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* Politiškos Žinios. ®

CHINUOSE PRAMATO- 
MA RAMYBĖ.

Chinai savo šalyj tomis 
dienomis laukia svetimu 
viešpatysčių parengto 
“koncerto”, - kurio galin
ga iutekmė labai greitai 
galės sutaikinti įsikarščia
vusius chinus revoliucijo- 
nierius su savo vyriausybe. 
Ii* kaip tai galėjo atsitikti? 
- Šitai pereitoj savaitėj 
Chinų sostainėj Pekine ap
skelbta, kad iš Suvienytųjų 
Valstijų inicijatyvos sveti
mos viešpatystės, būtent: 
Anglija, Japonija, Franci- 
ja, Rusija ir Vokietija pri
valančios per savo konsu
line prietelišku budu imti 
dalyvumą abiejų*- kovojan
čių pusių konferencijoje, at- 
sibunančioj šiais laikais 
Šanghajuj — su tikslu grei
čiau abi pusi sutaikinti.

Viršminctos viešpatystės 
pasirengusios pripažinti 
kiekvienų Chinuo.se valdžią, 
republikonišką, ar tai mo- 
narchigtišką, by tik veikiau 
butų pabaigtas kraujo pra
liejimas ir kad valdžia Chi- 
nuose gvarantuotų visokią 
atvangą svetini žemiams.. ir 
jų reikalams.

Pasitikima, kad tasai Su
vienytųjų Valstijų sumany
mas išeisiąs ant gero, ka
dangi chinai pertrauks kru
vinus susirėmimus ir tuo 
budu susilauks visiškos ra
mybės. . •

Gruodžio 20 dieną taigi 
visų šešių minėtų viešpatys
čių reprezentantai nukakę i 
Šanghąjų ir tenai-kovojan
čių pusių koriferencijon 
perstatė vienodo turinio no
tas. Atidavus notas, re
prezentantai nusidavę į re- 
yoliucijonierių partijos pir
mininką. Viešpatysčių no
tos ant visų susirinkusių 
padariusios didelį įspūdį. 
Notomis atkreipiama doma, 
kad dabartinis Chinuose 
padėjimas netik patiems 
chinams atnešantis didžiau
sią blėdį, bet ir užsie
niams. Dailiais žodžiais 
viešpatystės patėmija, kad 
greitesnis susitaikymas esąs 
labai pageidaujamas ir vieš
patystės tuo budu norin
čios Chinus matyti palai
mose, bet ne kraujo - kla
nuose.

Tuo tarpu abiejų pusių 
sutarta ginklus ant kelių 
dienų sudėti ir tarties. Kon
ferencijoje premiero Yuan 
Shi Kai ingaliotinis apreiš
kęs, kad premieres sutinkąs 
dabartinę valdžios formą 
pakeisti republikonišką, bet 
visgi dar jo privalumas pa
siklausti pirmiau premiero. 
O kas link pačių gyventojų, 
tai premiero ingaliotinis 
apreiškęs, kad gyventojai 
labai džiaugsmingai sutiktų 
priimti Chinuose resppbli-. 
ką. Be to jis pridūręs, kad 

dabartinė konferencija tu
rėsianti laimingas pasekmes 
ir įvyksianti santaika. Tą 
pačią nuomonę išreiškęs ir 
revoliucijonierių partijos 
pirmininkas. Bet jis pri
dūręs, kad Chinai turį but 
pakeisti respublika.

Iš to visko matosi, kad 
revoliucijonieriai toje, kon
ferencijoj pilnai laimėsią ir, 
nėra jau jokios abejonės, 
kad mandžurų dinastija bus 
priversta nuo valdymo pa
sitraukti šalin ir savo vietą 
užleisti republikoniniam 
prezidentui.

Netrukus tos konferenci
jos pasekmės bus visiems 
žinomos.

ITALŲ TURKŲ KARAS.
Iš Benghazi pranešama, 

kad andai vieną rytmetį be
duinų burįs užpuolęs ant 
italų stovyklos šalia Bur
ka, bet beduinai greitai ap
veikti ir priversti traukties 
be tvarkos atgal. Italai ta
me susirėmime visai nieko 
nepraradę.

Aplinkui patį miestą Tri
polis, kaip praneša italai, 
esama visai ramu, kadangi 
turklį jau nesimatą nei apy
linkėse.

Iš Tripolio Londonan ra
šoma, kad Italijos kariuo
menė traukianti šalies gilu- 
mon ir labai retai kur su
sitinkanti mažus turkų ir 
arabų skyrius. Turkai su 
arabais, sakoma, pasitrau
kę į kalnuotas šalies dalis, 
kur ir apsistoję. Tatai ita
lams esą labai paranku 
traukti į tyrynus ir į kitus 
juros pakraščius.

Turkai su arabais be to 
dar neturinti amunicijos ir 
to delei turinti traukties ša
lin iš kelio italams. Lig- 
šiol jie amuniciją gaudavę 
iš Egipto, kur viską sau 
pirkdavę, bet kuomet An
glija apskelbus Egipto neu- 
trališkumą, jie likę be amu
nicijos.

Italai šiais laikais Tripo- 
lyj turinti sutraukę 80.000 
kariuomenes ir karo^-speci- 
jalistai tvirtina, kad jei tai 
armijai iš Italijos regulia- 
riškai bus gabenama amuni
cija ir provijantai, italai 
lengvai ir veikiai užimsią 
visą Tripolį.

Pasklydęs girdas, kad 
italai rengianti naują Al
banijos gyventojų sukilimą 
prieš Turkiją, idant tuo bu
du pastarąją visiškai nuslo
pinus. Jei albanai sukiltų, 
žinomas dalykas, turkai ne
turėtų laiko rupinties Tri
polio reikalais _

Iš Turkijos karo ministe
rijos nesenai ■ buvo paskly
dęs gandas, kad italai da
bartiniame kare psinaudo- 
janti kulipkomis, taip vadi
namomis. “dum-dum”, ku
rių galai yru? minkšti ir su-

daug svarbesnis
- revoliucija
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• Visiems Lietuviams laimingų Naujų Mėtų!
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šiplojus draskanti žmonėms 
kūną.’ Karo ministerija, 
sakoma, tas kėlias kųlipkas 
turinti, kurios ministerijai 
esą prisiųsta iš Tripolio. 
Bet netrukus tuos gandus 
apie minėtų kulipkų ■ varto
jimą Italijos karo ministe
rija griežtai užgynusi.

Platesnių’ ir aiškesnių ži
nių iš karo lauko’ negauna
ma. Visos apturėtos in, 
skelbiamos žinios yra vien- 
tik daleidimai, teisybės 
kaip nieko. O ir pats svie
tas tuo keistu karu kąsžin 
kodėl nelabai interesuojasi. 
Visiems 
apsireiškimas
Chinuose, ar tai darbinin
kiškas bile koks judėji
mas.

Šimas vėl,buvorineštas, po7 
sėdis vėl ąps&ęSta prie už
darytų durių ir yėl interpe- 
liahtai atšaukė . paklausimą.

Peterburge Vasiljevo sa
los rajone išėję iš darbo 
darbininkai ptidgrė didelę 
sueigą. Kalbėti)jai nurodė 
provokatorių - "dalyvumą 
antrosios durnos locijai-de
mokratų atstovų nuteisime 
ir patarė į susirinkusiems 
priimti re^oliuc^ą, reika
laujančią -0rkra^ti kator- 
gon nuteistų atstovų bylą. 
Susirinkę ’.darbininkai pri
ėmė perstatytą rezoliuciją 
ir . nutarė pasiųsti ją valsty
bės durnai. ..' . ?

IŠ RUSIJOS.
Valstybės dumon atstovų 

socijal-demokratų kuopa 
įnešė paklausimą vyriausy
bei apie neteisingą nuteisi
mą antrosios dūmos socijal- 
dem. frakcijos atstovų. Du
rnos pirmininkas bandė ap
skelbti paklausimą prie už
darytų durių, bet, opozici
jai reikalaujant, paklausi
mas buvo viešai apskelbtas, 
o toliaųs posėdis manoma 
buvo vesti prie/uždarytų 
durių. Atstovų sbc.-dem. 
vardu Gegečkori atšaukę 
paklausimą, norėdamas, 
idant klausimas butii svars
tomas viešame posėdyje. 
Posėdžio pabaigoje paklau-

Žmonių švietimo minis
terija pagalios . išaiškino, 
kad privatinių v^fų gimna
zijų, progimnazijų ir reali
nių mokyklų mokiniai gali 
nešioti tokios jw fonuos 
drabužius, kaip ir vyriau
sybės mokyklose, vienok 
ant kepurių ir diriįų sagu
čių turi būti nešiojamos 
pradinės Taidės privatinės 
mokyklos užlail^tųjo pa
vardės. .. p* <

. Saratovo vyriąusybės 
moterių gimn; zijostgavo iš 
Kazaniaus mokslo į -apskri
čio modelius imifonnų, ko
kias giirmazistės būtinai ta
ri dėvėti. A^act td'įfimna- 
zijoms įsakyta dabc^ idant 

, vyriausy bės 
nazisčių uniforma jukino 
-'./r ■’Si f rV/į. 

SUTARTIS SU RUSIJA 
PERTRAUKTA.

Suvienytos Valstijos to
mis dienomis pertrauke 
draugišką sutartį iš 1832

•imiiazi^‘gim- jųctų, kuomet Rusija visas
laikas nenorėjo pripažinti Įnužudyti ir jo vieton ap-

amerikoniškų j)
duodami;
keliauja n tien

•• bent kokiais reikalais.
paspartai labiausiai
■žydus, kadangi juos 
jos vyriausy!
persekioda vb.
iš Rusijos pasprųsta Ame
rikon, čionai išsidirba pilie
tiškas poperas ir be jokios

paltų, iš- 
savo piliečiams, 

į Rusija e u 
Tie 

apė-;U 
liusi-

Mat

budu nebūtų panaši į priva
tinių gimnazijų uniformas.

Varšuvoj staiga .sustrai- 
kavo visų spaustuvių darbi
ninkai, reikalaudami page
rinti jiems darbo sąlygas. 
Jokis laikraštis, apart vy
riausybės “Varšavski 
Dnievnik” ir žargoninių. 
neišėjo. _ Tarpe straikerių 
ir laikraščių leidėjų bei 
spaustuvių savininkų veda
ma tarybos..

Fermio vice-gubęrnato- 
rius . nubaudė laikraštį 
“Permskij Krai” užsimo
kėti šimtą rublių už kroni
kos žinutę. “Nuolatiniai 
areštai Ekaterinburg©”. 
Per pastaruosius vienuoli- 
ką mtjpesių laikraščio gy
vavimo jis nukentėjo visą 
eilę konfiskacijų, kurias vė
liaus teismas atšaukė, ir tris 
kartus užsimokėjo bausmes. 
Keturi atsakomieji redak
toriai abelnai atsėdėjo 9 
menesius kalėjime. Apart 
to, uždraudus gubernatoriui 
turėti antruosius redakto
rius, laikraščio leidimas tris 
bartus buvo petrauktas.

jou. Tokiu “piliečių” Ru
sija visas laikas nepripa
žindavo amerikonais ir prie 
progos areštuodavo, arba 
įsakydavo tuojaus apleisti 
Rusijos sienas. Kadangi 
tas žydeliams labai nepati
ko, tad jauzdamies galin
gais ir ištiesų turėdami vi
sur iutekmę, sukėlė liarmą 
Amerikoje ir štai Washiug- 
tono valdžią privertė per
traukti. senų laikų su Rusi
ją sutartį. Andai tas daly
kas atsidūrė kongresan ir 
abudu butai -sutarties per
traukimą pripažino reika
lingu. Tasai kongreso nu
sprendimas tuojau -pasiųs
ta Amerikos* ambasadoriui 
Peterburgan, o ‘ pastarasis 
visą dalykų stovi pirstatęs 
Rusijoj vyriacaybci. s

Rusija lėčiau, sa kolitą, 
iiiažai tuoini Uusistębėjus ir 
valdiški laikraščiai apreiš
kę, kad Rusija visgi Ame
rikos paspartų negalinti 
pripažinti, kadangi tarp iš
eivių žydų esama daug 
anarchistų, socijalistų ir ki
tokių neramios dvasios is- 
tų, kurių glostyti negalima. 
Bet visgi dar Rusijos vy
riausybė tame dalyke galu
tinai nieko dar nenuspren- 
džius.

Kaip ten nebūtų, bet Su
vienytos Valstijos už žydų 
paklausymą turės nemen
kus nuostolius prekyboje, 
kadangi ligšiol Rusijon kas 
metai daug prekių būdavo 
išsiunčiama. Girdima tat, 
kad Rusijos vyriausybė vi- 
supirmu ir atkreipsianti sa
vo domą į amerikoniškų iš- 
dirbtuvių boikotą.

DIAZ KVIEČIAMAS 
MEKSI^AN.

Ispanijoj išeinantis dien
raštis “El Pueblo Vasco” 
praneša, kad dabartinis 
Meksiko prezidentas Made
ro pakvietęs asmenišku 
laišku buvusį prezidentą 
Diazą. sugrįsti Meksikai! ir 
išnaujo prezidentauti. Tą 
laišką Diazui atidavęs bu- 
vusis liglaikinis Meksiko 
prezidentas de la Barra, o 
dabar esantis pasiuntiniu 
Italijoje. Ar tasai prane
šimas teisingas, dar neži
noma, bet žinoma tas, kad 
dabartiniam prezidentui 
Madero prastai sekasi val
dininkauti, kadangi sunii-i 
Šimai ir nesutikimai vis dar 
nepasibaigia.

Iš Meksikos sostaįnės an
dai, pranešta, kad tenai ati
dengta platus suokalbis 
pries dabartinį' prezideutą 
Madero; norėtą prezidentas 

skelbti prezidentu generolą 
Keyes. Policija netrukus 
areštavus generolus H. 
Aguilar ir M. Hurtado iš 
federalinės armijos; paskui 
areštuota dar keli suokalbio 
nariai.

Iš surastų pas areštuo
tuosius dokumentų ir kores
pondencijų valdžia patyrus 
visas suokalbio smulkmenas, 
Madero turėjęs but nušau
tas nuo viešbučio Reforma 
balkono Avcnide, . kuomet 
jis pro ten butų turėjęs va
žiuoti. Atlikus tai sū Ma
dero, suokalbininkai, pasi
naudojant sumišimų, turė
ję nužudyti arba kalėjiman 
uždaryti visus dabartinius 
ministerius ir užimti gene
rolo Rcyeso vardu sostainę. 
Suokalbininkai pasivadinę 
nepriklausomąja konstitu- 
cijine armija.

Taigi nekas Maderai pre
zidentauti, bet dar laimė, 
kad laiku pasisekė susekti 
tas baisus suokalbis.

PERSIJOS LIKIMAS.
Rusijos vyriausybė visgi 

dar neatsisakanti nuo už
grobimo Persijos. Prane- 
jįgmaj Rusijos kariuomenė 
tuoj užimsiiu.iti sostaSf^R:- 
hereną ir iš užimamos vie
tos prašalįsianti generalinį 
kasininką amerikoną Shus
terį.

Rusija, sakoma, nieko ’ 
daugiau iš Persijos neno
rinti, kaip tik prašalinti 
Shusterį. Be to pasakoja
ma, kad Shusteris esantis 
didelėje globoje Washing
ton o vyriausybės, o todėl 
šitoji neleis Rusijai savo pi
liečio skriausti.

Iš kitų 'šaltinių praneša
ma, kad jei Rusija įmsianti 
Persijoje perdaug sauva
liauti, Suvienytos Valsti
jos apskelbsiančios Rusijai . 
karą. Ar tas tiesa, sunku. 
sužinoti, bet panašus gan
dai senai jau klaidžioja, 
kaip tik žydai pareikalavo 
sutarties su Rusija per
traukimo.

KILTAS PARLAMENTO 
NUSPRENDIMAS.

Anglijos parlamentas an
dai savo šių metų sesiją pa
baigęs. Tosios sesijos dar
bai betgi bus atmintini vi
soms kartoms, kadangi pa
baigoje priimta įstatymas, 
kuriuomi priverstinai visi 
darbininkai bedarbėje turi 
but apdrausti, o be to pa
naikino lordų buto veto.

Darbininkų apdraudimo 
įstatymas palytės 15 milijo
nų darbininkų,. vyriškių ir 
moterių.

Apdraudimo kapitalas 
busiąs sudarytas iš valsty
bės išdo ir kaip darbdavių, 
taip ir darbininkų tam tik
ros mokestiesv

Delko gi laisvoj Ameri
koj nebūtų galima panašiai 
darbininkus apdrausti, jei 
nūdien apdraudžiama karei
viai, valdininkai, policijau
tai ir kiti baltarankai. O 
darbininkai tuo tarpu pa
liekama jtj locuain likimui.

1
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Žinios iš Lietuvos.

ŠIAULIAI.
Spalių 27 d., paviešėjęs 

kelias savaites, išvažiavo iš 
Šiaulių Efimovo cirkas į 
Mintaują. Su juo buvo 
pabėgusios ir dvi Šiaulių 
keturklesėą mergaičių pre- 

. gimnazijos mokinės: St. Š.
— III klesos ir T. A. — IV 
klesos. Tą dieną, eidamos 
į mokyklą, jos nepaprastai 
storai apsitaisė ir niekam 
nieko nesakydamos išėjo iš 
namų. Apie savo kelionę jos 
pasisakė tik savo kelioms 
geroms draugėms, kurių 
prašė palydėti į stotį. Ei
damos į stotį, jos pasisakė, 
daugiau nebegrįšiančios į 
Šiaulius ir pasirodė buteliu
ką kokio ten skystimo. 
“Tai čia nuodai, — sako
— jei kas kartais mėgintų 
mus sulaikyti, tai vistiek 
nusinuody sim ’ ’. Nulydė j tį
sioms draugėms pasakė su
diev ir priprašė niekam ne
sakyti. Bet vargšėms ne1- 
pasisekė: tėvai gavo žinią, 
tuojau mušė telegramą, kac 
jas suturėtų, o patįs išva
žiavo vyties. Pasivijo jau 
Mintaujoje, surado ir par
sivežė namo. Turbuf, ge
rai cirkas linksmino šiaulie
čius, kad net jų vaikus iš- 
linksmino iš narnų!

Gurpridas.

maldaknygių, išėję iš baž
nyčios taippat kalbasi lie
tuviškai. Pačioj gi bažny
čioj nėra lietuviškai nei pa
maldų, nei evangelijos, nei 
pamokslų. Per šv. Pane
lės Gimimo atlaidus kle
bonas buvo paskelbęs iš sa
kyklos sakysiąs pamokslą ir 
lietuviškai, tai du gudai, 
nuėję paskui klebonijon, 
liepė kunigui iš jų išsiklau
syti, kam jis paketinęs sa
kyti lietuviškai pamokslą, 
sakydami: “čia ne tavo kle
bonija, bet musų”. Paskui 
teko būti keliuose -kaimuo
se, žmones gražiausiai šne
ka lietuviškai, tik kai-kur 
jie labai tamsus, nėra matę 
be maldaknygės kitos kny
gos savo gyvenime, lenkų 
kultūros beauklėjami savo 
kalbą pametė, kitos neišmo
ko, taip ir liko tokiais lau
kiniais. Apie savo tikybos 
dalykus jie taippat beveik 
nieko nenumano. Nors imk 
ir krikštyk antrą kartą. 
Tiesą pasakius, reikėtų iš- 
naujo krikštyti lietuvius vi
sur ten, kur kiek ilgiau ir 
daugiau apaštalavo lenkų 
kultūros atstovai, 
sodžiuose kiek 
žmonės pradeda 
šviesties, skaityti

19. “Ar išpažinties ėjo#’ 
klausia kunigas. “Ne,, 
ėjo”, atsakp.<-ė^ėra ko la
bai stebė ties,: kad taip yra: 
Asavos parapija kalba lie
tuviškai, -o/bažnyčioj nėra 
nei žodžio lietuviškai.

c Pakeleivės.

GIEDRAIČIŲ BYLA.
Lapkričio 18 d., penkta

dienį, apygardos teismo 
nario kameroje (Petro-Po- 
vilo gatvelė, Veriovkino n.) 
buvo paskirta byla del len
kų riaušių Giedraičių baž
nyčioje rūgpiučio 24 dieną. 
Kaltinamųjų buvo apie 20 
žmonių, jų tarpe nuteistas 
jau vieną kartą dviem mė
nesiam kalėjimo del pana
šios bylos Aleksandravi
čius ir du kitu valstiečiu. 
Prašant ’ kaltinamiesiems, 
kad butų pašaukti teisman 
liudininkai iš jų pusės, tei
sėjas bylą atidėjo.

rą^o pinigus ir pa- 
kąįęjin^n.

JJjeįšijjJ pliumpis.
" HJ- -- o I ■

ŽASŲIAI,
Trąkų;Jąpskr.

Nežinia, ar( yra kur ki
tam micstęlyję. tiek plėšikų 
ir valkatų, kįck Žasliuose. 
Čia prisigrūdę visokių li
gonių, kurie, neturėdami 
kuo degtinės palakti, kabi
nas prie gerų žmonių, kac 
jiems “pastatytų”, trauko 
iš vežimo visokius daįktus. 
Su jais yra susidėję ir ūki
ninkų vaikų. Lietuviams 
giesmininkams ir giesminin
kėms, jų broliams, seserims 
neduoda nei praeiti, ne vie
ną jau apkumščiavo.

Vargdienis.

GIEDRAIČIAI, 
Vilniaus gub.

Giedraičių lenkininkai 
patraukti teisman 75 straip
sniu del trukšmo bažnyčio
je per šv. Baltramiejaus at-

18 d. šio m., jau nebe juo
kais pabūgo. Pradėjo ge- 
rinties prie drąsesnių lietu
viu liudininkų, kur sutik
dami prašo “neskandinti”, 
jų, kalba lietuviškai, kvie
čia prie “magaryčių”, pri
žada per gyvenimą nebeda
ryti panašių riaušių ii’ san- 
tankoj gyvent. Bailesnius 
gązdina visokiais budais ir 
kerštu grūmoja. Lietuviai 
gi jų prižadams netiki ir 
“magaryčiauti” neina. Jai- 
gu vyresnioji dvasiškų a, 
sako jie, nepildo savo pri
žadų, kaip gi galime mes 
tikėti tokiais palaidūnais. 
Juk ir kun. Černiavskis, at
važiavęs vasarą pirmų riau
šių tardytų, sakė, kad dva
siškoji vyresnybė aštriai 
liausianti už panašius pasi
elgimus. Bet ką gi, ar pa
baudė, ar nors pabarė, kad 
ir prižadėjo.. To nebuvo. 
Dėlto ir dabar lietuviai len
kininkais nepasitiki. Mat 
ir musų žmoneliai jau pra
deda pažinti vilkus, nors ir 
avies kailyje. Tik indo- 
mu, kodėl liudininkai lie
tuviai, kurie matė lenkber- 
nius šėpą daužant, komžas 
blaškant ir tt. negavo pa
kvietimo teisman? Proto- 
kolan užrašyta keliolika, o 
gavo tik tokie, kurie ne vi
sa matė. Reikia tikėtis, 
kad 18 d., perkratinėjant tą 
bylą, paaiškės, delko. taip 
atsitiko. Svetimas.

