arba dolerius į savaitę, galima 
sučėdyti pinigus del savo ateities. 
Kožna akcija užsibaigia už 6Į4 metų 
ir atneša $100.00. . .

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti.

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

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba budavojimo Na- 
i iu ant T>:no morgiėiaus (Martgage) 
su peržiūrėjimu visų yopierų.

Su guodone,
Kaz. Katutis, Prezidentas, 

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

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

namą ne numenuį savo locną
3149 So. Morgan St.

Kertė 82-ros gatvės. 
Telefonas lards 687.

Mano ofisas aprūpintas nar austais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip Ir UgSol. Pasi
tikėdamas, Jog gerbtam? publika Ir to- 
liaus mane rems, eslu namie ant kiek
vieno pareikalavimo dieną Ir naktį. 
Eslu specialistas ilgose valkų, moterų 
Ir vyrų Ir užsendlntoae ligose. Daran 
visokią operaciją. Liekuosi su pagarba

Dr. G. Glaser
3149 South Morgan Street

Kertė 82-roe gatvės
+^<'+++H'++++'l-‘!,++,H •H-4-+++++ANT PARDAVIMO.

t

4413

6600

2089

kandus ir visus pinigus ir atmdtearaii ^ randam 
ku — Alenutę 3 metų, o Viaduką apie „.Z!riMoM'
2-jų metų. 'Vyriškis kalba lietuviškai,

su dviem 
atsišaukti 
gal duos

pra- 
pra-

* 
*

*

*

Viso surinkta $17.35 
Mikolo Dr-jos nariai 
minėtų aukautojų, tai

Jis 
duoti

4- t 
+

pav., 
džiaus, 
tuvos.
Mass.
nėkit i

pav., 
pats, 
žinią

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

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

PROF. JULIUS S ILS K O 
1836 S. Halsted St. Chicago, Iii.

Phone Canal 3762

PARDAVIMUI DUONKEPYKLA
Biznis geras, išdirbtas, tarpe lietu

vių lenkų ir kitataučių. Atsišaukite 
adresu:

SALIUNAS PARDAVIMUI.
Pigiai parsiduoda saliunas su 2% 

inetų lease. Kreipkitėsi numeriu: 
670 W. 18th st., Chicago, DI. (43—45)

ANT PARDAVIMO.
Kriaučių šapa, labai geras biznis ir 

vieta del lietuvio. ■ TSVa^iuoja savinin
kas į Europą. Atsigaukit po nr. 655 
W. 18th. St. 43-45

Kadangi šv. 
yra tarp viršuj 
iš kasos šv. Mikolo Dr-jos duota tik 
$1.00.

J. M.,
2212 — 137th St., Indiana Harbor, Ind. 

(44—46) -

Kas apie jį 
gaus atlyginimą. Meldžiu 
sekančiu antrašu:

Kazimieras Baltakis, 
Farmon Av., Cleveland, O.

2200.
Mykolas J. Tananevicze, Kasier.

670 W. 18 St.

************4-5-************
| MOKYKLA ŠOKIU. | 

TMTAtf-nr HRnrZk Uf-An Im Irti-Alrlu

*
*
*
*
*
*
*
*
************4.4«************

apie jį, kur jis yra.
Juzefą Kiedienė,

Canalport Av., Chicago, Ill.
(44—46)

Teisingai padaryta degtine iš' 
nepaprastai puikaus mišinio.

Per daugeli metų sendinta 
balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai.
Priimniai švelnios 

pri e os daro 
SOLO degtinę 

vaistu 
šeimynų 
varrtoji- 

mu

SV. MYKOLO DH-STBS WILKES- 
BARRE. PA. ADMINISTRACIJA.

Silvestras ruiecKas, Prezidentas, 
462 E. South St.

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

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

Cfizim. Deltuva, Finansų Sekr. 1-mas,
96 Logan St.

iĖMSB Liaukus, Finansų Sekr. 2-raa, 
425 S. Grant S».

' Juozas Šnipas, Kasierius, 
386 New Gro.e St

ADMINISTRACIJA DRAUQYSTSS 
BV. JURGIO KAREIVIO K.

r, WILKES-BARRE. PA.
J. Laukut, Prezidentr.o, 

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

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

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

18 N. Meade £š.
V. Adomynas, I Fina’»rę Sekt., 

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

New Grove St

ADMINIbTBACxJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS..