Kituose 
gerėliau, 
krutėti, 
lietuviš

kus laikraščius, dainuoti sa
vo senobės gražias daineles. 
Viename sodžiuje gavau 
matyti tokį atsitikimą: ži
las senelis prašėsi, kad jį 
išmokytų lietuviškų pote
rių, sakydamas: “išmokė 
inane- mažą lenkiškų pote
rių, kalbu aš juos visą am- 
•žį ir -pats nežinau, ką kal
bu”. Pakeleivės.

KRATA.
Naktį iš lapkričio 17 į 18 

dieną žandarmerija su poli
cija krėtė pas redakcijos 
narį A. Rimką ir “Lietuvos 
Ūkininko” Redakcijoj. Ieš
kojo kokių tai adresų ypač 
iš Suvalkų gub. ir raštų, 
rašytų “Liet. Ūkininko” 
priedui “Jaunimui”, klau
sinėjo apie kokį tai Povilą 
Brazaitį ir tt. Krata tęsės 
nuo 1£ vai. nakties iki pu
siau šeštos ryto. Paėmė 
visus “Jaunimo” raštus ir 
šiaip įvairių laiškų, rank
raščių bei straipsnių viso 
apie 100 egz., apie kelioli
ka atvirukįų ir Amerikos 
“Tėvynės” ir “Vien: 
tuvninkų” po 1 egz.

Lie-

Ųakcleivčs.

uz-

RUDZIŠKĖS, 
Trakų apskr.

Poneliai Kucevičiai, 
puolę ant klebonijos, kaip
jau buvo rašyta “Viltyje”, 
ėmė paskui neberimti. Mat 
susipranta katė pieną pa
liejus!. Patįs trukšmada- 
riai dirba eibes ’ ir paskui 
nori teisus pasirodyti, tode 
nebežino ką darą. Kuce
vičiai nebežinojo ko grieb- 
ties, ėmė rinkti delegatus 
Vilniun pas vyskup. Val
dytoją. Pririnkę savo 
arendorių iš Zironių, siun
tė juos Vilniun su pačiomis 
ir su vaikais. Rudziškėse 
ką sutikdami inkalbinėjo 
su delegatais, bet tokių sa
vanorių neatsirado. Taigi 
Kucevičiai nuvežė Vilniun 
tik kelius (8 lapkričio) 
“delegatus” pas Valdyto
ją, patįs gi pabėgo, gal bi
jojo, kad Run. Valdytojas 
jų neišvarytų. Bet tų “de
legatų” likimas buvo ap
verktinas: kun. Valdytojas 
visus juos išprašęs laukan.

A. K.

gra-

RODUNIA, 
Lydos apskr.

r Būdamos Rfodunios para
pijoj užėjome pasiklausyti, 
kas dedasi bažnyčioje, ku
rioje del kelių lenkininkų 
trukšmadarių kunigai ne
gali pildyti savo prieder
mių. Kiek pastebėjome, 
daugumas žmonių bažny
čioje meldžiasi iš lietuviškų

ASAVA, 
Lydos apskr.

Asavoje dabar nauja 
ži muro bažnyčia, tik ne
visai dar pabaigta. Vidus 
;aip pat puikus, ypač gražus 
stebuklingasis šv. Antano 
ja veikslas. Bet visai ne 
;aip šviesu ir aišku parapi
jom! širdyje ir galvoje. 
Štai miestelyje žmonės ve
ža plytas, prieina prie jų 
klebonas, kalba lietuviškai, 
vienam žmogui kunigas lie
pia ateiti išpažinties, nes 
jau šešeri metai kaip nebu
vęs. Kitas atneša už miru
siojo dūšią pavarpinti. Kle
bonas klausia, kiek metų 
nabašninkui, tas atsako —

LIEPOJŲS?
Liepojuje dabar siaučia 

skarletina, serga ir miršta 
daugiausia maži vaikai.

— Liepojaus miesto du
rna buvo nutarusi duoti pie
čių statyti naujai katalikų 
bažnyčiai “Paviljone” 
(miesto parke) naujame 
Liepojuje. Dabar 38 namų 
savininkai nusiuntė guber
nijos vaklybon protestą 
prieš tokį miesto durnos nu
sprendimą, sakydami, kac 
atėmimas mažiausio žemės 
sklypelio sunkiai busiąs at
jaučiamas liepojiečių gy
ventojų. ' Liepojietis.

Indijos vice-karalius peržiūrinėja kariuomenę.

MIRĖ.
A. a. Juozapas-Kazimie- 

T&s- Gustaitis, Zagrados 
dvaro savininkas,mirė lap
kričio 14 d'., sulaukęs 67 
metų. Suvalkijoj buvo tai 
labai žymus žmogus. Ga
vęs po tėvo 120 margų že
mės, jis savo sumanymu ir 
darbštumu tiek pralobo, 
kad veikiai nupirko St. 
Gavronskio dvarą — Za- 
gradą — 500 dešimtinių že
mės. Vaikams nesigailėjęs 
duoti mokslą. Motiejų iš
leidęs kuniguos (dabar 
“Žiburio” pirmsėdis ir lie
tuvaičių progimnazijos di
rektorius), Juozą matinin
ku pastatęs,
aprūpino žeme, 
vės buvusios labai 
mingos.

Kitus vaikus
Laidotu- 

iškil-

TELŠIAI, .į 
Kauno gub. _ .'

Paskutiniu laiku pas mus 
atsirado vagių, kurie net 
miegantiems iš po galvų iš
traukia pinigus. Visųpir- 
ma tie neprašyti svečiai ap
silankė pas p. Bakadorovą, 
iš kurio atėmė du auksiniu 
laikrodžiuku vertės apie 
200 rublių. PaskuTpas pp. 
Rozovą ir EI jeną, kur tai
pogi gerai pasisekė; kaip 
girdėti, iš Eljeno atėmę 
banko biletais apie 3.000 r. 
Šiomis dienomis, per nau
jokų ėmimą į kariuomenę, 
vienas naujokas prov. pa g. 
p. P. apsilankė pas savo 
pažįstamą ir menkai ma
tantį p. S. Šis, kaipo “mo
kytam” vyrui, padavė sa
vo maišiuką su 6.000 rub. 
suskaityt, o p. P., suskaitęs, 
vietoj -sugrąžinus maišiuką 
su pinigais, atidavė tuščią; 
p. S. manė, kad pilnas. Iš
sprukęs p. P. su pinigais ir 
jašiliuosavęs nuo kariuo

menės, pradėjo gana links
mai gyvent ir net ketino pa
čią vesti. Bet 
džius seniui S.. policija jj

KERNAVĖ, 
Vilniau^ gub. ir apskr. 
Nebeatmenu, kada ir ku

riame “Vilties” numerv 
skaičiau, kad “Jutrzenkos” 
korespondentas, atvykęs 
Kernavčn, neradęs ne tik 
lietuvių, ir lietuviškų pa
vardžių... f.- Girdi, lietuviai 
maru išmirę, o jų vieton čia 
mozūrai apkeliavę. Ilgai 
ilSteko susikirti 'su . šio kam
pelio žmonėms; šiomis die
nomis gavau su keliais pa
simatyti ir pasišnekėti. At
siminus apie “Jutrzenkos” 
korespondenciją, ■ žmonės 
tik nusispiovė: “Čia p. ko
respondento prasimanymas, 
daugiau nieko, sako, — jis 
matė tuos mozūrus? Tiesa, 
mes girdėjome apie mozū
rus, bet tiktai iš pasakų, 
kuriose jie tiktai išjuokia
mi”. Pasirodė, kad kerna- 
viškiai moka nemaža saty
ros pasakų apie mozūrus; 
jos panašios į rusų pasakas 
apie “pošechoncus”. Pa
vyzdžiui vieną dedu. Dvie
se išėjo miškan ir rado vo
verį, vienas pasiliko gaudy
ti, kitas nuėjo puodo. Su
grįžęs, rado draugą užsimu- 
šusį ir drožė puodu į galvą, 
sakydamas: “Zjadles vo- 
viarka, zjedz i garka”. To
liau jie pasakojo: “Tiesa, 
dabar jaunimas šneka len
kiškai ir mes senai mel
džiamės lenkiškai, bet ką 
mes darysim, kad per am
žius musų bažnyčioje kitaip 
nemokė... Beto, kunigai ir 
kiti juokdavosi iš musų kal
bos. Dek- tos- tai priežas
ties gal iB pliusų pavardės 
pasidarė ■ nebėlietuviškos. 
Namie *mfTsų~ pavardė Sa- 
gaitis arba kaip kitaip, o 
valsčiuje kr bažnyčioje Sa- 
gatovič. ’Vaikus mes turi
me lenkiškai mokyti, nors 
patįs ir nembkame, kitaip

žinties”.
A. R—kas.

PATS MUŠA, PATS 
RĖKIA.

Indomų straipsnį randa
me rusų laikraščio “S.- 
‘ ?eterburskija Viedomosti ’ ’ 
No. 251, kuriame p. Ros-
aylevas paduoda vieno Lie 
;ūvos lenko mintis apie da

bartinį lenkų padėjimą. Su- 
lyg jo,*lenkams atėjusi da
bar sunkiausia gadynė. 
“Dabar mes norėtumėm 
Muravjovo... — dūsauja tds 
lenkas: — tokios sunkios 
atmosferos, tokio blogo ūpo 
nekuomet dar nebuvo nei 
Lenkijoj, . nei Šiaurvakari
niam krašte... ant lenkų už
siundė tikruosius rusus, žy
dus, lietuvius ir marijavi
tus... žydai šalinasi nuo len
kų, nebe varto j a lenkų kal
bos ir taiko susidėti su tik
raisiais rusais”. Nelaimin
gi tie lenkai: žydai nebevar- 
toja jų kalbos. Gal kartais 
lenkai norėtų, kad lenkiš
kai kalbėtų visas pasaulis? 
Kaip tai butų gražu! Bet 
žydai štai ima ir nebenori; 
lietuviai ir • ukrainiečiai 
taippat ne. Kokia nelai
mė! Argi tai neverta dėl
to susigraudinti ir kruvinas 
ašaras lieti? Tos “nelai- 
mėš” ir kaltininkai yra: tai 
rusai nacijonalistai. Jų 
taippat darbas esąs, kad lie
tuviai ant lenkų “užpuolę”, 
kad lietuvių pusę adminis
tracija laikanti. “Dar kiek 
pabuvę, lietuviai susilauks 
savo universiteto...” dejuo
ja vargšas. Argi nebūtų 
pikta, kad lietuviai turėtų 
universitetą? Labai pikta 
ir pavydas imtų. Lenkams 
universitetas — tai jau ki
tas daiktas: tada nebepikta. 
O jei atbulai, tai, kaip anam 
gotentotui, reikia dejuoti ir 
skųsties ant savo likimo.

Iš jo dejavimų galima bu
tų spręsti, kad visi lenkus 
skriaudžia, tik jie nieko, tik 
jie vieni šventi žmonės, tu
ri susiėmę rankas, ir ken
čia, kaip nekalčiausi avinė
liai. Tas lenkas, kuris pa
sigenda Muravjovo gady
nės, matyti puikiai pažįsta 
Vilnių, nes jis apie jį daug 
kalba. Man matosi, kad jis 
turi žinoti, bent girdėti, kas 
dedasi dabar po 4 Vilniaus 
vyskupiją. Gal užmiršo? Tai 
;egul jis atsimena Joniškį, 
<ur viešpatauja garsus baž
nyčios trukšmadarys Za- 
jončkovskio, pašauktas už 
riaušių kėlimą į teismą; te
gul jis atsimena Giedraičių 
muštynes bažnyčioje, kur 
enkai buvo užpuolę ant lie- 
aivių, tegul jis” atsimena ., 
daug kitų vietų. Šiomis 
dienomis buvo vėl atsitiki
mas, kuris aiškiai rodo, kas 
ką peša. Rudziškių para
ki jonįs Vytautas ir Kaliks
tas Kucevičiai, lenkai, pasi
ėmę keletą gudų, užpuolė 
ant savo klebono ir norėjo

lietuviams, kurių yra pusė 
parapijos, kartu su bažny
čios komitetu paskyrė tik 
trečią pamaldų dalį. Len
kai pasijuto “nuskriausti” 
ir užpuolė, kaip laukiniai, 
ant klebono. —a.

JONIŠKIO PARAPIJA.
Spalių 2 d. per mišparus 

pasikvietęs už klebono kluo
no Juozą Grigą ir Tamošių 
Paškevičių, L.Zajončkovskis 
ėmęs jiems skųsties, kad 
nors ir visi nenorėję “Lit- 
vos”, bet dabar ne visi ly
giai turi kentėti: jam vie
nam reikėję advokatui už
mokėti 1000 rub. Todėl 
prašęs ir jų prisidėti prie 
advokato apmokėjimo, kiek 
kas gali. Sutarta pasinau
doti “bratčikais”, kurie ei
sią kalėdotų prieš šv. Tere- 
sos atlaidus. L. Zajonč- 
kovskis patarė, kad ne tiek 
kunigui, kiek sau rinktų. 
Grigas ir Paškevičius, susė
ję miestelyj Palytą ir Žič- 
ką, sutarę parsikviesti dar 
Šimėną: nors tas vyras gy
vena Inturkės parapijoj, te
čiau turįs gerą liežuvį, ge
rai šukavęs bažnyčioj ir 
mušęs lietuvius. Iškeliavo 
kalėdotų Juozapas Žička ir 
Pranciškus Šimėnas. Ka
jetonas Bacevičius, užkal-j 
bintas aukoti kiek ir advo
katui, atkirtęs Šimėnui: “ar 
tu, Prany, dar ir dabar ka
riauji su Bažnyčia, gal del 
to ir be kojos likęs!” An
tanas Bacevičius, davęs 20 
kap., Tamošius Paškevičius 
— 1 r. 50 k. Stebuliškių so
džiuj: Liubertas —■ 75 k., 
Steponavičius —• 60 kap., 
Viškelis — 50 k., Antanas 
Verikas — 40 k., Adolfas 
Verikas — 50 k., Izidorius 
Verikas — 30 k. Tik Ka
jetonas Verikas atkirtęs: 
“aš prie kunigų tarnavęs 7 
metus ir nieko blogo nepri
tyręs, tai turbūt jus esate 
kalti”. Kumonių sodžius 
taippat sutikęs aukoti ad
vokatui.

Po šv. Teresos atlaidų 
buvo susirinkimas “bratči- 
kų” Šereikiškių dvare. Vi
si buvo susirūpinę, kad iš 
visų lietuvių atkakliausias 
esąs Gobis, ir nežinia, ką su 
.juo daryti. L. Zajoučkovs- 
kis atisiliepė, geriausia butų, 
kad Gobis, gavęs paviestką, 
negalėtų nukeliauti Vil
niun... A. K. ir V. P.

: beveik jau pusę Kauno g., s 
persikėlė ir į ramų musų

: Telšių apskritį; čia, žino-; 
ma kolkas neranda tokios' 
trąšios dirvos, kaip rytų' 
Kauno gub. dalyje, tečiau' 
antra vertus nėra mums nei ■ 
ko taip jau daug geisti, nes į* 
musų apylinkėje dar tik 
pirmieji daigai sodžių skir- 
stimosi idėjos; ligšiol Skuo
do apylinkėje iš 2—3 vals
čių nebuvo nei vieno so
džiaus išsiskirsčiusio, tik 
šiemet vienų vienas Kulių -

• sodžius, Skuodo valsčiaus, 
pirmutinis padarė pradžią; 
ūkininkai ko-ne visus metus 
vargę, galop sutarė išardyti 
visą sodžių, ir nutarimą že- " 
mes tvarkoma jai komisijai 
išsiuntė. Su Kulių sodžium 
sukilo ko-ne visi Skuodo 
valsčiaus sodžiai tarties da- 
lyties vienasėdžiuosna. Ku- 
lalių sodžius buvo jau kaip 
ir besutariąs ir prašymą že-> 
miečių viršininkui patvir
tinti dar spalių mėn. pra
džioje išsiuntė, tečiau nei 
iš žem. viršininko, nei iš 
komisijos jokios žinios lig
šiol nesulaukė; keli silpna
būdžiai'ūkininkai nori jau 
ir nuo savo parašų atsisaky
ti; mat čia kaip ir kitur 
girtuokliai ir nusibaigėliai 
visą sodžių tebevaldo užrėk
dami ir gerą sumanymą, 
taigi daugeliui matyti reiks 
laukti: ar tų rėksnių girtuo
klių mirties, arba privers
tinojo į vienasėdžius daliji
mo.

Labai mums telšiškiams 
skaudu, kad ir šiemet Tel
šių žemės tvarkomoji komi
sija neingysAvirtesne ener
gija narių, kurie labiau su
prantamai mokėti! išdėstyti 
valstiečiams skirstymosi į( 
vienasėdžius naudingumą; 
laimingi reseiniškiai gavę 
tokį Tubelį, mes jiems la
bai jo pavydim. Tr.

(“Viltis”).

Škotijos mieste Dandee 
straikuoja prekinių laivų 
jūreiviai ir uostų darbinin
kai. Nesenai ten butą darbi
ninkų su policija kruvinų 
susirėmimų.

*

ciesorius Pra- 
esąs jau beveik 
nuolatos einan- 
ir vargiai

Pas

primušti

SKUODAS, 
Telšių apskr.

Sodžių į vienasėdžius da-

Austrijos 
nas Juozas 
mirštantis; 
tis silpnyn 
ištiksiąs gyvas, 
gantį senelį sušaukta visi 
namiškiai ir dvariškiai. Se
niau jo nesveikumai nebū
davo viešai skelbiami, bet

jau 
ser-
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banko čekiu. Nekurie pas
toriai išduodavo iš čekio 
$15, kiti tiktai $10, o buvo 
ir tokie gailiaširdžiai, ku
rie už savo darbą pasilikda
vo tiktai du doleriu^ išduo
dami iš čekio $18 smulkią 
pinigą. Kitą dieną pasto
riai persitikrino, kad tie 
čekiai yra suklastuoti tos 
vikrios apgaviką porelės. 
Policija dabar ją. ieško, bet 
gal jiedu išvažiavo... “pra
leisti medaus mėnesius” ki
tan miestan.

Rusės šokikės nesmagumai.
Detroit, Mich. — Policija 

uorėj o uždrausti greitukei 
Svirsky, rūstį šokikei, šokti 
teatre nuogomis kiškomis ir 
švelniai patarė jai užsimau
ti ant koją ilgas šilko pan- 
čiakas. Priešai tokią dai
lės profanaciją užprotesta
vo energiškai rusė ir grąsi- 
no, kad tokiuo budu ji visai 
nešoksianti. Pagalios m-lle 
Svirsky. laimėjo ir publika 
teatre Garick turėjo laimę 
gėrėtis pasakiškai baltomis 
artistės kojukėmis, be jokią 
uždangalą profanacijos. Ži
novai tvirtina, jogei buvę 
kas matyti, kadangi šokis 
savo švelnumu ir gracija 
tikrai buvęs puikus.

Baisi nelaimė ant geležin
kelio.

Odessa, Minn. — Dvyli
ka žmonių liko ant vietos" 
užmušta, o kita tiek sun
kiai sužeista, kuomet pre
kių traukinis linijos Chica
go, Milwaukee & St. Paul 
susimušė su greituoju trau
kiniu. Vienas miegamasis 
vagonas liko perskeltas per 
pusę ir jame daugiausiai 
žmonią žuvo. Nors miega
masis ir valgomasis vagonai 
buvo perdėm iš plieno, vie
nok greitojo traukinio su
simušimo jėga buvo taip di
delė, kad suskaldė abudu 
vagonu. Tatai fabrikantą 
tvirtinimai, jog plieno vago
nai yra nepavojingi trau
kimą susidaužime, pasirodė 
niekuomi neparemti, ka
dangi jie taip jau susikulia, 
kaip ir mediniai.

Suvienytąją Valstiją pir- 
klybos augimas.

Washington, D. C. — Iš 
vyriausybės apskelbtą pra
nešimą matoma, kad Su
vienytąją Valstiją pirklyba 
šiais metais negirdėtai pa
didėjo. Eksportas arba iš
vežimas prekių pasiekė mil
žiniškos skaitlinės $2.000- 
000.000, arba 200 milijoną 
daugiau už pereituosius me
tus. Ingabenta gi čiauš už
sienio prekių už $1.500.000- 
000. Daugiausiai ingabenta 
čia cukraus, nes net 4.000- 
000.000 svarą už $105.000- 
000; čhemikaliją ir vaistu 
už $95.000.000; kavos 800- 
ObO.OOO svarą už $84.000- 
000; kaučuko ir Indiją gu- 
taperkos už $75.000.000; 
medvilnės išdirbinią ir ža
lio šilko už $130.000.000; 
lininią išdirbinią už $55- 
000.000; medžio išdirbinią 
už $50.000.000; vaisią ir rie
šutą už $40.000.000; dei
mantą ir įvairią brangią ak- 
meną už $33.000.000; dailės 
išdirbinią ir brangiąją kai
liu už $50.000.00; žalvario, 
plieno, sidabro, aukso ir 
t. p. išdirbinią už $100.000- 
000 snviršum. •
. Iš čia gi išvežta daugiau
siai medvilnės išdirbinią už

Kongresas galutinai priėmė 
pertraukimą traktato su 

Rusija.
Washington, D. C. — Vi

sais balsais tiktai prieš vie
no atstovo Malby i New 
Yorko balsą kongresas ga
lutinai priėmė švelnesne) 
formoj prezidento ir sena
to priimtą rezoliuciją, per
traukiančią dar iš 1832 
metą traktatą su Rusija. 
Kongreso atstovai sveikino 
tos rezoliucijos autOrią at
stovą Sulzer’i, jog šis taip 
pasekmingai tą klausimą iš
rišo. Kongresas vienok 
priimtoj rezolįucijoj pasiū
lo Rusijai priimti naują 

"traktatą geresnėmis sąly
gomis.

Taftas vėl įnešė atmestą 
bilią.

Washington, D. C. — 
Prezidentas Taftas įnešė 
kongresai! ir senatai! bilią 
klausime muitą, uždedamą 
ant ingabenamą iš užsienio 
vilną, kurį (bilią) kongre
so priimtą jis pats pavasa
rinėj sesijoj buvo atmetęs. 
Savo sumanyme preziden
tas pataria kongresui suma
žinti, jaigu jau negalima vi
sai nuimti, muitus nuo vilną 
kadangi dabartiniai muitai 
yrs? peraugšti; užtai ir vil
noniai drabužiai čia nepa
prastai brangus. Sumany
me išvedama, jog dabar už 
100 svarą iš užsienio inga
benamą vilną yra mokama 
$11.00, o išvalius ir iššuka
vus tas vilnas pasilieka pir- 
niarankią vilną tiktai 20 
svarą, tatai vieną tiktai 
muitą išeina 55 centą ant 
svaro. Taftas teisinasi, buk 
pereito j kongreso sesijoj 
dėlto atmetęs tą vilną bi
lią, jog neturėjęs atsakančią 
išskaitymą, kiek uždirba fa
brikantas, kiek siekia mui
tai ir kaip skaudžiai tas vil
ną brangumas atsieina per
kančiai visuomenei. — Mat, 
vis tai politika! Norėda
mas intikti fabrikantams ir 
pirkliams, Taftas anuomet 
atmetė kelis panašius bilius, 
bet nesenai važinėdamas po 
visą šalį su savo agitacija, 
pamatė^-kad visuomenė la
bai yra neužganėdinta juomi 
užtai, tad dabar prieš pre
zidento rinkinius Taftui 
kaipsyk yra gera proga pa
sirodyti x “nekaltu avinė
liu^’...

Senatorius pasmerkia 
trustus.

New York, N. Y. — Se
natorius W. Borah iš Ida
ho valstijos savo kalboje 
jaunuomenės kliube išsi
reiškė, kad Amerikos trus- 
tai, o tokie piktadariai kaip 
broliai McNamarai. — tai 
tas-pat. Taip prigulintieji 
į trustus kapitalistai 1 yra 
banditais ir žmogžudžiais, 
kaip ir aršiausieji dinami- 
tininkai. Reikalauja tatai 
senatorius trustus išnai
kinti.

Sumani apgaviką porelė.
New York, N. Y. — Po

licija uoliai ieško nepapras
tai vikrios porelės, jauno 
vyro ir mergaitės, kurie 
viena diena net 75 kartus 
ėmė šliubą. Toji porelė 
kreipdavosi į pastovią su 
padirbtu vedybų leidimu, 
prašydama duoti jiems šliu
bą. Pastorius neatjauzda- 
mas nieko pikto rišo tąją 
porelę moterystės ryšiu, už 
ką jaunevedis mokėdavo 
pastoriui 20 dol. padirbtu

000; plieno ir geležies išvež
ta už $250,0001X10.

Pelnas apautuvą fabri' 
kantą.

St. Louis, Mo. — Kom
panija Hamilton Brqwii, 
išdirbanti, apautuvus, išmo
kėjo. savo akcijonieriams 25 
nuošimčius metinio pelno 
už ją indėtus pinigus. Ta
tai kuris kapitalistas tūrėjo 
indėj ęs tiktai $1.000, tas už
dirbo $250 ’ nuošimčio į me
tus. ■ Na, ir kaip čia nebus 
brangus * batai delei tokio 
negirdėto plėšimo!.;.

Cukraus trustas įveda pen
sijas darbininkams.

New York, N. Y. ■— Ame
rican Sugar Refining Co. 
trusto akcijonieriai ateinan
čiam mėnesyje mano priim
ti sumanymą mokėti savo 
seniems išsitarnavusiems 
darbininkams pensijas. Pa
gal tą projektą, pensijos 
bus mokamos darbinin
kams, užbaigusiems 65 me
tus amžiaus ir nuolatos dir
busiems kompanijai per 30 
metą. Moterįs nuo 60 me
tą savo amžiaus, dirbusios 
kompanijai 25 metus, taip- 
pat gaus pensijas. Pensi
ja negali but mažesnė kaip 
$20 į mėnesį ir ne augštes- 
nė kaip $5.000 į metus, žiū
rint kokią vietą kompani
joj darbininkas užėmė.

Išmokino beždžiones žmo
nią kalbos.

Philadelphia, Pa. — Ži
nomas psychologas Penn- 
sylvanijos universitete, dr. 
William Furness, po dvieją 
metą sunkaus darbo ir' kan
trybės ' įstengė išmokinti 
dvi šimpanzą veisles bez- 
džioni žmonią kalbos ir tam 
tikrą žmogąus man erą. 
Beždžionės ištaria neku
rtuos trumpesnius anglą 
kalbos žodžius visai aiškiai, 
o daugybę supranta. Iš 
krūvos įvairiu spalvą po- 
perią išrenka tokią, kokią 
paliepia ją savininkas dr at
lieka tokius patarnavimus, 
kokius tik apdovanotas 
augšta inteligentija sutvė
rimas gali išpildyti. Dr. 
Furness nuolatos esti tą 
beždžionių draugijoje ir 
kantriai jas viso-ko moki
na.

Laižybos už Rooseveltą.
New York, N, Y. — Di

dieji finansistai nuo Wall 
gatvės, kurie* žino net kaip 
žolė auga ir kas joje šnabž
da, daro laižybas “penki už 
vieną”, kad buvusia prezi
dentas Theodore Roosevelt 
bus nominuotas ir tikrai iš
rinktas prezidentu ateinan
čiais metais.

Garsus diplomatas numirė.
New York, N. Y. — Čia 

numirė garsus diplomatas 
ir žymią daugiausiai h isto
rijos veikalą autorius John 
Bigelow. Turėjo jis 94 me
tus amžiaus. Paskutinį sa
vo veikalą užbaigė 1908 me
tais ir nuo to laiko nustojo 
rašęs. Prieš kelis metus 
jis buvo žymiausiu diploma
tą stulpu.

Gubernatorius kalėjime.
Nashville, Tenn. — Tur 

būti pirmuoju kartu šioj ša
lyj gubernatorius savano
riai praleido naktį valstijos 
kalėjime tarpe kalinią,, nu
duodamas areštuotą pikta
darį, idant iš tarpo, kalinią 
išrinkus geriausius ir pa- 
liuosavus, suteikiant jiems 
tokiuo budu Kalėdą dova
ną, 
yra 
per

Pirmąja reforrpą, kokią 
įvedė praleidęs iiaktį kalė
jime gubernatorius, yra pa
naikinimas bausmės plakti 
kalinius, pririštus'' kalėjimo 
kieme prie stulpdj kas buvo 
daroma du kartu- į savaitę. 
Gubernatorius ta?ai panai
kino tą barbarą-’ paprotį, 
nes, kaip pats' sako, kalėji
mas yra užtektinai baisia 
bausme, kame jis persitik
rinęs, praleisdamas tik vie
ną naktį jo sienose. Gu
bernatorius sumanęs pa- 
liuosuoti iš kalėjimo daugy
bę kalihią. •

Apkūlė streiklaužius.
Winona, Minn. — Strei

kuojantieji čia tramvajų 
darbininkai ir jiems simpa
tizuojanti publika užpuolė 
ant kelią tramvajų, išdaužė 
plytomis langus ir skaudžiai 
apkūlė tarnaujančius juose 
streiklaužius. Pašauktas 
buris policistą negalėjo nu
malšinti inirtusius straikie- 
rius. Tramvają judėjimas 
ten yra nenormalinis.

LAIŠKAS REDAKCIJAI.

“Kataliko” 50-me nume
ryje, 3-me puslapyje, patė- 
raijau sekančią žinutę:

“Miesto taryba pralošė. 
— Milwaukee, Wis. miesto 
taryba apskundė teisman 
train vają kompan  j ą ‘1 Mil- 
Avaukee Electric Railway”, 
idant ši užmokėtą miestui 
$187.500, menamai prigulin
čią miestui už išduotus lei
dimus per 15 metą. Augš- 
čiausis Wisconsin© valstijos 
teismas pripažino, kad kom
panija nereikalauja mokėti 
miestui nei vieną .centą”.

Su viršpaminėta byla 
miesto taryh^aitėko. bendro 
neturi, o tik prokuratorius 
arba “City Attorney” vis
ką veikia. Jis buvo atra
dėju arba iškratinėtoju 
miesto “charterio” įstatą, 
taigi ir atradęs, kad kom
panija nėra mokėjusi arba 
pildžiusi miesto įstatu ir pa
davė ją teisman. Toji by
la atidėta iki vasario mė
nesiui (dienos nėra paskir
ta. nes “courto” kalendo
rius dar neišleista).

Su pagarba,
S. J. Dargužis, 

Wauwatosa, Wis.~
Nuo Redakcijos. Labai 

mums malonu, kad p. S. J. 
Dargužis patėmijęs atitaiso 
tos žinutės klaidą, kokią 
ieškančiuose sensaciją an
glą laikraščiuose nekados 
netrūksta; bet tais pačiais 
laikraščiais ir mes priversti 
naudotis ir nekartą gali at
sitikti, kad iš ją skilčių 
persispauzdiname sau iš
kraipytas žinutes, kaip tas 
išėjo ir šiame atsitikime 
ir kaip tas atsitinka 
suose laikraščiuose.

vi-

VISOKIOS ŽINIOS.
Austrijos parlamentas 

paskyręs 83 nijjijppus mar
kią pensijoms į j g^ežinkelią 
valdininkams.} Pastarieji iš 
to esą labai npjžįągę.

Samaros gubernijoj, Glu- 
šieuose, Nikolajevo pavieto, 
tūkstančiai badaujančią so- 
diečią prašė savo šventiko 
pavelyti jiems piauti ar
klius ir valgyti arklieną. 

nuostolius, išnešančius mili
joną dolerią.

*
Liveipoole sustreikavę 

100.000 darbininką iš med
vilnės išdirbinią fabriką. 
Streikas apskelbta delei ne
sutikimą darbininką unistą 
su neunistais.

*
Rusijos teisdarystės mi- 

nisteris patraukęs atsako
mybėn Krasnojarsko kalė
jimo direktorių už kalinią 
mušimą ir kankinimą. Re
gis, tas veikiama tik delei 
žmonią akią.

— *
Rusijos 800 rabiną išlei

dęs apreiškimą, kuriuomi 
neatmainomai užgina mėto
mas ant žydą insinuacijas, 
buk žydai savo ritualiniems 
tikslams panaudoją krikš: 
čionią kraują.

*
Tiflise po triją dieną tar

dymo karo-apskričio teis
mas pasmerkė sušaudyti 
buvusį Kvarelio policijos 
pristavą Kanččlį už nužu
dymą liepos mėnesyj š. m. 
šil’dono staršinos.

*
Cholera Italijoj gęstanti. 

Vyriaūsybės pranešimuose 
matoma, kad šiais laikais 
visoj Italijoj kas dieną su
sergą nedaugiau 24 asmeną, 
iš kurią vos keli mirštą.

vyriausybe praneša tie- 
nežinia.

Ar

Meksike žmogžudžiai Ro
sa Norda apylinkėse, Mek
sike. nužudę amerikoną Gil
lette iš Cleveland, jo sody
bą sudeginę ir pasiėmę $10- 
000 ir. visus gyvulius, 
nėtas amerikonas ten 
jęs turtingą ūki.

turė-

metuParyžiuje dienos 
.ant vieno bulvaro nušauta 
banko pasiuntinys, gabe
nantis $60.000. 4 plėšikai 
į nelaimingąjį šovę, ištrau
kę iš ranką krepšį su pini
gais ir, sėdę į automobilią, 
sau nuvažiavę. •

Italijoj kitados pagarsė
jusi Komoristą byla mies
tely Viterbo visai užmigus 
ir ja ja niekas besiinteresuo
ja. Teisme byla buk tai 
dar vedama, bet nei liudi
ninkai nei advokatai neatei
nanti teisman. Regis vis
kas nueis sau vėjais. O to 
ir luakiama, nes vyriausybė 
kitu kuo užimta.

Dėdė Samas pertraukia sutartį su Rusija.

vienuolyno kieme išstatė 
viešam pajuokimui didelį 
Tolstojaus paveikslą, visą 
išmargintą biauriais patė- 
mijimais. Iliodoro inagi- 
tuoti laukiniai ' pasekėjai 
visokiais budais stengėsi 
pažeminti paveikslą, už
baigdami spiaudymais.

Ant visos Kretos salos 
šiais laikais atsibunanti gin
kluoti susirinkimai, kuriuo
se tariamasi ant salos su
šaukti revoliucijinį parla
mentą. Kai kuriuose susi
rinkimuose net atstovai tan 
parlamentan renkama. Tuo 
budu norima atsiskirti nuo 
Turkijos ir prisiglausti prie 
Graikijos.

Sensaciją pagimdęs dien
raščiuose prtHiešimąs, kad 
Serbijoj susekta platus 
“juodosios rankos” suokal
bis, kurio tikslu butą su
griauti dabartinę Karage- 
orgievičią dinastiją ir nužu
dyti ministerius Pasičią ir 
Milavanovičią. Suokalbi
ninkai, sakoma, turėję 
000 veikiamąją narią.

25-

Mėksiko vyriausybė 
sprendžius pagriebti į

nu- 
savo 

rankas generolą Reyes, - ku
ris ten esąs visu nesutikimą 
šaltiniu. Matomai, Reyes 
pasislėpęs kur kalnuose ir 
tenai organizuojąs armiją 
prieš dabartinį prezidentą 
Maderą, 
valdžios 
karšta.

Jei jis papuls į 
rankas bus jam

kalbė-
Londone moterių lygos 

viename susirinkime 
jo kanclierius Lloyd Geor
ge. Jam bekalbant metė į 
jį blekinę, prikimštą sufra- 
gisčią atsišaukimais, nekok- 
sai 18 metą Mc. Dougall, 
karštas sufragisčiu šalinin
kas. Ant vietos jis suimta, 
o ant rytojaus pasmerkta į 
sunkiuosius 
mėnesiams, 
tragizmas!

darbus dviem 
Tai tau ir s.u-

*
SuvienytąjąKuomet

Valstiją žydai pasekmingai 
apsidirbo su Rusija, ty. pri
vertė kongresą pertraukti 
su Rusija sutartį iš 1832 
metą už negerbimą žydą 
pasportą, dabar tokias pat 
agitacijas pradėjo ir Angli
jos žydai, idant ir pastaro
ji viešpatystė pertrauktą 
sutartį su Rusija už pas- 
portus.

—Donahey in Cleveland Plain Dealer.

lanki laikraštija tvirtino 
kad valstybės išde pakak
sią pinigą karo vedimui ap
skritiems metams ir nereik 
šią užtraukti paskolą. Te - 
čiau dabar tie tvirtinimai 
pasirodė tuščiais, kadangi 
netrukus žadama apskelbt:1 
karaliaus dekretas, kuriuo- 
mi bus leidžiama karo mi- 
nisteriui užtraukti specijali- 
nę paskolą 65 milijonus li
rą, kuriais busią pridengta 
dabartinio karo išlaidos. <

Tarp kumučią.
— Poniutė iš bažnyčios
— Taip, 

mokslo.
— Regis 

savo aveles?
— Oi ne,

n.žganėdintas,^ tik ant avi
ui?' rugbjo. u-' *

klausiau pa-

kunigas peikė

įš» avelią buvo

Teisme.
Teisėjas: — 27 metus kal

tinamasis buvo geras, pa
vyzdingas pilietis — ir šian
die patrauktas ‘ teisman už 
vagystę. -

Vagis: — Atsiprašau po
no teisėjo, bet argi nepa
kanka 27 metą būti? Pa
galiau ką aš esu viskam 
kaltas, jei mane tasai Ve 
policistas atvilko teisman?

Tris žingsniai.
' Kūno penėjimui būtinai 
reikalingi trįs žingsniai, 
ty. priimti atsakomą mais
to daugį, jį jgerai sukram
tyti, ir išvaryti, iš kūno vi
sas jau nudėvėtas mede- 
gas. Reikia turėti geras 
apetitas, kad priėmus valgį, 
sveikas pilvas ir gerai vei
kiantis viduriai, kad suvirš
kinus ir laukan išvarius. 
Kaip veik gi žmogaus 
viduriai kiek sugenda, jis 
tuojau pasijaučia negerai, 
ima sargalioti, ir todėl rei
kia stengtis tuojau visa su
tvarkyti. Šiame atvejui 
Triner’s American Elixir of 
Bitter Wine yra geriausias 
vaistas, kadangi jis urnai iš
valo visą sistemą, sustipri
na vidurius taip, kad jie 
vėl gali gerai maistą virš
kinti be jokią nesmagumą. 
Nužudžius apetitą, nusil
pus, viduriams sukietėjus, 
gavus dieglius, galvai ir nu
garai skaudant, širdies su- 
pykimuose, taipjau esant 
nervingam ir daugelyje mo
torą ligą Trinerio Ameri
can Elixir of Bitter Wine 
yra atsakomiausias vaistas. 
Gaunamas visose aptiekose. 
Jos. Triner, 1333 — 1339 S. 
Ashland As., Chicago, Ill
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į MOTERIŲ SKYRIUS |

MŲSŲ MOTERIS, KAI
PO VYRAS JAS MATO.

Nogėdami būti beša
liais ir' visapusiai gvil
denti šį svarbų visuo
menės gyvenimo klau
simą, liubsai suteikia
me vietą ir šiam “kri
tikos straipsneliui apie 
musų moteris”, kaip 
gerbiamas autorius ■ jį 
užvardino. Red.

žįsta' tik dangaus ' dvasioj. 
Tokia meile jii^iabiMins 
vyro augščiaiisįas' išminties 
dorybes ir gražybes; de^ji- 
čin meilės žibintuvu ji i'šVęs 
žmoniją iš tamsos slėnių, Įš. 
gyvuliškų piktybių ant kul
no dangiškos šviesos. Tam 
tikslui visai mažais iš jos 
terei kalaų jama,., VjSkks, ką. 
svietas jos prašo, 'tai Gy
vumo ir Graždųgų' Vifihok; 
gyvumo ir grąžįųūo pakan
ka uždegimui dieviškos, 
meilės ugiiię^
gimdy s pa laįinbŠ . ki i’d ik jų s. 
ii- išaugins j’i*riušycnfais 
žmonėmis, kurio išžUigštiųs 
svietą išmintieį. hr dorybes 
šlovėj. ‘ X.7Patėmi jau ‘ ‘ Katalike” 

moterių skyriuje, kad mu
sų moteris perdaug • kalba 
apie apšvietą, o permažai 
apie apsišvietimą. Teisybė, 
saulL.gąli apšviesti,.brt. aut 
žemės retai vaikščioja tokie 
asmenis, kurie galėtų lyg 
saulė apšyįestį.. Todėl tai. 
L. M?, Dr-ja “Apšvieta”- 
turėtų tikresnį vardą, pasi
vadindama ‘ ‘ Apsiš vietinio ” 
draugija. A- '

Bet tai yra' ne tas daly
kas, apie kurį čionai mano
ma rašyti. Reikia labai 
godoti Liet. Motelių Dr-ją 
“Apšvietą”, kuri, tikima, 
susideda iš gabiausiųjų ap- 
sišvietusiųjų moterių. Ma
no geismas yra patarti mu
sų seselėms, kad kiekviimas 
žmogus gali apsišviesti, 
kiekvienas galim pasiekti 
mokslą, pastoti išmintingu, 
jaigu mes tik gyva širdimi 
tą sieksim. Pilnas oras 
yra pripildytas mokslo. 
Svietas yra musų geriausia 
mokslainė ir Dievas yra 
musų geriausis mokytojas. 
Kas su gyvu troškimu bel
džiasi, tam išipinties durys 
huną atidarytus. Paklaus^

nė toji moteris, kuri žiniose 
esanti neapsišyietiis — ne
mok inta? — Beveik visados 
tokia moteris buna natu
rališka, lėta, atviros širdies, 
visados galinti išgirsti bų- 
dinimo ir inkyėpimo balsą. 
Nors jos gyvenimo takas 
yj a pavojingas ir taukiai 
apgailėtinai . valingas;.:;ir 
skaudus, bet ji yra ■ „viena 
įš_ tų deyyiiiąsdėšįiHfis.i’ de
vynių avelių, liųfįūs-. iŲiiy 
giškas Piemuo į<5'tų.’.’iešJūi|i;: 
Įicr sunki a usiuš i' rškcty iĮns.

Naturališka m^įefis jįjin-;.' 
k i a i in sti nkf įyiškąi 'yrHyiš- 
mintiiigair dorąy.ii01;siy noy 
mokinta.
augštu;. jn*-)tiųy sį ės --priedyr*

ŠipiSririy; 
turališkas "pajautimąs inotdi _ . . . .
rišlįs;Jytię& yrą spimlnlėliš]-j 
t<)S. įlangiškos šviesos,; ....
11 ušv-ies visą ■ svietą; ir' kiiiųū/; 
ja -žibės -ateities^inonijųry;

’ --ii.-- .

.. Vyro
Toks tiii

,žųmaš'"--ir gyjiwfefe; Įnirti

i n i u pa j a ū t iihi i’.;,

Gyvenimo tikslas, 'y
Bet štai beveik visos mu

sų moterįs- pradeda' eiti į 
antrąjį luomą. -Tai yra 
joms kelias žengti toliau — 
augščiau. Laimingos, - ku-; 
ries nestovės ilgai antraųie 
luome. Tame luome stovė
damos, jos mano esančios 
apsišvietusios ir pasilickta 
neapsišvietusios. Jos žino 
kas yra tikrybė, bet nežino 
kas yra tuštybė.

Driko mes gyvenam? —• 
sako.: “Del 
. (O kas ne-

Jis -nesirupihąjy^Į^^ųką; 
kepti, siūti, ar

■JKiin; kas išmokino..K operų i- 
ka sužinoti, kad žemė suka
si aplink saulę? Kas išmo
kino, Galieo padaryti pirmų 
teleskopų? Kas iiShokino 
Netvton’ų patirti gravitaci
jos (pritraukimo pajėga) 
įstatymų? Kas išmokino 
Beethoven’ą surasti dangiš
kų gražybės harmoniją mu
zikoj ?

Laimingas yra tas, kuris 
žino, kas tuos didvyrius iš
mokino. z

Palaimintas butų tas, ku
ris galėtų pabudinti, tą mie
gančią armiją musų mote
rių! Dievas žino, ar daug 
jau yra jų atsibudusių — 
gyvų?