Benediktas Butkus, Pirmsedis, 
843 — 33rd St.

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

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

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

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

VYRIAU SYKE GVARDIJOS DID2.
i. KUNG. VYTAUTO, Ima DIVIZIJA 
IAITELIŲ ANT TOWN OF LAKE.

J. Klimas, Pirmsedis, 
1853 W. 45 St.

P. čiapas, Pagelbininkas, 
4436 So. Hermitage Avc.

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

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

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

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

V. Jasulaitis, Gvardijos Adjutantai,
L. Boniaviče, Gvardijos Maršalga.

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

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

3200 Dlinois Ct. 
M. Kadzievskis,

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
šV. JURGIO R. ir K. 

Kaz. Naugžemis, Pirmsedis, 
3202 Auburn Ave.

Joe. Gurinskas, PagelbininkaS, 
3347 Auburn Ave.

Ign. Mateliunas, Prot. Raštin^ 
1424 So. 49 Avė., Cicero ĮU.
J, S. Palyanskas, Fin. Raštin. 

S32.* S. Morgan St.
Vine. Stankus. Išdininkaį 

2934 — 29 St.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. J. 
DR-JOS SUSIRINKIMAS.

Musų draugija laikys mėnesini susi
rinkimą nedėlioj, lapkričio 3 dieną, 
1912 m., šv. Jurgio parap. mokyklos 
svetainėj, aut 32 pi. ir Auburn Av., 
12 vai. dieną. Neatbūtinai privalo, 
pribūti kiekvienas narjs į šitą susi
rinkimą, nes bus apsvarstymui daug 
dalykų. Už nepribuvimą 50e bausmės. 
Su guodone,

Beneditas Butkus, prez.,
Antanas Mosteika, raštininkas.

Paieškau savo pusbrolio Jurgio 
Razvadusko; Vilniaus gub., Trakų 

Nemajūnų par., Vėžonių so- 
Septyneli. metai kaip iš Lio- 
Pirmiaus gyveno Cambridge, 

Jis pats, ar kas kitas, malo- 
duoti žinią šiuo adresu:

Jonas Cyckiaičius,
2 Gilmore St., Rochester, N. Y.

LINKSMA NAUJIENA!
Lietuvių Politiškas Kliubas parengė 

didelį pasilinksminimą, subatoje, lap
kričio 2 d., 1912 m., M. Meldažio svet., 
2242-2244 W. 23rd place. Pradžia 
6:30 vai. vakare. Įžanga 25c. porai.

Bus duodama išlaimėjimui $15.00 
vėrės daiktų. Taipgi bus lietuviški 
šokiai. Kas pašoks gražiausiai ven- 
gerką, gaus pirmą dovaną vertės $3.00; 
antrą dovaną vertės $1.50. Apart to 
šokėjams dalysis puikus programai 
laike Grand March. Kviečia

(43—44) KOMITETAS.

Paieškau savo švogerio Antano Lau
rinavičiaus. Jis dirbo miškuose Good
man, Wis., Camp C. Keturi menesiai 
kaip neturiu nuo jo žinios; rašiau 3 
laiškus, bet du atgal sugrįžo. Jo 
draugė rašo iš Lietuvos klausdama, 
kas su juo pasidarė, kad nuo birželio 
mėnesio nesulaukia laiško; sako, gir
dėjusi, kad jis miškuose liko užmuštu. 
Jis paeina iš Kauno gub., Raseinių 

Kražių par., Trakų sodos, 
ar kas jį žino, malonėkit 
ant šio adreso:

Aleksandra Vitkauskis, 
So. Wood St., Chicago, HI.

(44—45)

PARDAVIMUI PROPERTĖ.
- Parsiduoda $4.500 vertės propertė už 
$2.300. Ant rankos duoti $5,00. Dvie
jų augštų, Storas, 8 ruimai, visoki 
grosernčs dalykai, mėsa ir tt. Ketu
riolika metų biznyje, viduje lenkų ap
gyventos aplinkos. Ateikite ant kam
po 158-tos gatvės ir Finch Av., Har
vey, Ill. (44—45)

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 j
JONO M. TANANEVTCZIO BANKĄ, 
3249-53 So. Morgan St., Chicago, Hl.

DR. O. C. HEINE I 
* f 
* 
J 
*

*********K *************************

866 Milwaukee Ave.
kampas Center Ave.

Pasekmingai gydo vyru, mo
terų ir valku ligas. Taipgi 
paslaptingas Ir kraujo Ilgas. 
Ofisas atkaras nuo 9 iki 11 rytais 

ir nuo 5 iki 9 vale.
DENTISTAS

Kamp. 31mos ir Halsted gatvių 
Ofisas viršuj Aptiekos 

15 metų vienoje apygardoje.

LIETUVYS NOTARAS.
Išdirba visokius Rejentališkus 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, HI.

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

CHICAGO, ILL.
SFECIJALISTAS LIGŲ: VYRŲ, 

MOTERŲ, VAIKŲ IR PREL GIM
DYMO.

Gydau privatiikM ligas vyrų Ir mo
terų, taipgi skausmą skilvio, inkstų, 
plauučių, r-dies, reumatizmo, užntiodl- 
jimą kraujo ir ligas akių, ausų, nosįes 
ir gerklės, taipgi pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo 10 ryto Ud » 
valandai vakaro.

Paieškau savo pusbrolio Juozapo Čer
niaus ir vieno draugo — Petro Tumo. 
Prasiminęs Jos. Ditkus; trjs metai kaip 
nežinia kur pasišalino. Paeina iš 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Anykš
čių par., Žebelinių kaimo. Turiu la
bai svarbų reikalą, 
neš, 
nešti

25
25
25
25
25
10
10
10
25

DIDELIS IŠKILMINGAS BALIUS.
Parengtas Draugijos Sadžiausios 

širdies Viešpaties Jėzaus, kuris atsi
bus nedėlioj, 10 d. lapkričio, 1912 m., 
Freiheit Turner svetainėj, 3417-21 S. 
Halsted st. Balius prasidės 5 vai. va
kare. Inžanga 25c. porai Meldžia
me kuoskaitlingiausiai atsilankyti ant 
musų iškilmingo baliaus. Muzykė 
grieš puikiausius lietuviškus šokius — 
galėsite gerai pasišokti ir linksmai lai
ką praleisti. Kviečia,

KOMITETAS.

Paieškau savo vyro, Frahciškaus 
Kiedis; 39 metų, vidutinio ūgio, gels
vais plaukais, praplikusia galva, lipš
nios kalbos. Jau 9 mėnesiai kaip 
mane apleido, palikdamas 
mažais vaikučiais. Meldžiu 
pačiam, arba kas žinantis 
žinią

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS.
Parsiduoda 2 augštų medinis namas 

su basementu. ^tąs dįr šaltas van
duo. Lietuvių aptink apgyventa. Gau
sit pigiai, jaigu pirksit nuo savinin
ko. Kreipkitėsi numeriu: 907 W. 
20-ta Place. , (42—44)

------------- 5“T----------
Ant išrandavojimo Hiatas su 5 kam

bariais pagal modernišką pabudavoji- 
mą. Atsišaukite į Jono M. Tanane- 
vičio Banką. T

10
10
10
25
10

5
25
20

“Ant 
baro

LIETUVIŲ GIESMININKŲ DRAMA
TIŠKA DR-JA PO PRIEGLOBA ŠV. 

CECILIJOS.
Statys scenoje dvi labai juokingas 

komedijas po vardu: “TARNAS ĮPAI
NIOJO “ ir “ JAU N A VEDŽIO NAK
TIS’’, nedėlioję, 3 lapkričio (No.v.), 
1912, Meldažio svetainėj, 2242 W. 23 
place, tarpe Leavitt at., ir Oakley

Aš Stanislovas Bartkevičia paieškau 
savo pačio? "Magdeienos Bartkevičie- 
nės, po tėvais Vaišvilukė, kuri spalių 
14 d., 1912 m., pabėgo nuo manęs su 
kitu ženotu vyru, Vladislovu . Petraus
ku, pagriebdama visus geriausius ra-

geriausia 
Žmonės supran
tanti vertę geros 
ruginės degtinės
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra 
tai geriausias gėrymas
ganėdina kiekvieną žmogų. 
Nusipirk bonką savo šeimynai.