Katekizinąs 
garbės Dievo 
gyvena del savo garbės?) 
Jaigu taip, tai kas yra gar
bė ? ,-^ ■ Ar..yra .garbė,.. kuo-, 
jlfct mes .mokiių- gerai iš? 
kepti niaistą-jiygerai paval
gyti ! Didžiąįisis.Nazareto 

1< >ky to jas sako, kad žmo
gus pats yra svarbesni^ už 
maistą ir apdarą; o šv. Raš
tas sako, kad Jis daugel 
dienų buvo nevalgęs. Tai 
kas-gi pagal musų žmogiš
ką supratimą yra tikriausia 
brangenybė gyvenime? Ko
kios ypatybės padarytu mo
terį verčiausia ir naudin
giausia del sviete??.

yra lengva isšųnirniti gy
vi e m s ' žlikui ėi'ns:£yTįki’ą- < gi- 
•moteris, koki(\S”' DleVJš' iii* 
svietas reikalž^ą,įrių^?ibĮ^tį 
gy va — gy va; Wr^Hgins; 
kaip ' audra, kmp yžaRrifs-... 
Ji turi būti gyhžį'kaip" 
■ša dangaus šlove; apva
žiausių spalvų* jtr\sąįdžiau- 
siu kvapsnių žiędąsįy turi 
Žibėti d i e viškos. /tobulybės 
Spinduliais... Visos yrs' min
tis ir visi darbai turi; būti 
dangiškos harmonijos; mu
zika, .kuri keltw;;^(^;šįrdį 
prie -anioliškų daifrųr^-Dau
giau negu tai... Ji turį bųti 
dorybės ir nekaltybės dva
sia. Taipgi ji turi būti iš-' 
minties dvasia, ištyrusi vis 
sąs peklos gilybės; išgrio
vusį jos pamatus: ir: sutru
pinusi visą piktoxgalylMy.iJi 
turi būti atviros širdies.ne-' 
kalta mergelė, nepažįstanti 
svieto piktybių, bet Jąippal 
tūri būti ■ išmintingesnė \ už 
Saliamoną. Ji. turi -būti 
Magdalena .7—. nusidėjėlė ir 
šventoji. ... -į ?-y -■. ...y

Šitokia moteris . nušįųos- 
tys nelaimingųjų JievošJ<U- 
dikių ašaras, ir pilnoj, viso 
dangaus, šlovėj..nuves juos į 
Rojų... ,\A. Bridis. _

MOTERIŲ ŪGIS IR FI
ZIŠKOS JĖGOS,. :

Apsišvietusi fykštuolė.
Nekuria gyvenimo studi- 

jubtojas, studijuodamas 
musų moteris, paskirsto jas 
į tris luomus: 1) kurios 
žiniose esančios neapsišvie- 
tusios; 2) kurios mano 
esančios apsišvietusios ir 
3) ‘ kurios yra tikrai apsi
švietusios. Paklausus, ku
rį iš tų trijų luomų jis skai
tytų geresniu, atsakė: “Pa
skutinį arba pirmąjį, bet ne 
vidurinį”. Delko ne vidu
rinį? — Moteris, kuri ma
no esanti apsišvietusi, yra 
grasinanti ir mkiri šykštuo- 
lė. Ji žino kas yra tiesa, 
bet nežino kas yra klaida; 
ji turi apie save 
rybių, o nuolatos 
mą čyruoja apie 
teš; ji visus apie 
daro vargingais 
m i n gaiš 
pastoja 
širdimi gamtos tyrone. Ne
laimingi tie, kurie turi gy
venti vienuose namuose su 
tokia moterimi!.

daug do- 
šmeišda- 

kitų kal- 
save pa
ir nelai-

Tankiai ji net 
savo užkietėjusia

, Mj
Naturališka moteris.

Bet kaip gali būti gėrės

Kokių moterių svietas 
reikalauja.

Galima sakyti, kad mo
teris, kuri moka. pagaminti 
gem aralgį, švariai užlaikyti 
namus ir gražiai auklėti kū
dikius y-raįbrangi įy jįaudin- 
ga. B^t apšvietoj tas viskas 
yra mažmožiu. Valgių ga
minimas yra profesija ba- 
lionpilvio virėjo; namų va
lymą atlieka geriausiai did- 
nosis senas tarnas; auklėji
mas taipgi yra profesija iš
silavinusios nelaimingos 
Petronės.

Tai ką moteris turi siek
ti? kokia ji turi būti, idant 
galėtų suteikti palaiminimą 
svietui ir savo namams? — 
Ji turi pastoti dieviška ar
tiste. Ne būtinai reikalinga, 
kad ji galėtų piešti angštų 
dvasiškų gražybių ir ,in- 
kvėpimų paveikslus,, ar.ra
šyti šventų jausmų eiles, 
arba bukliausiai išsilavinti 
muzikoje — bet, idant ji 
butų tik skulptore, kuri, ga
lėtų nulipinti simmetriŠkoj 
kultūros tobulybėj savo 
kūną; augščiausios dvasiš
kos gražybės inkvėpimu nu
piešti savo veidų ir paga
lios, idant kiekvienas jos 
žodis ir žingsnis butų mu
zika, sukelianti kilčiausių-, 
jų jausmų harmoniją. Ta
da ji pastos naudingiausia, 
tada ji galės inkvėpti. tokių 
dieviškų melięf kokių pa-

I ■ -

Moterių .emansipacijos 
priešai nurodo į., fiziškus 
skirtingumus moteries ir 
vyro, pav. į ūgį jr; jėgas. 
Vyras yra augštesnis/jr sti
presnis. Moteris yrą;švelne- 
snė, labiau pajiąši kūdikiui.. 
Iki 12 m. amžiaus mergaitės 
yra smulkesnio ūgio už 
vaikfts. Vėliaus iki 16 me
tų mergaitės .savo fizišku 
išsivystymu pereina vaikus, 
toliaus jų isi vystymas silp
sta, kuomet vaikai ir toliau 
vystosi. Po 20 metų mer
gaitė yra moterimi, vaikas 
išsivysto iki 25 metų.

Prancūzės, yra žemesnės 
už vyrus 12 centimetrų, pa
gal apskaitymus Topinar- 
d’o. Suvienytųjų Valstijų 
amerikonės žemesnės už vy
rus 13 centimetrų (Sar
gent), Belgijoj skirtumas 
abiejų lyčių ūgio — 10 cen
timetrų (Quetelet).*

Ištikrųjų gi tas skirtin
gumas ūgio ir jėgų vyro ir 
moteries yra tiktai laikinas. 
Gyvenimo sąlygos, klima
tas, maistas yra, svarbiau
siomis skirtingumų priežas
timis tarpe pavienių žmo
nių, tarpe tautų ir rasių, 
kaip ir tarpe vyro ir mote
ries. Šalyse, kur moterįs 
nuolatos mankšto savo kū
ną ir ilgai esti šviežiame 
ore, jų ūgis ir jėgos žymiai 
pasidaugina. Pažvelgkime 
į švedes ir angles.^

C. •

Atėjus ^Rift’^Vieiįo, mer
gaitės ir ^aikfct iėsti vieno
kio ūgio. ; Paįal nekuriuos 
antropologus, ^mergaitės es
ti net augštešimo-ūgio. To
limesnis aftigiš daugiausiai 
priklauso liiuo ’ gyvenimo są
lygų ir aphiskybių. Mote
ries rauiffenų jrėga be abe
jonės yra mažesnė negu vy- 

;To, kas paeina-nuo moterių 
’ fiziško neveiklumo - bėgyje 
šimtmečių. ■ Tuomtarpu pir
mapradėje rasėse moteris 
yra lygiai stipri-kaip ir vy- 

: ras, ačiū savo gyvenimo są
lygoms ir savo darbui. 
Papuasų moteris yra tiktai 
darbiniu .gyvuliu, ji dirba 

\ daugiau už vyių ’ ir tankiai 
ant- savo- pečių pešioja po 

■ du vaiku; hotentotų ir kaf- 
f rų moteris kulia javus, sta
to grinčias, kerta medžius 

; (Thomson) 44- žodžiu, paly
ginimo: socijologija suteiks 
mums daugybę prirodymų 
parėmimui Jos ė tiesos, kad 
po intekme fiziškų mankš- 
tymų, gyvenimo sąlygų ir 
darbo bėgyje daugybės kar
tų moteris fiziškomis jė
gomis sulygsta vyrui.

Dar ikišiol apšviesta 
žmonija kovoja su prieta
rais apie buvimą senuose, 
miglotuose .šimtmečiuose 
milžiniško ilgio žmonių. 
Mokslas ištyrė, kad tokių 
milžinų nękiiomet ant že
mės nebuvo. Šiandie, ačiū 
paleontologijos. išradimam^, 
yra žinomg, Ijcąd dabartinis 
žmogus yrą, aųgštesnio ūgio, 
negu jo ainis trogloditų ga
dynėje. , 15,

Ūgis ir fiziškos, jėgos 
pasiduoda .evolįucijai. Pra- 
ėj us 10 ąr ; , šimtmečių 
žmonių pąžąijgą eis norma
linio plėtojįmosį jkeliu. Mo
teris, .kurios, 4ąhar yra ma-. 
Žėsp#> ./Ilgią*..^įįl^nesnės^ už
vyrąs, šimtmečių bėgyje 
gali ^susilygįųti su jais , ir 
fiziškomis. jogomis įr ūgių- 
.y Pagalios, jė;gės ir ūgis nė
ra surištos-, rsti proto gabu
mais-. • Kas’dai yra mintis-?' 
Ar-gi ji- yra -fiziškos ener
gijos vaisium’?. Tai yra 
negalimu daiktu. Didieji 
išradimai, ■» ačiū kuriems 
žmonija siekia taip augštą 
išsivystymo ■, Jaipsnį, reika
lavo iš jų tverė jų labai men
kų fiziškų jėgų. Inteli
gentiška moteris tan
kiai akimirksnyje lengviai 
įstengs išrišti .sunkų klausi
mą, kurį herkulesas savo 
Sunkiu protavimu rištų iš
tisas savaites,, jaigu ne mė
nesius arba' metus. Yra 
raštininkų, kurie milžiniš
ku proto intempimu ištisą 
savo amžių rašo beprasmę 
knygą, neturinčią jokios 
vertės šalę vieno puslapio, 
parašyto aiškiu moteries 
protavimu.

Dirksnių energija, iš ku
rios tyška mintis, neturi 
nieko abclno su musų kūno 
raumenų jėgomis. Didieji 
minties ir talentų žmonės 
buvo paprastai nedidelio 
ūgio. Platonas, Aristote
lis, Sokratas, Epiktetas, 
Aleksandras Didysis, Bal
zakas, Montaigne, Spinoza, 
Lalande, Napoleonas I ir 
šimtai kitjįl -liSbitvo augšto 
ūgio žmonėmis.

Jaigu net moteris niekad 
negalėtų snn.lj’gti vyrui sa
vo ugiu ir fiziškomis jėgo
mis, fai vienok lengvai ga
lėtų nusiraminti, susilygi
nus su juomi intelektuališ- 
kai. 'Iš “D. Z.”

KA’l'AL
------ —----------- -—-------- —-------------------------------------------------------------------------------------------------—---------------------------------------------------------

VIETINES ŽINIOS. ^1

LIETUVIAMS ŽINO- 
TINA!

Chicago ir apylinkės lie
tuviams pranešama, kad 
ateinančiame panedėlyj, ty. 
Naujų Metų, “KATALI
KO” ofisas visą dieną bus 
uždarytas. Visokie reika
lai galima atlikti anksčiau, 
subatoj arba nedėlioj.

_ J. M. Tananevičia.

’toliau tęsis, ant didžiausios 
nenaudos pačių organizuoti] 
darbininkų.

Veltai išlauko plauni sa
vo kūnų, jei tavo sųžinė su
tepta.

Egzekucija atidėta.
Kaip jau žinoma, ketini 

lenkai plėšikai, nužudžiusie- 
ji faiinėri Fv. Guelzow’ą, 
teismo liko pasmerkti pa
karti ir jų egzekucija turė
jo būti išpildyta pereito j 
pėtnyčioj, gruodžio 22 die
ną. ‘ Ačiū rūpesčiui kuopos 
Chicagos piliečių, tarp’ ku
rių buvo ir lenkai, guberna
torius Dencen pasmerktųjų 
egzekuciją atidėjo iki va
sario 16 dienai 1912 metų. 
Tokiuo budu dabar pa
smerktieji dar galės įnešti 
savo bylą peržiūrėjimui 
augštesiiiojo teismo.

Kuomet vyriaųsis kalėji
mo užveizda Davies ap
skelbė pasmerktiems gu
bernatoriaus nutarimą, trys 
iš jų, būtent: Frank Shid- 
lowski, Thas. Schultz ir 
Philip Summerling neišpa
sakytai nusidžiaugė ir. apsi
verkė. Tiktai Walter Shid- 
lowski šaltai išklausė tą 
pranešimą ir vėliaus laik
raščio reporteriui taip pa
sakojo: ■ i ;

“Aš visai nesibijau kar
tuvių— kalbėjo jisai ramiu 
balsu — tiktai gaila man 
savo draugų. Aš sprendžiu,, 
jog mirties bausmė yra 
lengvesnė hegil ligmirtinio 
kalėjimo .'‘.ibausmė. Tiesa,, 
paskutinės * valandos prieš, 
.pakorimą bent jau nėra ma
lonios-, ’bet v'.isgi tai yra ge
riau,, negu visą amžių sėde- 
,ti kalėjime. Žinau, kad aš 
ąnt kartuvių eisiu tvirtais, 
žingsniais, bet man gaila 
dfaugų. Mano brolis ii* 
SiimmerLing mirties baus
mės neužsitarnavo. Manau, 
kąd mirties pasmerkimas 
liks atšauktas”.

Nesvarus valgomi pro
duktai.

Teisman liko patraukta 
iš įvairių miesto dalių 19 
firmų už peržengimą valsti
jos įstatymų apie valgomų 
produktų pardavinėjimą. 
Mažiausioji bausmė, kokia 
gresia už tą prasižengimą, 

‘yra $50, nekurtos gi firmos 
peržengė tuos įstatymus 
jau kelis kartus. Daugiau
siai tų firmų krautuvėse 
buvo pardavinėjama nešva
rus, suklastuotas uksusas ir 
įvairios . namie sutaisytos 
daržovės skardinėse dėžėse.

is lietuvių politikos.
Lietuvių Demokratų 

Kliubas . paviete Cook 
(Lithuanian County Demo
cratic Club) savo susirinki
me svetainėje prie 33-ios 
gatvės ir Auburn avė. pri
ėmė rezoliucijų, paskirda
mas sekančius kandidatus, 
lietuvius ir lenkus, i įvai
rias miesto valdvietes: aid. 
Fi\ P. Danisch į municipa
linio teismo klerkus, adv. J. 
D. Brenzą į 4-to distrikto 
kongresmanus, L. Ažuką į 
pavieto komisijonierius ir 
Wl. Žukovskį į sanitarinius 
globėjus (trustee).

Dų slavokai areštuoti.
Du- slavokai, Frank 

Brkich ir Joe Postowic li
ko areštuoti ir patraukti 
teismai! Elgin’e už nužudy
mų Jurgio Čapalionio, ku
ris numirę Elgin’e pavieto 
ligonbųfyje, Čapalįonis nu
mirė smegenų uždegimu, 
kame priežastimi buvo mi
nėtų slayokų sumušimas jo 
lapkričio 25 dienų š. m. 
Brkich ir Postowic tų dienų 
sumušę Čapalionį mieste 
Dę Kalb, III.

ziengentį pirklį Lee Yip 
VVing’ų.

Teisėjas Petit’ kuris pa
smerkė mirtin Guelzow’o. 
tittžudytojus, išsireiškė, esąs; 
didelis mirties bausmės 
priešas. Jo nuomone, vals-. 
rijos legislature turi panai
kinti mirties bausmę.

Chicagos humanizmas ne-* 
blogesnis negu Rusijoj!...

Chinietis nori persiskirti 
" sulenkė.

Kokia-ta'i lenkė, Marya 
Kmieėiak, buvo ištekėjusi 
už : šųainerikoiTėjusio chi- 
nięčio," Pinkey L'ee. Vienok 
ne ilgai galėjo ir norėjo šų 
juomi gyventi, nes tuojaus 
po šliubūi jį pametė delei 
kito “baltešnio”. Pabėgo 
ji nuo savo vyro su kokiuo- 
tai Harry Bower. Užgau
tas ehinietis įnešė teisman 
persiskyrimo skundų, kaipo 
priežastį paduodamas pa
čios pabėgima. Pati jau jį 
pametė net rugsėjo 1 dienų 
1910 metais.

Chicagos unijistai prieš 
Gompersą.

Chicagos garinių dūdų 
pravedėjai, susijungę uni- 
jon “International Assn, of 
Steamfitters”, visiškai ig
noruoja Samuel’į Gomper- 
sų, Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentą. Būtent, 
unijistai išrinko visų buviir 
šią unijos tarybą, kuri uo
liai kovojo prieš susijungi
mų garinių dūdų pravedėjų 
unijos su plumbėrių unija 
vienon organizacijon, ką 
Gompersas .k ar štili rėmė. 
Iš 625 unijos narių balsavo 
500, išrinkdami senųjų tary
bų. Iš to viso matyti, kad 
kova tarpe .garinių dūdų 
pravedėjų su plumberiais ir

Ant Naujų Metų.
Vidurmiestyje vakare 

prieš Naujus Metus pavė
linta visiems salitmams ir 
restauracijoms vesti pirkly- 
bą iki 3-čiai vai. nakties, 
vienok saliunai turi, būti už
daryti 1-mą vai. nakties ir 
tik iki tam laikui atsilan- 
kiusie.jie į saliunus svečiai 
gali sau “uliavoti.” iki 3 vak 
nakties. Fabrikams suka
kus 12 vai. nakties pavėlin
ta gausti ir švipti ne ilgiau 
kaip 2 miliutas. Skardinių 
trobelių negalima bus par
davinėti gatvėse vakare 
prieš Naujus Metus.

tei-
ni-

Pasmerktas mirtin.
Augščiausis valstijos 

smas pasmerkė mirtin 
gėrį T. Jennings’ą už nužu
dymų C. B. HiJler’o rugsė
jo 19 dienų 1910 metais. 
Jennings’as liko išleistas iš 
kalėjimo 1910 metais, bet 
atsitikus Hiller’o nužudy
mui, ant naujai nudažyto 
prieangio policija rado kru
vinas žymes nuo žmogžu
džio pirštų, kurie kaipsyk 
buvo panašus Jennings’o 
pirštams. Tuomi pasirem
damas teismas ir pasmerkė 
Jennings’ų pakarti. Egze
kucija bus atlikta vasario 
16 dienų 1912 m., kuomet 
paskirta ir keturių lenkų 
farmėrio Guelzow’o nužu
dytoji; mirties bausmės iš
pildymas.

Mirtin yra pasmerktas 
taippat ehinietis Choo Foo 
Horn, kuris nužudė §avo

Iš draugijų gyvenimo.
Gruodžio 21 dieną š. m. 

Tėv. Myl. Dr-jos 22-ra kuo
pa turėjo savo priešmetinį 
susirinkimą “Aušros” sve
tainėje, kuriame buvo ren
kama nauja valdyba ir ap
kalbama kuopos reikalai. 
Narių susirinko vos 13 as
menų, tatai nebuvo keliama 
svarbesnių klausimų. Pir
miausiai buvo apkalbėta 
apie nesilankymą narių į 
susirinkimus. Nutarta per
kelti kuopos susirinkimus 
vėl į Ridiko svetainę, kur 
bus galima pritraukti į su
sirinkimus daugiau lanky
tojų. Daugumas narių pri
guli į S. L. A. 36-tą kuopą,' 
tatai laikant susirinki
mus tais pačiais nedėldie- 
niais tuojaus po kuopos po
sėdžių, susirinkimai bus 
daug skaitlingesni. Toliau 
buvo apkalbama centro val
dybos ir pavienių kuopų ne
veiklumas. Nutarta susiži
noti su kitomis T. M. D. 
tuopomis Chicagoje, bend
romis jėgomis daugiau dar
buotis ir laikas nuo laiko, 
rašinėjant į vietinius laik
raščius “Kataliką” ir “Lie-' 
aivų” kaipir į organą “ Vie
nybę Lietuvninkų”, raginti 
centro valdybą ir pavienes 
vuopas prie didesnio vei
klumo. Pagalios buvo rėn- ' 
tania valdyba,, bet visų' val
dybos narių negalima- bm- .- 
‘vė - išrinkti delei ■ urištėk-* • 
liaus narių, tatai rinkimai > 
atidėta į ateinantį susirin
kimų. . 'b ■• ■■■

Pasidėk o jaut ’ musų ■’ veik
liam visuomenės darbiniu- ■ 
kui p. B. K. Balevičiui, T. 
M. D. jam pirminikaujaht 
buvo atgaivinta, išleido Ku
dirkos raštus, tatai per tre
čiąjį susivažiavimą, išda
vus jam atskaitų iš savo . 
pirmininkavimo darbų, no
rėta. jį* pakelti į draugijos 
garbės narius, vienok jisai • 
atsisakė priimti tokių gar-, 
bingų .vietų ir pasiliko pa
prastu nariu. Taigi, lai- • 
kydami sau už. pavyzdį to
kį bešalinį atsidavimų vi
suomenės reikalams, ženg- 
kįme tokių vyrų pėdomis, 
o tuomet daug galėsime nu
veikti ir be abejonės išleisti 
musų raštininko kun. Jono 
Žilinsko raštus.

S. Alyva.

Gruodžio 17 dienų š; m 
Lietuviška Teatrališka 
Draugija po Priegloba šv, 
Martino turėjo savo prieš 
metinį susirinkimų šv. Jur
gio parapijos svetainėje 
kuriame buvo renkama 
draugijos valdyba ir orga
nas ateinantiems metams. 
Visa valdyba pasiliko ta 
pati, tiktai, rezignavus 
pirmsėdžiui p. .N. Overlin- 
gui, jo vieton-išrinkta p. P. 
Andrijauskas. Draugija jau 
9 metai laiko sau už orga
nų “Katalikų”, taigi ir 
ateinantiems metams iš
rinkta tas pats, organas,.

‘‘Visgi mano laiškų nero
dyk niekam’1 — rašo jau
nikaitis į savo numylėtinę.

“ Nebi j ok to, mylimiau
sias.
tij laišku kaipir tu”

Aš taippat gėdinuos
- gau-

Lii'ajįf
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■ Iš Lietuviškų Dirvų. |
— ..

New Britain, Conn.
: Vietinės lietuviu draugi
jos labai yra užinteresuotos 
savo tautiškojo namo staty
mu. Nors tas darbas yra 
sunkus, bet sujungtomis jė
gomis veikiant, draugijos 
tikisi pergalėti visas klin
tis. Žemė su nedideliu na
mu jau yra nupirkta, ak? 
cijos jau pardavinėjamos ir 
netrukus žadama pradėti 
svetainės statymas. Visos 
draugijos (šešios) nutarė tų 
sunkaus darbo parėmimui 
surengti teatrą ir parkvies- 
ti iš Waterbury, Conn, ar
tistus, kurie jau yra atsi
žymėję lietuvių scenoje. 
Manoma pastatyti scenoje 
komediją “Pabaigtuvės”. 
Tas perstatymas, kaip gir
dėjau, įvyks vakare, prieš 
pat Naujus Metus.

Vietinė “Apšvietos”’ dr- 
ja žada apvaikščioti dešimts 
metų sukaktuves savo gy
vavimo, kurios sueis vasa
rio mėnesį 1912 metais. Tų 
sukaktuvių atminimui dr- 
jos teatrališka kuopa suma
nė pastatyti scenoje kome
diją “Milijonai vandeny
je”.

Lapkričio 26 dieną š. m. 
toji teatrališka kuopa sulo
šė trijų veikmių komediją 
“Audra Giedroje”. Loši
kai savo roles labai gerai 
atliko. Publikos nemažai 
buvo prisirinkusios. Apart 
komedijos perstatymo, bu
vo dar deklemacijos ir dai
nos. Labiausiai atsižymė
jo E. Zigmaučiutė iš Bris
tol, Conn., puikiai padarius 
vusi dvi dainas: “Pakel
kim broliai balsą” ir “Miš
kas ūžia”. Tai musų so
listei piano skambinimu 
pritarė tikra jos sesuo. 
Kaip buvo matyti, publika 
išsiskirstė labai užganėdin
ta.

Lapkričio 30 dieną, Padė- 
kavonės dienoje, atsibuvo 
vietinės šv. Andriejaus lie
tuvi ų bažnyčios pašventi
mas. Nors bažnyčia dar 
nevisai ištaisyta, bet jau li
ko pašvęsta ir pamaldos 
laikomos skiepe. Tą pa
čią dieną prasidėjo ketu- 
riasdešimts valandų atlai
dai, kuriuose vietiniam 
klebonui į pagalbą pribuvo 
tris svetimi kunigai. To
liau čia žadama parkviest! 
Tėvą Kazimierą-kapueiną 
su misijomis, bet turbut 
tuomet, kaip naujoji bažny
čia bus visai užbaigta.

Darbai čia nekaip eina, 
nors dirbtuvėse ir pilnas 
valandas dirbama, bet ne 
visiems darbininkams duo
dama pilnas laikas išdirbti. 
Patariama čionai iš kitur 
nevažiuoti ieškant darbo, 
nes ir čia yra bedarbių.

P. P. P.

dirbtuvėje — kas ateina, 
tas ir dirba — nors mokes
tis už darbą labai menka: 
paprastam darbininkui už 
10 valandų darbo mokama 
tiktai $1.40. Dėlei prastų 
uždarbių, turbut, ir vestu
vių tarp lietuvių taip ma
ža, nes ištisus metus vos 
viena pora apsivedė prieš 
adventus. Lietuviai čia kas- 
žin kodėl netarpstą. Yra 
pašelpinė draugija- šv. An
tano iš Padvos, kuri savo 
išde turi apie $1.100, bet 
menkai veikia, nes naudin
gais visuomenei darbais ne- 
kuomet nepasirodo. Tarp 
lietuvių yra du smuklinin
kai ir vienas kraut uvnin- 
kas. Lietuviai savo bažny
čios neturi, prisiglaudę prie 
lenkų ir savo vaikus lei
džia lenkų mokyklon, kur 
jie ištautėja ir namie ne
nori kalbėti savo prigimta 
kalba. Kelios savaitės at
gal čia vienas lenkas vai
kėzas nušovė anglą duonke
pį, o ir šiaip čia lenkai at
sižymi savo blogais darbe
liais, bet visuomet tokiuose 
atsitikimuose jie sako: “to 
litvin” rr tankiai net savo 
laikraščiuose praneša, kad 
tai lietuviai itaip pasielgę. 
-Gruodžio 10 diepą čia buvo 
labai graži diena, šilta ir 
saulėta, tik medžiams lapų 
reikėjo, tai butų tikra va
sara.

Readingo Juozukas.

So. Boston, Mass.
Šiomis dienomis vietinėj 

lietuvių bažnyčioj laikė mi
sijas Tėvas Kazimiera^-ka- 
pučinas. Žmonėms taip pa
tiko jo pamokslai, kad kas 
vakaras bažnyčia buvo kai 
kuju prigrūsta, o paskuti
nę gruodžio 10 dieną prisi
rinko iš visur tiek lietuvių, 
kad nei manyti įeit bažny
čion negalima buvo, nes;- 
sakoma, buvo apie 5.000 
žmonių. Sakoma, kad jei 
kasmet tokias misijas pa
rengus, tai tarp lietuvių 
nebūtų tiek girtuoklių ir ki
tokių ištvirkėlių. Paklau
sę tų pamokslų, visos So. 
Bostono katalikės lietuvės 
gaspadinės išvaro iš savo 
namų visus laisvamanius, 
nes Tėvas Kazimieras pasa
kė, kad “kas tokius laiko 
savo namuose, tai marina 
dvasią visos katalikystės 
šeimynoj”.

Parapijoms.

■ * •
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KATALIKAS

Reading, Pa.
i Šitas miestelis yra šva

rus ir šviesus, namai neper- 
augšti, augščiausi 9 lubų, 
užtai ir gatvės išrodo labai 
plačios. Šalia miesto teka 
nedidelė upė; paupyje sto
vi keletas geležies dirbtu
vių, o visose miesto šalyse 
yra gana augšti kalneliai, 
apaugę miškais. Čia dau
giausiai apsigyvenę lenkai, 
vokiečiai ir airiai, lietuvių 
gi išviso yra vos apie 20 
šeimynų, 8 merginos ir apie 
24 vaikinai. Lietuviai dau
giausiai dirba dūdų dirbtu
vėje, o lietuvaitės daugiau
siai tabakinėse. Čia yra 
nemažai dirbtuvių, bet ge-

Dorrisville, III.
Čia oras šiltas, gražus, 

tankiai palyja, tartum tik
ras pavasaris.- Anglių ka
syklose O’Gara Coal Co. ir 
Salinė Coal Co. dirbama vi
sas dienas į savaitę. Dar
bas čia pribuvusiam nesun
ku gauti. Uždarbiai ne
vienodi, galima uždirbti nuo 
trisdešimts iki keturiasde- 
šimts dolerių į vieną išmo
kėjimą (“pėdę”). Lietu
vių čia gyvena pusėtinas 
būrelis. Visi gražiai su
gyvena. Daugumas turi 
nuosavius namus. Tarp lie- 
tuvhi yra keli krautuvinin
kai, bet gaila, kad lietuviai 
savųjų nepalaiko.

Lapkričio 30 dieną buvo 
pašventimas vietines lietu
vių bažnyčios varpo. Iškil
mėje dalyvavo tris kuni-1. 
gai: -J. Petravičius iš East 
St. Louis, Untkefler iš Har
risburg’o airių parapijos ir 
vietinis klebonas M. Augu-

kiaušiai ’darbas f eina dūdų
lis. Žmonių neperdaugiau 
šiai pribuvo, nes daug už

<eiikė oras. Varpo krikšto 
,ėvų buvo astuonios poros, 
risi jaunikaičiai ir -mergai
tės. Visiems : dalyvavu
siems iškilmėje klebonas iš
kėlė puotą, arba vakarienę. 
Pubton buvo pakviesta ir 
keli šv. Jurgio draugijos 
nariai. Puota buvo labai 
iškilminga. . Vakarieniau
jant klebonas gražiai pakal
bėjo apie draugišką lietuvių 
sugyvenimą. Kalba visiems 
svečiams labai patiko, kurie 
gausiai plojo delnais. Pa
baigoje vakarienės varpo 
kūmai sudėjo $84 aukų, o 
šv. Jurgio draugijos nariai 
$11, išviso $95. --Klebonas 
gražiai padėkojo visiems 
svečiams už jų gausias au
kas. Tolinus kalbėjo J.IJu- 
sevičius apie jaunuomenės 
priedermes, idant ji gražiai 
elgtųsi, negertų stiprių gė
rimų, mylėtų savo tautą ir 
gerbtų savo tėvų kalbą. 
Pabaigoje kalbėtojas 'varde 
visų svečių padėkojo klebo
nui už jo svetingumą ir 
nuopelnus parapijos reikalų 
vedime. Dar. vietinis var
gonininkas J. Šilingis gra
žiai paskambino ant piSiio 
ir padainayo kelias tautiš
kas ' daineles, kuomi vigas 
pasil inksmini ma s—gražiai i r 
užsibaigė. Ten buvęs.

So. Omaha, Nebr.
Lapkričio 30 dieną š. m. 

čia buvo parengtas lenkų 
balius’, kuriame užkviesti 
dalyvavo ir nekurie lietu
viai. Baliuje sulenkėję lie
tuviai pradėjo šaipytis iš tų 
lietuvių, kurie baliuje nei- 
kiek nesidrovėjo pasirodyti 
lietuviais. Kalba po kal
bai ir prasidėjo tikros len
kų (arba daugumos sulen
kėjusių lietuvių) su lietu
viais diskusijos tautystės 
klausime. Iš lietuvių smar
kiausiai diskutavo S. Zalpis 
ir A. Zalpis, aiškiai nn¥ody- 
dami ir historijos faktais 
argumentuodami, kad lietu
viai visuomet buvo ir yra 
visai'atskira tauta nuo len
kų. Lenkai bandė nurodi
nėti lietuvių ryšį su jais per 
susižiedąvimą Jagailos su 
Jadvyga, bet juk Jagaila ir 
pasiliko vien lenkų karaliu
mi, Lietuvą gi jo laikais 
valdė D. L. K. Vytautas. 
Tos iškilę diskusijos tęsėsi 
apie pusantros valandos ri
jų atidžiai klausėsi kuone 
visi lenkai, kurių daugumas 
čia yra tie patįs sulenkėję 
lietuviai. Labai gaila, kad 
musų viengenčiai vis dar 
mėgsta dengtis lenkų kailiu, 
persimaino savo pavardes ir 
nori išsižadėti savo tėvų 
kalbos, nors kitokios visai 
nemoka. Kaszin, ai’ nepa
darytų kas musų sulenkė
jusiems lietuviams didelę, 
naudą, jaigu išleistų lenkų 
kalba laikraštį lietuvių dva
sioj? (Tokis laikraštis yra 
leidžiamas Vilniuj musų 
tautiečio p. M. Dovoino-Sil- 
vestravičiaus, vardu “Lit- 
wa”, skiriama inteligenti
jai. Nuo Naujų Metų tas 
pats leidėjas sumanė leisti 
laikraštį “Lud”, skiriamą 
sulenkėjusiai liaudžiai. 
“Litwos” ir “Lud’o” ad
resas: Vilnius, Antakalnio 
gat. No. 6. Red.).

Vietinės lietuvių parapi
jos reikalai eina gerai. Lie
tuvių bažnyčia, kuri jau yra 
pastatyta 1906 metais, dar 
viduje nebuvo išpuošta, tai
gi pagalios, vietiniam kle
bonui kun. J. Jonaičiui pa
sidarbavus, parapija sudėjo 
kiek aukų ir nudažė bei pa
gražino visą bažnyčios vidų.

Žara Bobelis.

Washington, Pa.
Sušelpiinui Jono Langio, 

nelaimingai sužeistojo ka
syklose ir esančio pavargė
lių namuose ‘'Washington 
County Home”, Juozapas 
Seleiva, 157 Metropolitan 
avė., Brooklyn, N. Y. surin
ko $8.65 aukų. Aukojo šie 
tautiečiai: po $1: Juoz. Se
leiva, J. Kulbokas, P. Šnuo- 
lis; po 25 centus: N. Na- 
vickiutė, M. Bepirštis, M. 
Grazis, P. Grizukė, L. Juo- 
zaičiutė, U. Kubiliene, 
Šulnutė, J. Povilaitis, 
Kulbokas, C. Srupšas, 
Rųbič, K. Deliauckas,
Kulys, K. Kulys, K. Zui- 
čius, M. Kulaičiutė, O. 
Skrebytė; po 15 centų: V. 
Bendra vičius, C. Valiuka
ms; po 10 centų: J. Gu.nis, 
M. Pranis, C. Miškinis, S. 
Maskaiiunas, J. Eurkevi- 
čius, L. Sabiutė, V. Baltru
šaitis, O. Bendrauckienė, E. 
Vi d u gi ra v iče; po 5 
U. Cipničiutū ir S. 
tienė.

Visus suaukotus
gavaiįr už ką visiems auko
jusiems tariu širdingą ačiū.

. Jonas Langis.

C.
M.

centus: 
Grasai-

pinigus

Maryville, Ill.
„ Musų miestelyje randasi 
35 lietuviškos šeimynos, pa
vienių skaitoma ir apie tiek 
pat. Apart anglekasyklų 
čia nesiranda kitokių darbų, 
.kasyklose dabar dirba tik 
pusę laiko; kada darbai ei
na gerai, čia galima ir gerai 
uždirbti: uždirba nuo $30 
— 70 į porą savaičių. Ap
švietime Maryvilles lietu
viai stovi nežemiausiai, my
li skaitymą;, laikraščių čia 
daugiausiai pareina “Kata
liko” ir “Lietuvos” ir po 1 
ar 2 egzemplioriTis’kitų lari 
kraščių.

Turime tautišką šv. An
tano dr-ją, susidedančią iš 
29 sąnarių, (dr-ja priguli 
prie. Susivienijimo Lietu
viškų dr-jų), finansiškai 
dr-ja stovi gana gerai, nes 
turi $550 bankoje; dr-ja su
sitvėrė 7 metai atgal; gyva
vo čia ir 181-ma kuopa S. 
L. A., bet iškilus S. L. A. 
suirutei, musų kuopa pakri
ko. Turime Politikos Kliu- 
bą, susidedantį iš 27-nių są
narių.
laikosi, 
nes tik 
rių.

Vertelgų .turime 2: 1 
smuklininką ir 1 mėsininką. 
Buvom sutverę ii’ lietuviš
ką kooperaciją valgomų 
produktų, bet susidurėm su 
-didele konkurencija, tai ne- 
pajėgėpi išlaikyt — užda- 
rėm. i Jono Vaikas.

L. S. S. 106 kuopa 
bet labai silpnai, 

susideda iš 6 sąna-

RED. ATSAKYMAI.

K. T., Worcester, Mass. 
— Žinutės apie misijas su
naudoti negalime, kadangi 
jau 50-tam musų laikraščio 
numeryje buvo apie tai ra- 
švta. v . t ‘

CHINŲ TEISINGUMAS.

Imant iš teoretiškos pu
sės Chinų teisingumas yra 
gražiausias visame • sviete.

Kiekvieną valandą, dieno
mis ar tai naktimis ir di
džiausias vargdienis turi 
teisę teisėjo reikalauti sau 
teisybės išmatojimo. Pa
kanka chiniečiui užgauti 
prie teismo durių pakabin
tą prietaisą, vadinamą gon-
gu, o teisėjo prįderystė, 
suprantamu teoretiškai, iš
bristi iš saldžiausojo mie
go. apsisiausti' valdiškais

Photos by Amcnvan Press Association.

Vaizdas iš revoliucijos Chinuose.

rubais ir išklausyti skundo!nes jiems nesuteikia valgio,
ir... neturi teisės (teoretiš
kai) reikalauti už tą savo 
darbą atlyginimo, kadangi 
“teisingumo akis visuomet 
atvira”. .

Praktikoje vienok- chi- 
niečiai nekuomet savanoriai 
nesikreipia į teisėją, kadan
gi'teisėjas visuomet spren
džia įstatymų keliu, įstaty
mai gi nuolatos keičiami 
ediktais ir _ cirkuliarais, 
priešingais vieni kitiems, 
teisėjas tatai pasielgia 
kaip jam pačiam viskas 
patinka.

Suardymas šeimyniško 
gyvenimo, tai mažiausias 
smūgis, kokis gali patikti 
chinietį su jojo šeimyna, 
jei jis papuls į teisėjo na
gus.

Negalima sau įsivaizdinti 
nieko tokio panašaus, kaipo 
perstatoma Chinų teismo 
kambarys. Kambary vis
kas raudona, pradėjus nuo 
sienų, nuo teisėjo kresės, o 
baigiant ant teismo sargy
bos uniformos, budelio ir 
jo pagelbininkų drabužių. - 

Teismo kambario sienos 
“papuoštos” botagais, bam
buko lazdomis, virvėmis ir 
kitokiais torturų įrankiais.

Skundikas, liudininkai ir 
apskųstasis vedant bylą 
priversti klūpoti ir prisiė
jus reikalui mušti galva į 
žemę, ty. daryti taip vadi
namus “poklonus”. •

Teisėjas užsilaiko kuo
di džiausi o j rimtybėj.

Kūno bausmių 
yra labai“ platu s. 
tūliai tankiausiai 
teisme mušami,
vartojama taippat sekantis 
torturų prietaisas: pasmerk
tojo galvą įskiepiną į me
dinius rėmus, paskui išsta
to viešai tokiame padėjime 
dienomis ir naktimis. Ant 
geležinio narvo prilipdoma 
dar apskelbimas, kuriame 
pažymima pasmerktojo pa
vardė ir prasikaltimas, už 

torturuojama?

turi badauti ir iš bado 
mirti.

Apie mirties bausmių at
likimus verčiau nei nekal
bėti... Tik tai atsiminus ci
vilizuoto žmogaus širdyj 
kraujas užverda.

Bet dabar chiniečiai pra
dėjo energiškai tuos “įsta
tymus” boikotuoti ir su re
voliucijos pagalba nusikra
tys tų barbarysčių.

Sūnūs iš miesto.
Sūnūs iš miesto: — Tė

veli, čionai kaime turite 
perdaug musių... Mane 
dar sukapotų!
V^čvas: — Nesistebėk, su-, 
nau... ""Muses visuomeTlai^* 
kosi prie galvijų.

' Tėvo 
sunaus, 
vertas, 
karta.

antkaltė krinta 
o kuomet tėvas ne- 
tokia esti ir visa

Katra?
— Kokis tai galas! — kalba 
pažįstamas į pažįstamą pa
si vaikščiodamu — toji naš
lė, kuri prie musų artinasi, 
man rodosi, yra mano gera 
pažįstama. Nežinau tik, 
ar toji, iš kurios metai at
gal paskolinau penkis tūks
tančius, ar toji, kurią žadė
jau vesti.

Labai linksma knyga

HUMORAS IR SATYRA

skaitlius 
Prasikal- 
ten pat 
Tankiai

Kaliniu valgydinimas — 
Chinuose labai retenybe 
taigi visi kaiminį jei gimi

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 tuojaua atsiųsk 
“Kataliko” redakcijon tik 50 centų idant tau toji 
knyga butų išsiųsta ir tai greitai.

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

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

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

HUMORĄ IR SATYRĄ.
Pinigus šiųzdamas adresuok taip:

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

Kas atsiųs Ji! .00, gaus tsj juokingą kny^ų ir 
bus per metus siuntinėjamas “Katalikas”.
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ir nei prieš chinus, bet prieš 
vokiečius.

1912 m. sukanka šimtas 
metų nuo Napoleono ant 
Rusijos užpuolimo ir nuo 
franeuzų - prūsų karo. Tai
gi autoriaus nuomone 1912 
metais Europoje karas-esąs 
neišvengtinas.

Nors p. Mertvago tie pa- 
tėmijimai ir išvedžiojimai 
yra fantastiški, tai visgi la
bai indomųs.

IŠ ŽMONIŲ PASITYČIO 
JIMAS.

saugoti tautos turtą — dai
nas, kad jos neišnyktų ir 
nepražūtų. Nemažiau, re
gis, reiktų, rupinties apsau
gojimu- ir musų (?) gies
mių, bažnyčiose ir namuose 
giedamų, nes pastaiaioju 
laiku grąso joms pavojus”.

Kaip žinoma, - lietuviai 
savų oiiginalinių giesmių 
'bažnyčiose 7giedamų nčt^į^ 
;visos sukeverzotos iš lenkų 
tm-tingų giesmėmis giesmy
nų, kokių kitos tautos visai 
nepažįsta, tai kam dar lie
tuviai kalbinami saugoti 
tuos svetimus turtus, ant- 

, mestas gerybes, be . kurių 
■mietai- galima apsieiti? Tu- 
irime latinų Kalba bažnyti- 
Įnes giesmes, turime kelias 
savas originališkas irj 
mums, rodos, pakanka* 

butų, Sekitime kultūringesnių feą-

Silvestro.

Senieji' metai jau baigia
si ir neužilgo mes atsidur
sime ant Naujų Metų 
slenksčio, o paskui įžengsi
me, taip sakant; naujos gy
venimo atmainom Duok 
Dievey idant sekanti metai 
lietuviams išeiviams 
daug daugiau maloningesiji 
ir laimingesni, nes šiais me
tais mes čionai, Amerikoj,, 
savo visuomenėje turėjome 
daug suiručių, daug nelai
mingų gyvenimo valandų, 
apie kurias prisieik- kuomet 
nors vėliamprabilti. Sekan
čiais metais mes velytumėm 
savo broliams išeiviams ge
resnių palaimų, ypačiai vie
nybės ir meilės, kadangi iš
krikimas ir neapykanta vie
nų link kitų daro neapsa
komai didžią skriaudą ifiu- 
sų tautai, musų visai gimi
nei, kuri jau ir be musų pa
čių nesantaikos iš visų pu
sių yra skriaudžiama, spau
džiama ir begailcstiugai 
varginama.

Taigi laimingos kloties 
visiems musų Amrikoj gy
venantiems lietuviams atei
nančiais metais.

talikų pėdomis!

raščio ‘ ‘ V iltis ’ ’ redakci j a 
po visų apsvarstymų galuti
nai nusprendė, jog dar ne 
metas po Naujų Metų “Vil
tį” pakeisti dienraščiu kaip 
seniau tas buvo manyta. 
Kaip žinoma, “Viltį” išlei- 
dinėja susidariusi iš kelių 
šimtų žmonių tam tikroji 
bendrovė. Laikraštis lei
džiamas tris sykius savai
tėje. Nors bendrovės dali
ninkams iš to leidimo netik 
kad nėra jokio pelno, bet 
dar turi kas metai nema
žai prikišti, tai vienok ne- 
kurie jų sumanė “Viltį” 
pakeisti dienraščiu. Ir tas 
dalykas norėta tikrai įvy
kinti. Bet paskui .smulk
meniškai apsiskaičius ir pa
darius tame klausime anke
tą, nuspręsta dar palaukti 
su dienraščio išleidinėjimu, 
kadangi nesitikima gauti 
pakaktinai skaitytojų ir 
apskelbimų, bet vienu ir 
tuo pačiu žygiu pažadėta 
dabartinė “Viltis” savo tu
riniu pagerinti.

Kas link paties dienraščio 
leidimo klinčių vra labai 
daug. Pasak “Vilties” 
dienraščiui reikalinga visu- 
pirmu kapitalas, paskui ap
mokami bendradarbiai, pa
galiau tūkstančiai skaityto
jų. Kitų smulkmenų neap
simoka nei minėti. O to 
viso “Viltis” nūdien netu
rinti, tatai jai ir nelemta 
pasiversti dienraščiu.