Reikalauk S-O-L-

Už-

į Parsiduoda pigiai farma su budin
gais 40 skėrių Miėlijgan State. Far- 

raėdaėi labai TjraSoj pozicijoj ar- 
Atsišaukite į J. M. Ta- 

nanevičio Banka, 3249-53 So. Mor
gan St., Chicago. Ill,

LIETUVIAMS.
Lietuviai turinti namus ant Bridge

porto 
žiemą 
gimo 
namų
kreipties prie.

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

Telephones Yards 2091.
(37—44)

STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago, 
216 W. Madison St

11



lygiai su pra-

J. M. Tananevičia

E. Dougherty, spa- 
savo aeroplanu pa- 
penkis žmones ant-

Tarp 
Bremen 
Hamburg 
Antverpen 
Rotterdam

ir išvogė 
daiktu iš 
kos ant 
Brown & 
State st.

Eydkunų 
$5.25 
$5.00 
$7.10 
$7.05

de
jos
liu

ką
aš.

Leke su 5 žmonėmis.
Koks 

lių 27, 
lėkdino 
syk.

VIETINES ŽINIOS, <
A. A. McCormik atsako ant 

1 Bartzeno išmislų.
“Bartzeno ir jo ramsčių 

Jlearsto ir Lawrenco ant 
manęs užpuolimas parodo, 
kad jie graibosi kaip skęs
tantis šiaudo. Jie visą ma
no gyvenimą išknibinėjo, 
kad radus kokią priekabę. 
Na, ir išrado, kad aš ne Chi
cagos gyventojas!

“Chicagoje aš gyvenu 25 
įjnetus, išskyrus 3, kuriuos 
praleidau Indianapoly j.
Apie tokią priekabę iškalno 
žinodamas aš pasirūpinau 
ištirti ją ir sužinojau, kad 
aš turiu pilną tiesą liktiesi 
pavieto komisijos nariu ir 
viršininku.

“Tie mano priešai pir
miausiai stengėsi išrasti ki
tokias priekabes; kad esmu 
Chicagos McCormickų gimi
nė. Tame nieko ypatingo. 
Bet aš neesmu jiems gimine. 
Paskui išmislino, kad aš su
tvėriau prigavingą ateivių 
lygą, kad patraukti balsus. 
J. Rosemvald paskui išaiš
kino, kad ši organizacija su
sitvėrė apie 8 metai atgal: 
kad teisėjas Alack buvo pir
mu jos prezidentu; kad į jos 
Direktoriii Komisiją pri
klauso visi žymesnieji sve
timšaliai ir kad jos vienin- 
jtple užduotim buvo apsau
gojimas atkeliaujančių 
Amerikon merginų, kad jos 
nepakliūtų į paleistuvybės 
agentų rankas; kad ateivius 

^■Bginti nuo plėšikų, kurių 
I pilna yra šioje Pažadėtoje
Žemėje.

k “Prieš Rosemvaldo pri
rodymus jie negalėjo atsi- 
liikyti, nes jie pažįsta, ke
lią svarbą turi to žmogaus 
Kodžiai”.
■ Kiekvienas Chicagos atei- 
r vių, gavęs paskutiniuose aš- 
tuoniuose metuose iš minė
tos ateivių apsaugos organi- 

gsucijos pagelbą, ir kiekvie- 
Inas ateivių draugas, be tau
tystės skirtumo, stos ranka 
jgankon, kad prašalinti iš 
■etos žmogų, kuris drįsta 
Wos ateivių gelbėtojus pa
lydinti žemiausiais vardais. 
^Ateiviai tokį žmogų turi 
prašalinti.
L A. A. McCormick sako 
Im nesibijąs Bartzeno ir 
learsto niekybių ir jis liks

vien pavieto Komisoriu- 
li, bet ir Komisijos prezi- 
■entu.

Turime pažymėti, kad pa
vieto Komisijos Prezidentas 
gali labai daug visuomenei 
padaryti gero arba blogo. 
Chicagos moterių kliubai 
sako, kad šio rudenio rinki
muose svarbiausia užduotim 
yra išrinkimas gero pavie
to komisijos prezidento ir 
ragina visuomenę balsuoti 
už Aleksandrą A. McCor- 
miką. Jis yra musų drau
gu ir ištikimu žmogumi, to
dėl ir mes, lietuviai, visi už 
|į balsuosime. *-

Republikoniškas Mass-
F Mitingas.