. * ' *
Nesenai Vokietijoje semfc- 

tas pranešė, kad reiehstą- 
gan (pariaimmtan) rinki
mai atsibus 12 d. sausio 
1912 m. Paskui neužilgo 
senasis reichstagas paleista 
ir atstovai išvažinėjo nesiti
kėdami kuomet nors atgal 
^sugrįsti į tuos žymius visoj 
Vokietijoj rumus. Taigi 
tuojau visoj Vokietijoj vi
sos partijos ka rštai ėmė dar- 
buoties už savo kandidatus. 
Ir Prūsų lietuviai užimti 
agitacijomis. Jie pasida
linę į konservatyvus ir pa
žangiuosius. Jei pažangie
ji tais rinkimais laimės, tuo
kart šiek-tiek gal ten lai
mės sau palengvinimus ir 
lietuviai. Bet jei gaus vir
šų konservatyvų partijos 
kandidatas, kai kad ligšiol 
bųdayo — lietuviai senoviš
kai bus skriaudžiami ir ger
manizuojami. Prūsų lietu
viams velijama suvokietė- 
j tįsius lietuvius kandidatus 
tuose rinkimuose apveikti, 
kadangi tas jiems gali atga
benti palengvinimus 
niame atgijime.

taut i-

*
ra-Kauno “Vienybėje 

soma apie lietuviškų gies
mių, giedamų bažnyčiose, 
nykimą ir lietuviai skatina
ma x apsaugoti tas turtas, 
giesmės, nuo nykimo. Tn- 
domi tame dalyke sekanti 
pastaba straipsnio pradžio
je:
M^paug kalbama ir laik- 
^^Hh^ašoma, kaip ap-

** *
- v . '

Delei gavimo pilietiškų 
poperių, musų redakcijos 
prašoma štai kas išspaus
dinti:

Visi, kurie rašote kasle- 
garnių viršininkams, reika
laudami žinios, kada atke
liavote ir ant kokio laivo, 
visados savo laiškuose tu
rite paduoti, iš kur išplau
kėte (kur sėdate ant laivo), 
iš Liepojaus, Antverpen’o, 
Bremen’o, Glasgow’o, Ham
burg’o, Liverpool’io ar Rot- 
terdamo, kaipogi ir kelintą 
dieną mėnesio, ir metuose, 
atplaukėte į Baltimorę, 
Bostoną, Philadelphiją ar 
New Yorką; nepadavus to 
laiškuose, jūsų reikalavimai 
negalės būti išpildomi.

Kauno ir Vilniaus guber
nijų lietuviai turi paduoti 
datas (dienas mėnesio) pa
gal naują kalendorių, o ne 
pagal rusišką.

Vardus ir pavardes pa
duokite taip, kaip esate už
sirašę keliavimo laike (ant 
šifkortės), nes kada išvers
tos nuo Kazimiero Mitri- 
ko ant Charles Metrick, ar
ba Jokūbo Šukio ant James 
Shuck, tada tokie išversti 
vardai ir pavardės nėra su
randama.

Jaigu esatė atkeliavę per 
Baltimorę arba Philadelphi
ją, tai ir rašykit tų miestų 
komisoriams, o kada dau
guma yra atkeliavusią per 
New Yorko prieplauką, tai 
visados adresuokite šitaip:

Hon. Commissioner of 
Immigration,

Sunkiausiąja, o podraug 
ir brangiausiąja kova, ko
kią dabar veda Suvienytųjų 
Valstijų vyriausybė — yra 
kova su mėsos trustu. Ga
linga toji korporaeiįa, val
danti milijonais dolerių, tu
rinti / nusamdžius - gabiau- 

; sius ^advokatus, papirk inė- 
janti liudininkus, ginasi iš 
paskuti nu jų, taigi vyriausy
bei bus labai sunku, jei ji 
tik norės, nubausti mėsos 
organizacijos vyriausius va
dovus kurie visi yra žino
mais milijonieriais.

O toji kova indomi ir 
abiem pusėm atsieina _neap- 

, sak omai bra n gi ai.
; Vyriausybe I abai gerai 
žino, kad kuontet jfeijasi- 
seks pergalėti tvilkai 'susi
organizavusį ir * galingą 
trustą, šit kitais mažesniais 
trasiais tuokart bus mažiau 
.bėdos, mažiau iškaščių ir vi- 
sako. Reikia žinoti, kad 
mėsos t rustas yra galin
giausias po žibalo ir plieno 
'trustų.

Vvriausvbė su mėsos 
trustu kovą pradėjo jau Se
inai, o vienok ligšiol jokiuo 
budu negali apeiti, kadangi 
tasai mirtinai- giųąsi ir su 
savo milijonam moka apsi
ginti, išsisukti nuo pabau
dų, arba kitokių sau liūdnų 
pasekmių.

Pagal valdiškas sąskai
tas toji byla abiem pusėm 
lėšavus ligšiol daugiau 
$716.000 ir, nėra abejonės, 
dar daugiau ateity prarįs, 
jei nei viena pusė nenusi
leis. Iš minėtos pinigij su
mos vyriausybė bylos lė
šoms išleidžius $320.000, o 
mėsos t rustas? -$396.000. 
Reikia manyti bet, kad 
trustas tam tikslui yra 
daugiau išleidęs, tik viešai 
nenorįs pasakyti.

Iš vyriausybės pusės są
skaitoj skamba, kad ligšiol 
išleista sekančiai:

Speeijaliniams tardy
mams priešai trustą $100- 
000/

Stenografams ir perraši
nėjimams teisme kalbų $65- 
000.

Prisaikintojams teisė
jams ir liudininkams $25- 
000.

Išlaidoms • ant geležinke
lių ir prisaikintiems teisė
jams drjetos $25.000.

Liudininkams, jų kelio
nėms ir dijetoms $15.000.

Sykiu vyriausybė išlei
džius $320.000..

O trustas visokiems rei
kalams, surištiems su taja 
byla,’ kaip žinoma išleidęs 
$396.000.

Taigi toji byla prarįjo to
kią milžinišką sumą, o lig
šiol nematoma dar jokių pa
sekmių ir nežinia, kaip il
gai toji kova tęsis.

Ačiū tatai netikusiems 
šios šalies įstatymams, tau
ta privalo išmokėti dideles 
pinigų sumas kovai su trus
tu.

Nei viena sviete vyriau
sybė, kuri patrauktų atsa
komybėn bile vieną kokią 
turtingą" korporaciją, nemė
tytų tiek daug pinigų iš 
valstybės išdo, bet apsi
dirbti) su korporacija trum
pai ir neatmainomai. Čio
nai vienok teismuose bylų 
vedimas stovi žemiau kriti
kos, o prie to prisideda dar 
politika ir mated j alinis 
korporacijų stovis.

Valstybės^ , išde kadangi 
pinigų pilna, tai kodėl nėr 
galima jų barstyti pįlnpmia 
rieškučiomis? Gera, pintis

J
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Ki m AIN lltbb iMaujiems 
Metams “Kataliko” redak
cija ir administracija su- 

d ėda < širdingiausius velijimus 
visiems gerb. Skaitytojams ir 
Prieteliams.

Duok Dieve, idant ateinan
ti metai Amerikos lietuvių iš
eivių tarpe atgaivintų vienybę 
ir abelną visų viengenčių’ meilę.

S
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PRANAŠAVIMAI APIE 
KARĄ 1912 M.

• visokios rųšies liudinin-. 
kams.

Jei vyriausybė išleido to
kią didelę pinigų sumą by-_ 
loję tik su viena korporaci
ja^ kurios tai bylos pasek
mės nežinia dar kada bus 
žinomos ir ar vyriausybė 
dar ką laimės, tai galima 
sau įsivaizdinti, kiek pini
gų išleista byloms su trus- 
tais cukraus, tabako, plie
no, žibalo ir kitais, kurie 
buk tai pačiai vyriausybei 
labai daug kenkią.

Taigi tauta tam poperi- 
niam karui išleidžia milijo
nus dolerių, o trustai seno
viškai smaugte smaugia 
gyventojus ir vis dar la
biau nei pirm to, kadangi 
kiek trustai pinigų toms; 
byloms išbarsto,--tiek arba 
dai’ ir daugiau išlupa sau; 
iš visuomenės.

Visuomenė tokiuo budu 
dvigubai plėšiama, nes iš 
vienos pusės' barstoma pi
nigai iš valstybes išdo, -o 
iš antros pusės trustai savo 
išlaidas surenka atgal pa
keldami kainas ant visokių 
produktų,.kuriuos juk ta pa
ti yj^uojneųė^turi pirkties. 
Žinomas- dalykas, tomis tuš
čiomis bylomis praturtėja 
keli desėtkai advokatų^ bet 
visuomenei pasilieka dar 
didesnis vargas. O juk vy
riausybė sakosi ji ginanti 
visuomenės reikalus. * ■

Amerikoj panašių bylų 
vedimas tai tik aiškus 
pasityčiojimas iš gyvento
jų, nes kur jau butų girdė
tas daiktas, idant vyriausy
bė by luotus paeiliui liet ke
lis metus su kokia tai kor
poracija, kurios prasižen
gimai jau senai išparodyta, 
kaip ant delno jie aiškus.

Kas nežino -tos garsios 
vyriausybės bylos sti žiba
lo trustu? Juk vienas tei
sėjas tą trustą- pasmerkė 
užsimokėti pabaudą, kuria- 
ja butų buvus galima už
dengti nors bylos lėšas, kad 
tuo tarpu kiti teisėjai .pir
mutinį nusprendimą pa
skaitė nesvarbiu ir trustą 
paliuosavo nuo atsakomy
bės. • -

O dabar ir vėl tam pa
čiam trustui atnaujinama 
byla, idant išnaujo suteikus 
progą advokatams ir agen
tams pasipilligriuti, pasipel
nyti iš valstybės išdo, kū
riau gyventojai sukrauna 
milijonus. J’- -

Taigi vis^Š 'tos bylos ir 
trustų išriŠ^mžti nėra kas 
kitas kaip Tik* 'pasityčioji
mas iš visufen/ėtiėš ir svei
kai manantis žUiogus jokiuo 
budu netikėš į geras ir lai
mingas pasekmės.

LINKEJIMAI SU NAU 
JAIS METAIS.

Su Naujaisiais Metais 
Sveikinu jus, broliai, 
Kad Dievulis leistų 
Gyvent kaip lig šiolei;

Kad'musų tikyba- 
Ir brangi Bažnyčia 
Niekinta nebūtų 
Suklydėliais tyčia.’

Idant tauta musų 
Nors sykį suprastų 
Sugyventi meilėj, 
Vienybę atrastų,

Nes vienybė — turtas 
Neišpasakytas, 
Su ana malonu

• Sulaukt kiekviens rytas

Kas gerbia tėvynę, 
Savo brolius myli, 
Tegu apšvietimui ~~ 
Cento- nesigaili, . _ ■ 

Nes' bur’s
Q kaip apsišvietęs — 
Jisai melsis Dievui 
Namiškius sus’kvietęs.

Netik Dievui melsis 
Apdirbdamas žemę, 
Bet ir jo pastogės 
Nepaliks aptemę."

Vaikus teis-mokyklon, 
Tnkvėpš trintos dailę, 
Suteiks apšvietimą, “ 
Savo krašto meilę.

- z . ' '
Tad’ liaudis, šviesuoliai 
Paįcils negirdėtai, 
Išnaikins tamsybę 
Amžiais paveldėtą.

. Jli, jus apšviestrioliai, 
' Žvelgkit į tą vietą, — 

Kur mus bčdna liaudis 
Turi būvį kietą.

Kuri metus ilgus 
.Kankinama vyto, 
“Poniškai” svajojo,—“ 
Belaukdama ryto.

Nejautė, kad reikia 
Jai Vien apšvietimo, 
Nes ant jo palaimos 
Visą laimė rymo.

Šiandie, kuomet turim 
Laisvės tikras dienas,

Tas gerai. -L.
— Kaip tamstą drįsai va

kar mano dukterį tamsia
me prieangy pabučiuoti?

— Išteisybes, poniute, 
kuomet šiandie dienos me
tu į ją pasižiurėjau, pats

:/ /

it’s nors prastuolis,

IŠ" musų nei vienas;
Kurs mus turtingesnis, 
Tas liaudį paremkįm, 
Su ana bendraukim, 
Į palaimas žengkim.

Lietuvių mokyklos!
Tų mums daugel reikia, 
Tegu jų pridygtų 
Keli šimtai veikiai;

Kur musų vaikučiai
Širdis atgaivintų, 
O paskui suaugę 
Tėvelius ramintų.

Kiekvienam žmogeliui, 
Mokslas yr* naudingas 
Ar bėdnam, ar turčiui — 
Jisai reikalingas.

Taigi, broliai, skubiai 
Tverkime bendriją, 
Žiebkim žibintuvą, 
Šalinkim vergiją.

Gerai atsakė.
— Kada gi gimėte?
— Tikrai nežinau, ponas 

teisė ji. Tas galėjo atsitik- 
. ii. pirm 20 30 metų, kuo- 
met«mario itabašninkė mo-

> Yra žinoma, kad visi 
■ svieto burtininkai prana
šauja Europai milžinišką 
kirą, atsibusiantį 1912 ar
ba 1913 metais. Regis, ir 
buddistų šventose knygose 
tas dalykas patėmijama.

: Ir nors- poni de Thebes, 
žinoma “pranešė”, skelbia, 
kad Francija dabar žengian
ti po Merkurijo ženklu', ir 
ji taippat apsako, kad 1913 
arba 1914 metais atsirasiąs 
Europoje labai kruvinas ka
ras.

Šalia tų pranašavimų at
sirado dar vienas, naujas. 
Laikraštyj “Utro Rossii” 
pranašaująs nekoksai p. 
Mertvago. Jis tvirtina, 
kad dideli karai turinti sa
vo pėrijodinius laikus — 
būtent jie atsikartojanti 
kas 40 metų. Tas turįs pa
eiti iš to, kad ramybės tar
pais žmonija ingaunanti la
bai daug energijos, kad pa
galiau toji energija turinti 
plyšti. ’ Kuomet gi ji plyš
ta, tai žmonyse pagimdo 
milžiniškus padilginimus. 
Tas- viskas turįs intekmę 
ant vaikų, kurie gemą iš 
motinų taip suhervuotų — 
ir tie vaikai vėliau priaug
dami in gauna tiek energi
jos, kuri turinti plyšti su
laukus jiems ipaždaug 40 
metų amžiaus?... Tai vadi
nasi fizijologinės karų prie- 
žastįs, neturinčios nieko 

fbendro su visokia politika 
ir ideomis. Kolei žmonės 
ndrmališkai vvstosi, buna 
politiškoji ramybė, lygsva- 
rumas. Bet kuomet ener
gijos perviršis susijudina — 
užgema tarp žmonių knrvi- 
rir Susirėmimai.

P. Martvago savo teoriją 
pritvirtina pavyzdžiais. -

Anglijoj 1600 metais už
gema suokalbis kruvinai 
apramintas. 1648 m. turi
me ten revoliuciją ir Karo- 
liaus nukirtimą, o 1688 m. 
Stuartų ištrėmimą.

1789 m. užgema revoliu
cija Francijoje, 1830 m. tu
rime liepos revoliuciją, o 
1870 metais komuną.

1813 metais susijungusi 
armija užima Paryžių, 1853 
m. franeuzai paima Sevas
topolį.

1905 m. Rusijoj užgema 
smarkus judėjimai 40-tuose 
metuose po didelių reformų 
ir 80 metuose po dekabris
tų judėjimų.

Revoliucija 1848 m. po 
40 metų nepagimdė antro
sios, bet užtaigi tais me
tais turėta Napoleono ka
rai. <

Šiandieninis nervų intem- 
pimas, kokis atjaučiama 
Europoj, turi savo priežas
tį: praėjo 40 metų irao fran- 
euzų - prūsų karo. Šito 
karo jubiliejus neatmaino
mai paganus žmonyse tiek 
energijos, kad turės užgim
ti Europoje karas. Italai 
truputį anksčiau užpuolė 
ant turkų, o tas atsitiko dė
lei pietų temperamento, pa
sirodė - anksčiau energijos 
perviršis.

Bet apart 40 meti; tarpų 
historijoj gyvuojanti dar 
100 metų tarpai. Autorius 
tai patėmija iš Rusijos his- 
torijos. Ir taip: 1511 m. 
Batori užėmęs Pakovą; 
1611 m. buvo atsiradęs Di
mitri Samozvauėe; 1790 m. 
kova ties Poltava; 1812 m. 
Napoleono užpuolimas.

— O dabar — klausia au- 
tbrius — kurion pusėn pa
suks Rusijos tautos energi
ja? — ir prieina prie išvedi- 
mo, fead nei prieš japonus

Į GERBIAMUOSIUS 
SKAITYTOJUS.

‘Baigiant senuosius metus 
turime už garbę pranešti 
savo Gerbiamiems Skaity
tojams, kurių už šiuos me
tus “Kataliko” prenumera
ta pasibaigus, atnaujinti 
“Kataliko” prenumeratą 
sekantiems 1912 metams, 
kadangi barguoti laikraštį 
draudžiama šios šalies Įsta
tymais.

“Katalikas” kaipo di
džiausias ir populeriškiau- " 
sias Amerikoje lietuvių sa
vaitraštis šiais metais vėl 
dar daugiau ingi j o kelis 
tūkstančius naujų skaityto
jų, kuriems ištariama ačiū 
už šviesos skleidimą. Seni 
prenumeratoriai savo pre
numeratas atnaujina, bet 
tarp pastarųjų irgi sutinka
ma tokie, kurie pamiršta ar 
neprisirengia prisiųsti už 
“Kataliką” užmokestį. Tai
gi tokie Gerb. Skaitytojai 
prašomi tuojaus prenume
ratą atnaujinti, idant nebū
tų jokios pertraukos laik
raščio skaityme, kadangi 
neužsimokėjusiems “Kata
likas” bus sulaikytas.

“Katalikas” metams kai
nuoja 2 doL, o pusmečiui 1 
dol. Užsirašyti galima ka
da tik norima.

Visiems užsimokėjusiems 
Skaitytojams tomis dieno
mis bus išsiųstas puikus 
lietuviškas sieninis Kalen
dorius.

Užsirašantiems “Katali
ką” ištisiems metams, ty. 
užsimokėjusiems 2 dol., 
duodama dovanoms savo 
spaudos knygų vertės 50c. 
Knygas galima pasirinkti 
iš “Kataliko” kataliogo.

Laiškus ir pinigus mel
džiama siųsti tokiuo adre
su:

Jonas M. Tananeviče, - .
3244 S. Morgan St., 

Chicago, Ill.

Išaiškino.
— Kas diena dabar rašo

ma apie chinus. Koksai 
tuose Chinuose sukilimas, 
revoliucija! Kas juos ten 
apeina?

— Taippat apie ką turi 
mintyti, bambly! Geriau 
žiūrėtum savo lekcijų.

— Bet tegt\ man tėvelis 
nors paaiškina, kas tai do 
šalis tie Chinai, kodėl ji 
taip vadinasi?

— Nei to nežinai, susku- 
rėli? Jie pasivadinę nuo 
Chinų arbatos.

Turtinga praeitis.
žodžiai seno aktoriaus, 

pasiduodančio pensijai:
Savo artistinėj karjeroj 

buvau 520 sykių karaliumi, 
150 sykių elgeta, 300 sykių 
milijonieriumi, 580 sykių 
pirmutiniu numylėtiniu, o 
40 sykių nušautu dvikovo
se, na tai kibą užsitarnavau 
sau atsilsį su pensija.

Laisvanoriai.
— Jei nebūčiau vedęs, 

eičiau karan.
-—O aš eičiau,
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IRATIDŽIA (DOMĄ) 
JOS SVARBA.

Steponas Biežis.

Kiekvienas žmogus, ar jis 
būtų mokytas, ar ne,, ma
žiau ar daugiau atmena tū
lus iš savo gyvenimo prie
tikius. Vienus iš jų atųie- 
na skaisčiaus, o kitus ma
žiau aiškiai, nors jie galėjo,

j atsitikti vienu ir tuo pačiu 
laiku. Dargi kitus atsiti
kimus užmiršta taip greit, 
xaip jie dingo iš po akių 
arba jausmų. Paėmę by 
kokį paprastą apsireiškimą, 
kurį, sakysime, mato du as
meniu, turinčiu vienokiai 
gerą atmintį, kaip papras
tai sakoma. Vėliaus pa
klauskime jųdviejii apsa
kyti matytą apsireiškimą; 
vienas iš tųdviejų galės be-

pasakoti, kuomet antrasis 
gal tik tiek težinos, kad 
kada tai ir kur tai matė čia 
primintą apsireiškimą ir 
smulkmehiškiau nieko ne
beatsimena. Dabar paklau
sę jųdviejų priežasties at- 

-siminimo ir neatsiminimo 
matyto apsireiškimo, galima 
išgirsti atsakymas: — “Ma
ne tas užėmė, aš atidžiai į 
jį tėmijau ir todėl galiu be
veik viską atminti” — atsa
kys pirmasis asmuo, kuo
met antrasis pasiaiškins iš 
priežasties neatsiminimo: 
— “Aš visai nesitėmijau į 
jį, jis buvo man nuobodus, 
neužimantis ir nepaisijimo’ 
delei aš nieko apie jį nega
liu atminti”. Tai labai daž
nai gauname patilti iš ke- 
letos asmenų, mačiusių vie
ną ir tą patį apsireiškimą 
ir tas, kaip čia matome, pri
klauso nuo atkreipimo ati- 
džiosy kurios svarbą ir pras* 
mę musų kasdieniniame gy
venime peržiūrėsime pla- 
čiaus.

Kalbėti apie kokį dalyką, 
pirmiausia reikalinga pats 
apkalbamas daiktas persi- 
statyti pilnoje šviesoje. 
Taigi, šiame atsitikime rei
kia įsivaizdinti,, kas yra ati
džia. Pirma, atidžia yra 
dvasiška charakteristika, 
kuri aiškiai atneša mintin 
patyrimą ir, antra, ji su
traukia jos energiją ant 
duoto patyrimo. Taigi, ati
džia susideda iš dviejų 
daiktų, kuriuos galima 
trumpai^ žodžiais šiaip iš
reikšti: Atidžia yra dva
siška charakteristika, kuri 
liškiai atneša tūlą patyrimą 
•nintin ir sutraukia energi
ją ant jojo. Aiškesnio šū- 
pratimo delei paimkime pa
vyzdį. Žmogus skaito laik
raštį ir tame pačiame kam
baryje taksi laikrodis. Šio 
takšėjimo jis visai negar
džia, bet tegul kas nors pa
sako skaitančiam žmogui, 
kaip dailiai laikrodis taksi, 
tada jis ištiktųjų girdžia 
minėto laikrodžio ėjimą, 
nes jo atidžią atkreipė ant 
to daikto. Laikraštį skai
tant jis girdėjo laikrodžio 
takšėjimą, bet visai dusliai 
arba neaiškiai, o priminus, 
jis jau girdžia aškiai ir 
energiją sutraukia arba nu
kreipia ant minėtojo daly
ko. Tai čia visa atidžios 
prasme.