Nedėlioj, 27 d. spalių, 
1912, šv. Jurgio parapijos 
svetainėje atsibuvo didelis 
republikoniškos partijos su
sirinkimas, po vadovyste p. 
Jono M. Tananevičio, “Ka
taliko“ leidėjo; publikos 
prisirinko daug. Iš angliš
kų kalbėtojų buvo: A. A. 
ifcCormick, kandidatas į 
pavieto komisijos pirminin
kus, Pollandech, Shenehan 
Įįr Litzinger. Iš lietuvių 
^wėjo: p. B. Balutis, “ Lič
iu voK” redaktorius, J. M.

Tananevičia, A. Olševskis ii 
daktaras A. L. Graičunas. 
Kalbėtojai plačiausiai aiški
no šiandieninį padėjimą 
mokratiškos partijos ir 
šiurkščius darbelius ir 
rodinėjo lietuviams, už 
balsuoti. Tai

“Be vardo”.
Nedėlioję, 27 d. spalių, 

Liet. Jaunimo Ratelis at
kartojo antru 'syk keturių 
veiksmų dramą “Be vardo” 
šv. Jurgio parap. svetainėj. 
Aiškinti apie viršminėtą 
dramą, nėra reikalo, kadan
gi jau sykį buvo plačiai apie 
ją aprašyta; pat lošimas nu
sidavė vidutiniškai, tai ga
lima buvo patirti nuo pačios 
publikos, kurios buvo susi
rinkę pusėtinai, bet teko 
girdėt, kad pinigiškos nau- 

Idos nebus, kadangi išlaidos 
didelės. Iš vyrų geriausiai 
lošė J. Zolp, A. Barčius ir 
J. Sedemko. Iš moterių gi 

l geriausiai šį sykį atsižymė
jo: Z. Laurinavičiutė ir E. 

: Aleksandravičiūtė. Sekan
tis Ratelio vakaras bus “Tai 
politika”, komedija viename 
akte. Tai aš.

Komitetas tikisi, kad tau 
apvaikščiojiman ateis visi 
musų kunigai, biznieriai, Ii 
teratai, visi visuomenės vei
kėjai ir lietuviai ir lietuvės, 
prijaučianti., bendram lietu
vių .veikimui- tautiškuose 
reikaluose, -praleisti malo
niai vakarą / prie Įbpšio to 
didžiausio vienų metų kūdi
kio, Chicagos' Rietuvių 
Draugijų Sąjungos,- kurios 
sukaktuves pirmųjų metų 
gyvenimo toj dienoj ap
vaikščiosime.

Ateikite kiekvienas! Atei
kite visi! Su pagarba, 

Komitetas.

Simano Daukanto dr-jos 
ap vaikščiojimas.

Pereitą nedėldienį Sima
no Daukanto dr-ja buvo pa
rengus 19-tą metinį apvaikš
čiojimą atminčiai Lietuvos 
historiko Simano Daukanto. 
Apvaikščiojimas atlaikyta 
South Side Turner salėje, 
3143-47 So. State str. Pra
sidėjo 4 vai. vakare. Buvo 
žymesni lietuviai kalbėtojai 
ir “Birutės” dr-jos choras 
po vadovyste p. Sarpaliaus. 
Viskas atlikta labai gražiai, 
tik vienas monologas dau
gumą publikos papiktino, 
nes nereikalingai pašiepta 
tikyba. Kadangi Simano 
Daukanto dr-ja.priguli prie, 
taip sakant, rimtesnių drau
gijų, tatai už tokius darbus 
yra ji atsakanti. Apvaikš- 
čiojimo rengėjams priderė
jo prie tokių šlamštų nepri
sileisti, nes tas tik visuome
nę, atbaido nuo tokių ap- 
vaikščiojimų. Tokie daly
kai dr-jai reikėtų įsidėmėti.

Po apvaikščiojimui atlai
kyta balius. Kiek iš to ba
liaus dr-ja turės pelno — 
nežinia, juo labiau, kad iš
laidos yra didelės. Pelnas 
butų reikalingas, nes tam 
tikslui juk ir baliai taisomi.

be.

Ap vaikščiojimas I seimo 
Chicagos Lietuvių Draugijų 

Sąjungos.
Nepamirškite, kad ap- 

vaikščiojimas I seimo Chi
cagos Lietuvių Draugijų Są
jungos atsibus ateinančio j 
nedėlioj, lapkričio 3 dieną, 
1912 metų, svetainėj para
pijos šv. Jurgio, 32nd place 
ir Auburn avė. Pradžia 7 
vai. vakaro. Įžanga vi
siems veltui.