Ar visuomet žmogus gali 
atkreipti atidžią ant pagel
iau jamo dalyko? Ne — 
atsakymas. Tam reikalin
ga tūlos sąlygos, be kurių 
ne vienas negali turėti ge
ros atidžios. Ir jų svar
biausiųjų yra keturios: 1) 
maistas kaip kokybėje, taip 
ir kiekybėje; 2) užtektinas 
apstis miego; 3) ganėtinas

išsimankštymas, ir 4) tyras 
oras. Dar randasi kitokios 
sąlygos, kaip tai: stovis pa- 
akstinaneio asmens ir ypa
tybė paties akstino. Bet 
tas šiame atsitikime nėra 
mums svarbu. Pirmieji ke
turi punktai yra gryni fi- 
zijologiški ir platus, reika
laujantieji tam tikrai atsi
dėjusių apkalbėjimų, ku
riuos čia neparanku gvil
denti. Ir vietoje to galima 
Vienu tvirtu išsireiškimu 
pasakyti: Sveikame kūne 
tegali rastis sveika mintis. 
Kadangi protas tegali veik-; 
ti tik sykiu su kunu, o pas
tarasis, kaipo kūnas, irgi 
negali dvasiškai veikti, tai 
labai aiškiai pasirodo rei
kalingumas harmonijos kai
po kūno, taip ir sielos arba 
minties.' Ši harmonija te
gyvuoja tik tada, kada, kū
nas yra grynai fiziškai svei
kas, ir siela dvasiškai svei
ka. Vienas be kito— di
džiausia suirutė, kuriai įsi
vyravus, žmogus slysta nuo 
lygsvaros svarstyklių į ne
pasisekimų bei ašarų be
dugnę. Iš to matome, kad 
norinčiam būti atidžių ar
ba, kitais žodžiais sakant, 
gėrėtis gyvenimu, reikalin
gas hygieniškas užsilaiky
mas paties savęs.

Atidžia yra savaima ar
ba liuosanorė ir nesavaima 
arba neliuosanorė. Savai
ma atidžia yra tada, kada 
mes atkreipiame jąją be są- 
moniškos arba pasiryžusios 
prievartos, o nesavaima — 
kada mes tyčia su ap- 
sklembtų siekiu ją norime 
atkreipti ant tūlo dalyko.

Kada mes matome uži
mantį teatre perstatymą, 
kuriame daugel ko randa
me, pati mintis; nukreipia 
ir sukoncentruoja atidžios 
yisą energiją ant šio regi
nio, mums nedarant jokios 
prie to prievartos. Šiaip 
minčiai veikiant, netik daug 
pasinaudojame, bet ir ran
dame tikrąjį savęs ūžsiga- 
nėdinimą, ir vėliaus ilgai 
atmename, nes buvome ge
riausią atidžią atkreipę.

Dabar leiskime, skaitome 
korespondenciją, kurioje, 
rodos, nieko gero nėra. Ir 
bežiūrint pasijuntame, kad 
mintis kasžin kur, o skaito
me tik atskirus žodžius; bet 
mes norime atkreipti ati
džią ir sankontrolės spėka 
priverčiame ją sugrįžti ant 
skaitomojo dalyko. Su šios 
rųšies atidžia irgi galima 
rasti žingeidumas, bet tik 
laikinis, trumpas ir ne taip 
gilus — taigi ir mažiau už- 
siganėdinnno teduodąs.

Savaima atidžia yra daug 
pastovesnė ir vaisingesnė, 
negu priverstina ir pirmąją, 
priešingai populeriškai nuo
monei, vartoja genijai, nes 
jie tūlame dalyke randa 
daug sąryšių, kurie ir už
ima jo atidžią ant daug il
gesnio laiko. Iš čia mato
me, kad liuosanorė atidžia 
yra geriausia ir naudingiau
sia kiekvienam, kuris nori 
šį-bei-tą žinoti ir linksmiau 
gyventi. Bet turėti minė
tąją atidžią reikalinga tū
las supratimas ir žingeidu
mas pačiame dalyke.

Atidžia dar gali būti tie
sioginė ir‘netiesioginė. Jai- 
gu žmogus be jokios prie
vartos esti užimtas pačiu 
dalyku, tai tąjį jis visuomet 
geriausiai atlieka ir gauna 
geriausias pasekmes. O su 
netiesiogine atidžia darbas 
atliekamas silpnai ir aplū
žusiai. Sakysim, žmogus 
eina į dirbtuvę ne dėlto, 
kad jį ten traukia, bet del
ta, kad ja* reikia užsidirb-

dirbtuvės darbą atlieka ne- 
noriai*ir, be abejonės, silp- 
na i - .

Šeimynos gyvenime rei
kia stalas nuplauti, indai 
išvalyti, grindįs pašluoti ir 
tt. Tie darbai patįs per 
save nėra žingeidus ir pri-« 
traukiantieji, Bet juos turi 
kas-nors atlikti, kitaip ne- 
manytinas gyvenimas. Čia 
klausimas kįla: kaip paį 
našiuose darbuose rasti 
tikras žingeidumas? At
sakymas tėra vienas — 
stengties kuogeriausiai at
likti, ty. atsiduoti darbui, 
kada, jį dirbi, visa siela. — 
Ravų kasimas nęra vilio
jantis, bet štai vieno rava- 
kasio, paprasta žmogaus, 
nuomonė: Šis ravakasys 
imdavo už vienos pėdos iš
kasimo 12 centų, tuo tarpu 
kiti tą patį darbą atlikdavo 
už 10 centų. Vieną sy
kį ūkininkas, norėdamas iš
sikasti ravus, nueina pas 
minėtą ravakasį, kad tas 
iškastų jam ravus. Šis 
liuosai apsiima ir pasako 
kainą, bet ūkininkas paaiš
kina, kad kiti pigiaus at
lieka šį darbą. Tada ravaka
sys sako: ‘Aš tą labai ge
rai žinau ir suprantu. Kiti 
atliks tą darbą, bet ne ki
taip, kaip tik greičiau atsi
kračius jojo ir gauti sulik
tą užmokėsiu. Aš noriu ne
tik jįjį atlikti, bfet ir rasti: 
jame užsiganėdinimą, link
smumą, iš ko aš galėčiau gy
venimu gėrėtis, o ne vargti, 
kankintis dirbdamas”.

Šis žmogus nors ir imda
vo brangiau, užtat dirbda
vo su didžiausiu nuoseklu
mu, kaip sau, o ne kaip ki
tam ir, be abejonės, turėda
vo daugiau, laiko pašvęsti 
tam pačiam darbui, negu 
kiti. Dar ne tame pati 
svarba, kad jis atlikdavo 
gerai sąvo darbą, bet di
džiausia svarba iš jo asme
niško atžvilgio, tai linksmu
mas darbe, ty. jis dirbo su 
norū, užsiganėdinimu ir be 
skundos, be nuovargio, kas 
patį gyvenimą padaro žin
geidžių turinčiu prasmę, 
vertę. Ir kaipo to viso iš
eiga, šis asmuo netik pate 
būdavo savimi užganėdin
tas, bet ir kiti jo darbu gė
rėdavos ir fokiuo budu jis, 
vietoje matyti devynias 
pėtnyčias, tarpo kuogeriau
siai.

(Pabaiga seka).

DIDŽIAU-SVEIKATA
ŠIA GYVENIMO DAIL£

Kiekvienas žmogus, ingi- 
jęs kokį-nors sau mylimą 
gyvą ’ sutvėrimą, stengiasi 
jį suprasti, išmoksta jį mai
tinti, auklėti, tobulinti ir 
neretai mes sutinkame pa
prastą kaimietį, užauginusį 
keletą šimtų rublių vertės 
kumeliuką, arba atpenėtą, 
pastebėtino riebumo parše
lį. Bet kaipgi atbulai mes 
pasielgiame patįs su savimi 
ir su savo vaikais?

yienas trečdalis musų 
vaikų išmiršta nesulaukę 
nei 5 metų amžiaus. Ir 
tokį pasibaisėtiną kūdikių 
mirtingumo nuošimtį mes 
priskaitome kaipo: “Dievo 
leista ir žadėta jam tiek gy
venti”, neužsiklauzdami sa
vęs, ar štikrųjų taip turėjo 
būti? • Ar-gi ilgo gyvenimo 
paslaptis nėra galima nuo- 
seklingai perspėti? Dau
gybė dar kitokių musų svei
katos klausimų turėtumėm 
savęs užsiklausti, bet mes, 
ar tai iš nerangumo, ar tai 
iš baimės ‘‘Dievą užrustin-

mą tyrinėti
Teisybėj iš jpęatmenamų 

ląikij žmof^s mėgino ir mė
gina atrasti gyiybės vąistiis. 
bet tas jilms nenusiseka ii 
nenusiseks. fEipom pačių lai
ku kiekvię^ap jš musų kan
kinamės noru prailginti sa
vo gyveniteąi, kiekvienas iš 
musų norime sulaukti žilos, 
duosnios senatvės, žodžiu, 
nieko nesigailėtumėm atly
ginti tam, kuris suteiktų 
mums ilgą, duosnią senatvę, 
bet mažai kuris iš muši; pa
sistengia gyventi taip, kaip 
gamtos dėsniai to reikalau
ja.

Intemptas, ir spaudžian
tis — sloginantis šios die
nos gyvenimas pirm laiko 
susendina žmogų. Vyras 
ar moteris jau nuo 50 iki 
60 metų yra susidėvėję, be- 
veikliai, išsekinti gyvenimo. 
Kaip tam užbėgti ir atgal 
sugražinti tvirtumą ir gy
vybę arba nedaleisti taip 
veikliai susidėvėti, tai šia
me straipsnelyje nors iš
dalies paaiškįsimę.

Prailginimas žmogaus 
gyvenimo buvo tai žmonių 
svajonė ištisus šimtmečius. 
Amžiai atgal, egiptėnai ir 
graikai grūdo piestose į mil
tus visokias gėleles ir ak
menis, norėdami sutaisyti iš 
to gyvybės skystimą. Vi
duramžiai atsižymėję yra 
savais alchemikais ir filoso
fais, kurie visą savo amžį 
pašventė gyvybės tyrinėji
mui. Net šiandie neretai 
duodasi užgirsti karšti at
naujinimai, buk tai gyvy
bės elixiras surasta, kaip 
tai ‘‘Brown Sequard’b gy
vybės elixiras’’. -Tie apsi
reiškimai ndnoms-nenoroms 
priveda mH^iiiie j»£sitikrį- 
nimo, kad omeny
je vis dar pasilieka noras 
surasti būdą prailgĮnti sa
vo gyvenimą. Bet žmogus 
gyvybės elixiro nesurado ir 
nesuras. Stebuklingi gy
dytojai su savo medikališ- 
kais institutais ar kliniko
mis, kuriais taip gausiai 
musų lietuviška laikraštija 
yra pripildyta, ir-gi nieko 
panašaus nepajėgė išrasti.

Fizijologija mus mokina 
labai aiškiai išrišti musų 
sveikatos problemas, bent 
gi taip teoretiškai išsižiuri. 
Musų gyvenimo kūdikystė
je ir jaunystėje kūnas yra 
visai pilnai palinkęs augimo 
ir tobulinimosi pusėn. Tai- 
symo-budavpjimo ir suside- 
vėjimo-susinešįojimo veik
mės (procesai), kurie stel
bimą vienval kiekvienoje 
organizmo celėj, nesti lyg
svaroj. Taisymo-budavoji- 
mo pajėga perviršija susi
dėvėjimo pajėgą. Artinan
tis pusamžiui ir abiejų 
veiksmių pajėga pasidaro 
aiškioj lygsvaroj, o artinan
tis senatvei, išsireiškia, su
sidėvėjimo susinešiojimo 
pajėgos pei-gaįy iū tirs ne
matomai, išpąljfingi’J ir laip
sniškai susidyvėja gyvas
ties energija. Apgalėti ši
tą susidėvėjimą ir sulaikyti 
šį degeneracijos (sugedi
mo) procesą, tai ir yra žmo
gaus uždąpjiiu. Kokiųo 
budu galimą butų tas atlik
ti? Atsakymą randame to 
paties klausinio išvedimuo
se. Celėse ' (akytėse) yra 
visa priežastis ir celės pri
valo būti gydomos, ar kaip 
ten išsireiškus.

Prof. Virchov ir prof. 
Schuessler prirodė, kaip tas 
celių gydymas turėtų būti 
atliktas. Virchov tai pri
rodė savo “Celių teorijoj”, 
Apie kurias jis paaiškina,

IrogTER'lSSUED BY YOUM6 CHW^ 
Chinų revoliucijos vadas ir jo pagelbininkai.

prastas atskirų (indivijua- 
liškų) celių surinkimas, o 
JSchūessler per savo atiden
gimą neorganinio pradinės 
celes (protoplazma) sudė
tingumo veikmę (funkciją). 
Trumpai sakant, Schuesslo- 
r*io atidengimas toks: 
Kiekviena celė kūne turi 
savyje tam tikrą apštį ne
organinės medžiagos (rie- 
persikeičiantis elementas), 
kurios buvimas yra būtinas 
atsakančiam išpildymui ce
lės užduoties—atlikimui jai 
skirtos veikmės (funkci
jos). Kaip veikiai šitos ne- 
organinės medžiagos celėj 
pritrūksta, tai atsiranda li
ga ir toji neorganinė me
džiaga turi būti sugrąžina
ma (suteikiama), idant ce
lės' sveikata atgal sugrįsti! 
ir, idant ji vėl atsakančiai 
galėtų pildyti sau paskirtą 
veikmę (funkciją}.

Šitą 'galima atsiekti, in- 
duodant celėms trūkstančią 
neorganinę medžiagą. Vie
nok reikia nepamiršti, kad 
kiekvienoj atskiroj celėj 
neorganine medžiaga turi 
tam tikrą gamtos paskirtą 
veikmę (funkciją) atlikti 
pačiame kūne. Tą medžia
gą ne kas kitas, tik suma
nus gydytojas, gerai išty
ręs žmogaus organizmą, ga
li išdalies suteikti, induoda- 
mas tam tikrus reikalingus 
elementus. Ir tik vienas 
gydytojas savo sumaniais 
patarimais, ar tam tikrais 
vaistais gali sulaikyti gedi
mo procesą.

Šiandie taip yra, kad 
žmogus, dar nepilnai turįs 
50 metų amžiaus, jau skai
tosi senas; 60 metų jau ne
pajėgia, o septynių dešim
tų metų jau visai susidėvė
jęs senelis. Visai nebūtų 
reikalo pirm laiko palikti 
senu, jaigu tik mes aiškiai 
suprastumėte gamtos dės
nius ir pagal tai pasisteng
tumėte /gyventi. Tam tik
ini aš sutaisiau knygą. 
“Sveikatą”,, kurioje nors 
trumpai, bet aiškiai išdės
čiau pamatinius dėsnius —

atidžiai tą knygą perskaity
ti, įsitėmyti iv pildyti kas 
joje yra pasakyta, tas, ne
abejoju, prailgįs savo gy
venimą ir turės savas jo 
amžiuje tinkamas smagias 
ypatybes, nelyginant taip,. 
kąjM kad mes turime ketu- 
rioseymetų dalyse pava
saryje, vasaroje, rudenyje 
ir žiemoje. Kiekviena me
tu dalis turi savo malonu
mus ir smagumus, lyginai 
kaip ir musų amžius. Jei 
mes sveiki esame, tada mes 

i skleidžiame aplink save ra
mumą ir savo draugystėje 
linksminame tuos, kurie yra 
nuliūdę ir nusiminę.

Dr. A. L. Graieunas.

ŠILKINIS RAIŠTIS.

kymas atlikta. Jei būdavo 
susekama neteisybė, jei 
kartais pasmerktasis į. už
sienius kur pasprukdavo, 
tuokart jo likusieji namiš
kiai būdavo uždaromi ka- 

. Įėjiman, o turtai konfiskuo
jami/ -• ■

T “Šilkinį raištį” retkar
čiais pavaduodavo “opiu
mo piliuJė”'. Yra žinoma, 
kad jauną ciesorių Kvang 
Su prieš mirsiant taippat 
eunuchas aplankęs, kuris 
ciesoriui atidavęs ir raištį 
ir piliulę, pasiūlydamas pa
sirinkimą. Ciesorius pasi
rinkęs piliulę ir greitai mi
ręs, kadangi jam kitokio iš- 
,ėjimo nebūta; o tai pada
rius taippat paskui miru
sioji jo motina, ciėsorienė- 

! našlė. Ji pirmiau nugala
bijus ciesorių, o paskui sa
ve.

/■Į

Chinų revoliucija .suteikė 
tai šaliai tikrą palaiminimą 
jau tik iš vienatiniai; vieno 
atžvilgio. Prasidėjus revo
liucijai tenai panaikinta 
taip vadinamas “šilkinis 
raištis ’ ’, kuriuomi valdinin
kai, arba žymesni chiniečiai 
turėdavo atsiimti gyvastis. 
Seniau būdavo iš ciesoriaus 
rūmų netikėtai pasiunčia
mą nužiūrėtam asmeniui 
“šilkinis raištis” ir tasai 
nelaimingas tuo budu pri
verčiamas nusigalabinti.. 
Rūmų tarnas (eunuchas) 
atnešęs raištį dar nelaimin
gąjį ciesoriaus vardu pas- 
sveikina ir velija jam kuo- 
geriausios kloties. Jei tok
sai “laimingasis” nenusi
žudo, tuojau suimamas ir 
kankinamas kalėjime.

Į kelintą dieną po raiščio 
suteikimui, tasai pats eunu
chas aplanko savo auką ir 
namiškių klausia, kaip tajp 
apdovanotajam sekasi. Ir 
tuokart nelaimė apdovano
tajam, jei namiškiai prane
ša, kad jis esąs sveikas ir 
nei nemanąs sau galo da
ryti. Bet jei buvo apreiš
kiama, kad jis nusižudęs, 
tuokart iš rūmą buvo, pa
siunčiami šnipai, kad per- 
sitikrinus, ar teisingai ta
sai ciesoriaus rūmą prisa-

Taippat pasakojama, kad 
šiandien pagarsėjęs Chinų 
premieras, Yuan Shi Kai, 
irgi prieš mirsiant eiesorie- 
nei našlei aplaikęs “šilkinį 
raištį”. Bet šito., žmogaus 
butą gudraus. Jis prieš 
iškeliausiant į užsienį, su
grąžino raištį į tumus su 
laišku, pažymėdamas, kad 
jis tikrai nežinąs, kas su 
tuo raiščiu veikti, bet kad 
su savimi nėšiojąsįs kalavi
ją, tad tą raištį, galįs, jei 
tik norįs, perkirsti pusiau. 
Yuan Shi Kai tuomet jau 
turėjęs daug žymių šalinin
kų, tad vyriausybe raištį pa
silaikiusi, o jam leidžiasi 
sugrįsti iš užsienio. Nuo 
to laiko raiščio galybė iš
nykusi, 
liuciįos 
.Nūdien 
sis” ir
an Shi Kai yra taip sakant 
Chinų diktatoriumi arba 
valdovu. Ir prieš jį pati cie
soriaus dinastija drebanti, 
kaipo pirmiau jis pats,dre
bėjęs prieš aną.

o dabartinės revo- 
visai pasmerkta, 

tasai “ pasmerkta- 
neapkenčiamas Yu-

Gaila pavadinti žmogu
mi tokį, kuris galvijiškai 
elgiasi ir gyvena.
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LABAI NAPPINGA KNYGAk

Musų bainiai.
-----—Kritikos Bruožai.-------

jtur der verdient sich Freiheit wie dau 
Leben, 

Der taeglich šie erobern muss.
Goethe.

(Tąsa).
Musų laikuose kova visiškai atsimainė. Mes tik

tai doriškai kovojame ir tąja kova laimėjome viską, ką 
šiandien turime. Ir Vaičatis, lyg pro šalį praeida
mas, lyg tik norėdamas mums parodyti, kokie musų 
tėvai buvo, piešia jų žygius ne vien tik politiniai- 
valstybiniam tautos apgynimui keliamus. -

Iš ^Vaičaičio historinio turinio eilių mes matome, 
kad karai anuose laikuose turėjo gilesnę ir platesnę 
prasmę lietuvių gyvenime, negu juos šiandien europė- 
jinė politika suprato. •

Musų tautinės dainos, didelė dalis kurių žilą seno
vę pamena, piešia karus, kaipo tautiniai-visuojneninio 
apsigyvenimo priemonę. Politinis elementas įėjo ka- 
ran, kuomet valdantieji kunigaikščiai užsimanė valsti
jos ribas praplatinti ii" tasai valdančiųjų sferų prota
vimas tik išdalies tepateko liaudin, kuri keliamui ka
rui visuomet priduodavo lokalinę prasmę — apginti 
savo dubą ir brolių turtas nuo plėšikiško priešininkų 
pasikėsinimo. Tokio protavimo pėdsakos jautinos Vai
čaičio lyrinėse eilėse apie karą apskritoj prasmėje 
rašytose.

Tas pats elementas prasimuša ir historinėse po
ėtos eilėse, bet jau jungiamas su politiniu tikslu. Nors 
dažniau ir kuone išskirtinai randame pas musų poetą 
apsiginančius lietuvius, bet ne užpuolančius.

O eik, vaike, balnok žirgelį, 
Užstok už garbę lietuvių! 
Štai kabo tavo tymo balnas 
Ir kardas tavo štai šviesus. (37)

Lietuviij garbę poetą mato ne ten, kur ji inprasta 
matyti, bet jų ramiame tverenčiame gyvenime, už ku
rio gerovę ir ramumą tiek žygių senovėje kelta.' v

Ir kuomet Algirdis kviečia savo tautiečius kovon 
prieš Moskoviją, jis nenurodo jokių politinių tos ko
vos tikslų, bet piešia įsiklaususiems karžygiams _tą 
liūdnąjį paveikslą, kuris užgulė rytus rusams tenai 
teriojus:

Ne vienas ten tėvų neteko,
Ne viena motina vaikų,
Upeliai sraunus kraujo teka, — >

k— Tai kraujas brolių jųrtikrų. , :
Ne'vieną skaisčiąją merginą,
Nurovę nuo galvos rūtas, i<
Atskyrė nuo narsaus vaikino -
Ir išgabeno į verges. (111)

Ir patsai valdovas nurodo to rengiamojo žygio ga
lutinąjį tikslą: . ,

Ar jus. stipri, tvirta ranka 
Jau nepavers Į lauką tyrą, 
Kaip Nemuno pikta banga, 
Maskoliaus tolimas sodybas? (111)

Tai tik kelias, ne tiek neišvengtinas, kiek tikslin
gas, tam galutinajam tikslui atsiekti. Išdraskytos so
dybos pririš priešininką prie namų ilgesniam laikui ii 
apdraus ramumą kaimynams. O tikslas toks:

Baltiems tėveliams jų vaikus
Ir gimines nesngrąžįsit? (111)

Klausia žygio sumanytojas. Reikia, tokiu budu. 
gelbėti ne tik jaunieji, bet ir senieji, nes kitoniškai:

. . . žemė svetima akis
Užbers, kaip sunkią amžiaus naštą '
Nuo seno kūno nukratys. (112) *

Po tokių intikriųimų pačio žygio ilgai laukti nepri
kels, nes patįs jau karžygiai šaukia:

O, eikim greičiaus, pavysim, 
Atimsim mielus vengenčius, 
Sodybas priešų išdraskysim, • ’
Nereiks drėvėt jiems mus kraštus. (112)

Susitiko priešininką "‘arti pačios Maskvos”, pa
kilo mušis ir lietuviai rusus inveikė. Bet ne tame- 
svarba, tik tame, kad Algirdis buvo vienas tų laimin
giausių, kuris pilnai atsako poėtos išsvajoto karžygio 
idealui. Sulyg Vaičaičio, tas visų karžygių laimin
giausias keršinant už padarytas tautai nuoskaudas:

Kurs su ugnia ir su kardu
Prie kraugerių ateis tuoj vartų, — 
Atmonijimo bus žaibu.
Kuris, kaip vėtra, be malonės
Plėšikų lizdą išdraskys,
Už mus vargus, kančias atmonys,
Ir nuo plėšimo atgrąsįs. (68)

Aiškiai dabar matome, kad žygio tikslas — ap
drausti ramybė gimtajam kraštui, ir priešininkas nuo' 
plėšimo atgrasinti. ■ z •

Dainelėje-palaiminime tėvynei, poetą prisimena 
miškus, ihirie iš kariškojo atžvilgio naudingi buvo, nes

Kaip mus didvyriai 
Eidavo kovon

• . Stot už tėvynę,
Davėt nakvyne.