Programas apvaikščioji- 
mo yra labai įvairus. Daly
vaus apvaikščiojime guber
natorius valstijos Illinois, 
majoras miesto Chicago, ir 
kiti žymus amerikėnai, o 
reikaluose Sąjungos kalbės 
viršininkai centralinės val
dybos. Kalbos bus labai 
trumpos, idant duoti progą 
svečiams gėrėtis puikia mu
zike, dainomis choro “Biru
tės”, ir įžymių musų daino- 
rių solistų, duetų ir kvar
tetų.

Be virš paminėto, kiek
vienas svečias gaus dovaną!

ryti 2.953 saliunus. Daba 
jų esama 7.3231

Miestas neteks 2.953.001 
dol. pelno.

Bravarų trustas neteks 
3.000 išpirktų laisnių.

Kiekvienas saliuninkas 
nežiūrint kiek jis pinigų in 
dėjęs, turės 
dedančiais eiti įprašyti lais- 
nies.

Ala j oras tiirės tiesą duoti 
tik tiems laisnius, kurie jam 
geriaus patinka.

Prasidėjo tarybos tramvajų 
unijos atstovų su tramvajų 

kompanija.
Spaliij 28 ryte prasidėjo 

tarybos tramvajų atstovo su 
tramvajų kompanijos atsto
vu, išrišimui tramvajų dar
bininku algos klausimo. 
Linijos atstovu yra teisėjas 
Scanlan, o kompanijos at
stovu II. B. Fleming; tarpi
ninku yra teisėjas Carter. 
Miestą reprezentuojąs P. II. 
McKenna, bet be sprendžia
mojo balso.

Tramvajų unijos su kom
panija kontraktas išsibai
gė rugpjūčio 1 d. Taigi dar
bininkams algų pakėlimas, 
jaigu taryba tai pripažįs, 
skaitysis nuo to laiko. Dar
bininkai reikalauja mažiau
siai 26c. valandoje išpra- 
džių, o po keturių metų tar
navimo 34c. v. Dabar moka
ma 23č. valandoje ir pama
žu keliama per- 5 metus, 
kuomet augščiausiai mokes
tis buna 30c. vai.

Nauji kunigai Chicagoje.
Šiomis dienomis nuėjo 

pas kun. dekoną M. Krau- 
čuną asistentu kun. St. Ku
čas, gyvenęs kiek laiko pas 
kun. J. Mišių Donoro j e, Pa. 
ir pas kun. E. Stefanavičių 
— kun. J. Šatkus iš Anso
nia, Conn.

tose, kur viename bloke ran
dasi į dešimtį saliunų ir kur 
ant 50 žmonių yra kaip kur 
net po du saliunu, saliunin- 
kai turės daug nukentėti.

Bet nereikia nusiminti: 
Chicagoj Saliuninkų Susi
vienijimas turi daug pinigu 
ir galima tikėties, kad pa
sistengs teisėms užpilti žio
tis.

50.000 dol. labdarystėms.
Mirusi Miss May Buck

ingham iš savo turtų 50.000 
dolerių užrašė septynioms 
Chicagos labdaringoms 
įstaigoms. Neišgydomų li
gonių butui — $10.000; Pa
liegusių vaikučių butui — 
$10.000; Pagelbos Draugijai 
— $10.000 ir po $5.000 ki
toms keturioms įstaigoms.

Vagis išlaužė langus.
. Spalių 27 ryte vagiliai vi- 

durmiestyje išpjovė langus 
3.000 dol. vertės 

Paskolinimo Ban- 
Clark st. ir J. 

Co. krautuvės ant

Karvių paroda.
Stokyarduose Internacio- 

naliameAmįphiteatre'atidari- 
ta karvių paroda. Sėdynės 
kuone visos išpirkta iš aug- 
što. Parodoje yra suvirs 
100 karvių, kurių vertė sie
kianti du milijonu dolerių.

Miesto prisakymai, kuriuos 
reikia žinoti.

Nežinė nepanaikina prasi
kaltimo.

Jokis žmogus neturi tie
sos numesti arba uždėti kur 
nors mieste ant šaligatvio 
šmotą arba lupyną apelsino, 
bananos, obuolio ar kitokių 
vaisių, po bausme ne ma
žiaus kaip 2 dol. ir ne dau
ginus kaip 20 dol. už kiek
vieną prasikaltimą.

Sveikatos komisionierius 
turi visados po ranka turėti 
užtektinai antitoksino, kad 
suteikti kiekvienam reika
laujančiam žmogui. Jis, be 
užmokesčio, turi antitoksinu 
gydyti kiekvieną ir visus, 
kas tik iš žmonių pas jį to
kio gydymo reikalaus.

Tas viskas priverčiama 
policijos įsakymu.

Antitoksinas, tai gyduo
lės įčirškiamos kunan žmo
gaus sergančio difterija, ar 
kokia užsikrečiama liga. 
Kadangi jis labai brangus, 
tai bėdiniems valdžia duoda 
dovanai. ¥.

Chicagos saliunams 
pavojus.

Illinojaus Supreme Teis
mas užtvirtino taip vadina
mas Harkin teises, sulyg 
kurių Chicagos saliunin- 
kams bus daug nesmagumo. 
Ir taip: ■ " 1

Saliunų laisnįs negalės 
būti atnaujintos arba per
duodamos.

Vienas saliunas turės bū
ti ant 500 žmonių.

Įėjus toms teisėms į veik
mę, Chicagoje atsieis užda-

Tėmykite Bridgeporto 
lietuviai.

Mark White Square Par
kelyje, 29-ta ir Halsted gat., 
pietiniame name šalę didžio
jo randasi knygynas ir skai
tykla, kur galite gauti ir lie
tuviškų knygų. Knygas 
duoda neštiesi namo. At
dara nuo 1-mos po pietų iki 
9 vai. vakare. Nedėlioms 
nuo 2 po pietų iki 6 vakare.

fSipkerles irPinigų Siuntimas1)

$43.00
$41.00
$41.00
$43.00
$43.00
$41.00

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. 
$37.00 North German Lloyd iš Bremen per New Yorką, regul. eina 9 d. 
$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 ............  $38.50
$41.00 Cunard Line iš Hamburgo per New Yorką eina 7 dienas .... $38.50 
$35.00 White Star Line iš Hamburgo per New Yorką eina 8 dienas .... $38.50 
$35.00 American Line iš Hamburgo per New Yorką eina 8 dienas .... $38.50 
$34.00 Anchor Line iš Antverp arba Rotterdam per New York eina S d. $38.50 
$33.0u 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.

Apart šitų linijų mes turime ir daug kitų i visas dalis svieto, jaigu reikalas pa
rašyk iš kur ir į kur nori važiuoti, o mes kainas paduosime koteisingiausiai.

KAINOS EUROPOS GELEŽINKELIŲ:
ir Tilžės 

$5.20 
$4.85 
$6.95 
$6.90

(ADVERTISEMENT).

Be skausmo.
Beveik kiekvienas bijosi 

skausmo ir nori jo išvengti. 
Skausmas stumia žmogų 
pas daktarą arba prie tokių 
vaistų, kurie prašalina 
skausmą. Kiekvienas tiki
si, kad vaistas prašalins 
skausmą greitai ir be jokių 
nesmagumų. _ Tokiu vaistu 
yra Trinerio Amerikoniškas 
Kartaus Vyno Elixiras vi
sose ligose grumuliavimo 
organų. Jis gerai išvalo vi
sus šituos organus, sustipri
na juos ir paragina prie 
veiklumo. .Atsitikus blo
gam apetitui, blogam kva
pui iš burnos, konstipacijai, 
galvos ir strėnų skaudu
liams, atakuose reumatizmo 
ar neuralgijos, diegliuose ir 
vėmimą turint visados, 
vartokit Trinerio Ameriko
nišką Kartaus Vyno Elixi- 
rą. Jis taipgi suteiks pa
lengvinimą moterims jų sir- 
guliavimuose. Aptiekose. 
Jos. Triner, 1333 — 1339 S. Į 
Ashland avė., Chicago, UI. Į

M ?

RUBLIŲ KAINOS:

Rublių $ c Rublių $ c Rubliu $ c Rubliu $ c
1 .52į/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
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•

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 i 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:

3249-53 S. Morgan St Chicago, Ill
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