Taip ouvo anuėmet, Kada dori yaįdevai žmones 
valdė, o nė tokie, kuriems poetą graso, jog v 's-

Ateiki'diena už daugel, šimtų metų. . j 
kurią ainiai pamatas tikroje šviesoje buvusių savo 
valdovų darbus ir juos tinkamu vardu jiav^įs, sulyg 
jų liistorinės vertės .valdovą nuteis, nuskęs.- -

Tas daugelis šimtų metų kaip tik šįmet alėjo, kuo
met, bus' svarstomi -darbai-veikalai tb, Ikiirldm poetą 
*rąsino, o kuriam S. Paderevskis savo lėšomis stato 
paminklą Krokuvoje.

Gerbiami tie, kurie prie milžiniško veikalo-žygio 
piršto nepridėjo, kurie tik teikėsi nuo kalnelio žiūrėti 
kaip ^berneliai”,1 tautos “grazna” žūsta. Ir, rodos, 
Vaičaitis užjautė tą kruvinąją nuoskaudą tikrųjų žy
gio laimėtojų, kuomet sulygino jis ‘garsiuosius ulonus” 
su paprastu sodžiaus berneliu, kuris r -

-DsA . vietos-.
Ir kraują beliedams, priešus kapojo. (61) 

kuomet “narsieji ulonai” užkulnius pustė.
Tečiaus patsai poetą pastatė gyvesnį ir puikesnį 

paminklą tiems nuskaustiesiems^ apdainuodamas Gru- 
envaldo mūšį. Paklausykit, kaip išrodo tas jautrios 
poėtos širdies paminklas: c ■ ■■ - ; •

Tai ne perkant smarkus sugriovė, --
Ne šviesus tvykstėįgj’ žaibai, —’
Tai lietuviai į priešus šovė,
Tai čerška šviesus jų kardai.
Ir kaip kopūstai ritas galvos

xIr maišos su maldoms keiksmai,
Lavonų guli baisios kalvos . . . (38)

Baisus reginys, kruvina panorama vieno didžiau
sių pasaulio mušiu ir pasekmės to žygio tokios-pat žiau
rios, nemielaširdingos, bet historijoj dar nenuspręstos: 
? Nuo Žalgirio rytines pusės,

Kur tik akims vos užmatai,
Kryžiokai guli kaipo musės
Ir drasko kimus jų vilkai. (39)

Patsai poetą visomis savo išgalėmis protestuoja 
prieš karą. Šiandieninis karas, sulyg poėtos v numany
mo, visai bergždžia ir nepadori kova. Juo labiau, kad 
šiandieninis karas kuone visuomet remiasi turtoulių 
(valstybinių ekonominių) reikalų apgynimu.

Mat, prastas yr ant to. šųįvertas, *
Kad ponų reikalams tarnaut. (39) ■ -1' .

Bereikalingas ir bergždžias tautos jėgų išeikvoji
mas, dar gi karą laimėjus, nepriveda prie .pageidauja
mų pasekmių, nes ardo normalinį gyvenimo bėgį iščiul
pęs visas tveriančias jėgas; .

IŠĖJO KĄ-TIK IŠ*. SPAUDOS VARDU

PAJAUTA^
Lizdeiko Duktė arba Lietuviai 

XtVmetašimty j.
' Istoriškas.Romanas.

; 'y~ parašE;m.bernatowicz
■ Lietuviškon kalbon verte -JONAS MONTVILA.

Toji knygą privalėtų rąsti^k’iękviėrio lietuvio šlubelėje/ 
kadangi joje atras daug naudingų pasiskaitymų apie tėvynės 

■■ praeitį.'’ A.y-J; ’’ A

Knygos preke audeklo apdarais $1.25
Popieros apdarais - $1.00

Pinigus siųsdami adresuokite:

Jonas M. Tananeviče
3244 So. Morgan St.. ' Chicago. III.

U TURINYS: Peržvalga; Pramone ir Prekyba (G. J.Leveskio ref.); Naminei 
Higiena (M.Jurgelionienčs ref.); Iš sveikatos srities (Dr.A.L. Juška); lOmeti- 
nes "Aušros" sukaktuvės; Edisono gyvenimas ir darbai; Nuo kada žmonės 
vartoja Kalendorius; Ką veikė Milwaukee's socijalistai (iliustruotas); Pir
moji Gegužės; Nuo ko paeina raudonoji Vėliava; Kaip likti piliečiu (liet, 
ir angliškai); Patarimai gyvenimui; Eilės; Informacijų Skyriai; Pasakaitės; 
Įvairus Receptai; Visokios Statistikos; Juokai ir šiaip įvairus raštai ir 
naudingos žinios. Puikiai iliustruotas; daug paveikslėlių ir pagrąžinimų. 
Naudingiausias, gražiausias ir geriausias už visus Kalendorius. Didumo 
7x10 colių, į 100 ar daugiau puslapių.
Kaina 25 centai. Agentams geras uždarbis.

1 Kas prisius 25c, tam pridėsime gražų kišeninį kalendorių Dovanų.

J. ILGAUDAS, 1613 S. Halsted sf„ Dept. tthiGago, III.

Spygliai paklodė 
Šakos antklodė, 
Migdė sėtynas — 
Dainių kaimynas, 
Aušrinė kėlė.

Lytus juos prausė,

Tautinio atgijimo priešaušryje^ tikėjimo suvaržy
mų ir per sekiojimų metu, didžiausios sayavąlės ir biau- 
raus varo laikais, gyveno, ilgėjos ir veik^ ninsų poetą. 
Akt savęs jis patyrė, kas tai būtį J^ietuty^-kaip žiu 
rimą į tokius “antrosios rų4igą& piliečįj|^^į^£ie išdrįs 
tiuTvirtai prigimtą tautystę išpažinti ir jos dvasioje ne 
tik savo gyvenimas tverti, bet ir* ^iti prie tautinio su
sipratimo žadinti. Anuomet nereikėjo valstijos atsto 
vajus corpus delicti i sugriebti, bet užtekdavo vieno žo 
džio, tuščio lietuvių raštų paini nė j imo, kad užtai pa
kliūti mėnesiui kalėjimai! - ir patekti rųpestingon poli
cijos globon.

Tautinio gyvenimo sąlygos taip bjauriai buvo su- 
sidėjusios, kad nei melsties, nei galvoti prigimta kalba 
nevalia buvo. Už kryžiaus pastatymą prie vieškelio, 
ar net savo sodne reikėjo šimtais ir dešimtimis rubliu 
bauda mokėti ir dar belangėje patupėti.

Atvirai pasisakykime, kad jeigu ne musų dvasiš
kuos atkakli kova anais laikais už Bažnyčios-idealus, 
kad ne atviras graždanka spauzdintų maldaknygių 
peikimas ir patarimas jas naikinti, — kasžįn, ar musų 
pakraščiai nebūtų ne tik surusėję, bet ir supravoš- 
ląvėję? - k . -.-va-. >

Tikėjimo ir katalikų Baži čios kovoję su vyresny
bes sumanymais ir vąru-priespauda, kad Bažnyčia nuo 
iu va irių pasikėsinimų apginti, buvo ginami, dar tuo
met aiškiai suvoktinai neapsireiškę, tautiškumo idea
lai. Per tą kovą ir tariamųjų malonių atkaklų žmo
nėms brukimą, bet kone išskirtinai per Bažnyčios kovą 
su vyresnybės politika, lietuvių tautiniai visuomeni- 
niame gyvenime invyko tūlos, labai svarbios atmainos.

Visų-pirmiausia lie.tuvystė susirišo ankštais ryšiais 
su tikėjimu, kuriame tuomet susopėjus! liaudies dva
sia razdavo vienintelį ramstį ir artymaiusią paduoda. 
rš to tai liaudies visiško Bažnyčion prisiglaudimo ir 
gimė musų sodžiuose perijodks “Šventųjų gyvenimo” 
sekinio, kuris ligšiol -neturi jokių raštiškų--paminėji
mų, neskaitant mano apysakaitės-varianto “Geras žmo
gau, ar nematei . . .” IDOS m. “Viln. Žih.^ tilpusius.
— Tasai prisiglaudimas prie Bažnyčios šiitvėrė tauti
ne Bažnyčią, jeigu taip išsireikšti galime, — be tikėji
mo nebuvo tautiškumo, — be tautiškumo —tikėjimo. 
Žodis “katalikas” — reiškė lietuvį ir žodis, “lietuvis”
— kataliką.

- Tiktai ilgainiui tuodu sinonimu išsiskyrė, kuomet 
viešan tautinian lietuvių gyveniman inėjo lietuviai-kal- 
vinai, lietuviai-protestantai ir dar gi žydai — sis pasta
rasis faktas apsireiškė šiais metais IV Mėt.^fiailės dr. 
parodoje. Juo tolyn, juo labiau tuodu sinonimu ski
riasi.

Vaičaitis 
ino 
kūmo ir 
lupų

Vėjas šukavo, 
Girios poškėjo, 
Žvėrįs penėjo, -. . ’ 
Maistą šapavo. (80)’

Vaičaitis gyveno visuotinu kataliku tikėjimo uji
mo peri jodu. Jojo “Išgama” (94) — tai gyvas tautiš
kumo ir tikėjimo pei*šiekiojimų pavyzdis. Ir iš poėtos 
lupų skrido skatidus ir neteisingas pravoslavijos ap
kaltinimas. Žipoma, nevykusieji pravoslavijos apaš
talai Lietuvoje daug daugiau jai blėdies ir nuostolių 
atnešė, negu naudok 
tasai tikėjimų konfliktas svarstoiuasr bet- tai nerimti

Nors musų "raštijoje ir buvo

(Toliam bus)

Al** -r.
----- TEL. YARDS 1804

ST. ANU0AUSKIS, 
Karpenderis 

no 
Kontraktorius.

Budavojų visokius namus, marinius 
ir medinius, atlieku darbą greitai, 
stipriai,- gražiai ir pigiai. Kreipkitžs 
pas savąjį po numeną

4559 S. Hermitage Ave., 
Chicago, Illinois.

...ž.

* ' BUFFETAS.
Tas neturi nahvinėg.* Fakelai ringi 

t-’gn a.jilanko prie ini aųj o-mes Tuma 
duosime atsakančią vietą pails: ir pa* 
tarnavimą visokiuose reikaluose.

Lieku su godone,

Kasparas Idzilevicze, 
3200 Auburn At.

DR. FR; FRONT
Specijalistas nuo akių, au
sų, nosies ir gerklės ligų.

Didmiesčio ofisas: Kesner Building, 
kertė Wabash- Ave. ir Madison St., 
15-tas flioras, ruimo numeris 1512. 
Priėmimo vai. nuo 2 iki 4 po-.pietų. 
N. West, ofisas: Home Bank Building, 
kertė Milwaukee ir Ashland Avė. 
Priėmimo valandos nuo 5 iki 7:30 
po pietų.

DAKTARAS 
JOSEPH F. KOZLOWSKI 

SPECIJALISTAS ANT 
MOTERŲ LIGŲ.

Boom 2, Peoples Bank Name. 
1540 W. 47th St., cor. Ashland Ave. 
Inčjimas nuo 47th St. viršuj Bankos.

Valaqdos: nuo 10 iki 12 ryte, 
nuo 2 iki 4 po pietų, 
nuo 7 iki 9 vakare.

Telephonas Yards 1781.

fitful
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
be pageibos kaipo ak rūtas sudaužytas 
ant skalu. Ar kenčiate skausmus Roma* 
tizmo, Neuralgijos, l’žsišaldymo irt. t. 
tada pamėginkite porą sykiu sutepti stl

PAIN EXPELERIU, 
PASOVENCZIA16 NAMINIAIS VAISTAIS.

Gaunama visose aptiekoso už 25 ir 50 O.
F. Ad. RICHTER & CO., 215 Pearl st New York.

ffamykl* ant arto tftnktrlo -1- zcrik/c apwuig^luio.

|l Ar turi jau egzempliorlą. Severos Kalendoriaus ir Sveikatos Vadovo 1912 m.?
Jaigu ne,-artimiausias aptiekorius noriai duos tau vieną reikalaujant.

Turi pasiduoti!
Jaigu reumatizmas apėmė tave, iššauk

damas beveik nepakenčiamus skausmus, su
styrimą, sunarių skaudėjimą ir raumenų už
degimų, tai sekkie musų patarimą ir paban
dyk vaistų,"kurie išgydė tokius reumatizmo 
apsireiškimus, kuriems negelbėjo jokia kita 
priemone.

"xCia yra paslaptis:

VIDUJE VARTOK •

:} • Severos Vaistą, nuo Reumatizmo
(SEVERA'S RHEUMATIC REMEDY).

ISVIDAUS. trynimams vartok

SEVEROS
GOTHARDO ALIEJŲ

^SEVERA’S GOTHARD OIL)

Tokis gydymas,veikiantis iš dviejų pusių, 
apsups priešininką ir privers reumatizmą

GREITAI PASIDUOTI.
Vidujinis Vaistas nuslopys rūgštis, gimdančias 

sunarių sustyrimą, raumenų skaudėji
mą- ir traukimą-gyslinių mazgų—SULAI*, 
KYS PRIEŽASTĮ. ' I -

Išvidinis Vaistas suteiks palengvinimus, at-
naujins cirkuliaciją, nuramins suerzin 
ttis dirksnius—SULAIKYS SKAUSMĄ. >

Kaina 50 centų.

Sulaikyk tą Kosulį!
Jis'drasko Ir piešia tavo plaučius, 

Apsunkina tavo krutiną nuodais.
Yra nusilpninančiu.

Gali jį vienok sustabdyti. Nie
kas jo neprašalins taip greitai ir 
neišgydys taip ūmai uždegimo ir 
sužeidimo plėvių, kaip ,

SEVEROS

Balsamas Plaučiams
(SEVERA’S BALSAM OF LIFE)

Kaina 25 ir 50 centų.

Ar tavo skilvi reikia taisyti?
Ar tiktai nekurtuos valg us gali su

vartoti? Ar stoka tau apetito? Ar 
esi silpnas Ir nustoji svarume?

Paisyk į tai. Tokį padėji
mą gali perkeisti, vartoda
mas vaistą, kuris sustiprins 
visą tavo gromuliavimo sy- 

" stemą ir atnaujins sveiką 
apetitą. Privalote vartoti

SEVEROS

Kartumą Skilviui,
(SEVERA’S STOMACH BUSTERS);

'* Kaina S1.00

Reikalauk' Severos Vaistų ap- 
tiekose. Kuomet duos tau kitus 
vaistus, vietoj Severos, nepriimk

K?3 O > CEDAR RAPIDS■ ■ ■ OLVERA WO. iowa

8
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t R. S. IVASZKEVICZE
1543 W. 46th St, arti 

Ashland Av., Chicago, Ill,
Pirmutinis lietuviškas išdirbėjas 

visokių minerališkų 
gėrynių, kaipo.

GINGER ALĖ, PAPSO, SALSERIO 
IR OBUOLINĖS S AIDĖS

JUOZ. RICKIS
781 Cliffort Av., Rochester, N, Y

Jeigu, broli, liūdnas būni, Vakarais 
liūdnume žuvį, tai >>as Rickį eik kas
dieną, Jis priima kožną' vieną Clif
ford Ave. Henry kampo. Lai kiek
vienas atsilanko. Pirmas Lietuvių 
.viešbutis,

Home Phone 5672.

Russian-American 
Line

Vienatinė be persikėlimo Linija tarp 
Amerikos.

11 V- d. j Libava 
Ilf klesa $33.00
II klesa $47.00

‘ T klesa $62.00

Rusijos ir 
8Į4 d. i Rotterdam 
III klesa $31.00
II 'klesa $45.00
I Liesa $52.00
Del smulkesnių žinių kreipkitės prie 

musų ageutu, arba prie pačių persta- 
tytojų.

A. E. Johnson & Co.,
27 Broadway, New York, N. Y.

Dr. G. M. Glaser
žluoinl apreiškia pagodotai vlsuo- 

menial. jog ėsu seniausias gydytojas 
ant iJridgeporto, praktikuojant per 19 
matų, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą į savo loeną namą po numeriu

3149 So. Morgan St.
Kertė 32-ros gatvės. 
Telefonas Yards 6S7.

Mano ofisas aprūpintas uav austais 
budais gydymo- 'Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip Ir ligšol. Pasi
tikėdamas, jog gerbiami1 publika ir to
linus maut rems, esiu namie ant kiek
vieno par»iktCavimo dieną ir naktį. 
Eslu specialistas ligose vaikų, moterų 
ir vyrų Ir užsendlntose ligose. Darau 
Visokią operaciją. Liekuosi su pagarba

Dr. 6. Glaser
3149 South Morgan Street.

Kertė 32-ros gatvės.

r; H O PI WKlauskit
lue 
®es 

padirbti iš 
geriausio 

■:~ tabako. ..
JOS: BARTKOWIAK

Išdirbėjęs
4934. So. Paulina St., Chicago, UI. 

Phone Yards 4154. '

Telephone Canal 285
KAZ. MATUTIS

LIETUVISZKAS GRABORIUS
Persamdo kereczius ant
pagrabų, veselijų ir tt.

668 W. 18th St. Chitago, I1L

■ Telephone Yirds 2716. 
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ.
«53 Illinois Ct.. kerte 33-fios gatvės

. Turiu didelę salę del 
mitingų, veselijų ir tt.

3253 Illinois Ct., kertė 33 g.

' t fui ’*■ 1 ’®. ____ _ Bell Telephone Dickin.on 3757 J

. Ignotas blankusF O ku Ir ii kitų Iteitų. Uipgi Keoadue.
’ » — Vienatinis tikras daktsras-lietuvif Philadelphijoj — s ( 
Iii yra pabaigą, auglčlaueiue ir jawgiaakutlniua daktaritkua moktlua. Buvo 

.mie.tavu daktaru rnieite Indlanopoli. Mokėsi ir praklikavojo TAe A’ete rorfc 
l’ott Qruguiti Medical ScKaol and Honital. .Visi ju paliudijimai iiatatyli yra 
ofise, kur kiekvienas atsilankąs gali juos matyti - ■"—•«• *»-•*—

Dabar Įrengė savo locna ligonbutį Philadelphijoj fr tame pačiame name 
padirbo p«rt iuą mrdikaliilif k!inil^ su laboratorija, elektriškas mašinas ir ap
uoką su gbrįau\loms gyduolėms Čia visi ligoniai atranda teisingą pagalbą, Ū- 
sigydo it-palieka sveiki štai ką liudija palys ligoniai ••••►.— jr— - i

' „Nuo visokių spuogų ir Išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kO no. taipogi ( 
nuo kitu odos ir kraujo .ligų, nerac geresnio daktaro, kaip Dr l Htankus. < 

1 Dane daktarų atlankiau. I»r nei vienas negalėjo išgydyti.'.* Taip kalte Jte.| 
.ariton bt.. Philadelphia. Pa. ** * (

GARBES DAKTARE: neiš-, 
randu šodiiu p dėkavojlmu 
TamUtaiųi išgydymą skau 
d«iidb lonu^o ir po šįAles 
gėi.tno strėnų |r sitau.ąiin- 
gų mėnesinių, kurių kiti »i-( 
ei daktaraisieapaiėmf gydy
ti Bet Tomisto, operacija 
kaip ranka aiėme kentėjimą 

' A Zmudzeh. Salem. Mass - • * nuo manąs. Ela Malinacky
1 JT- ** fl Pingree Bt. Drf *8' 1323 8 Front St., Phil^j

^John Akuotasis. Montreal. Que. Canada, rašo ..Meilutis gydytojau — 
Šešta d|en<‘k*ip gavau nuo Tamstoa ligtersus ir vartoju eulyg u i rašo, jau 
negaliu atekfekuii Tamstai U dliaugsmo da lik pusę liekarslu sunadujau bet 
jau Visas »ų.tiprėjau ir baigiu gyti Daugiau noturiu ką rašyti: nes jau ne- 

.reikaladiuTdaktanškos pagalbos Ta įkiri ligą. Jtun taip daug prikankLpp 
mane ir kuYią kiti daktarai Mikė ui neiifyduMS. diter jau baigia gyti Alių

Daug daktaru 
Švilpa. 10H C'» 
..Šiuornl xielai Urcilkiu sa- 
voiirding) padėk) Dr.Blan- t ' įt 
kut ui ii<y'dycnf nėrrų ll<u jfc 
ir lugraiiniipt vyriikuaro.

’ kuriu kiti daktarai aUiiaki 
liigydyti !r*yt«ioms inalap- 
'lomia ligomU.ps'arlu kreip-

' rauinaUimo, skaudėjimą lonų. sąnarių kaulų, strėnų, kojų, psčią. nuo 
viaokiųjkftujo ligų uikrsčiatnu iytilku lųrų. triperį, laukarį sifilį. uMiistėji- 
m a ir iiWIrbtma vidurių, išbėrimą, nieiėjima ir au<im| ant valdo ir kūno vi 
šokių spuogu, dedervinių ir slinkimą p!s«ku. galvos skaudėms. širdies, inks-' 
tu. kepanų^r plaučių Ilgu- vlaoklaa narvų Ilgai neuralgiją, drebėjimą sana 
riu. gralią ■•'pykimąJ pogalėjimf miegot ir ilgastį. greit, pailsima, sunkų 1 
kvėpavltaa. peršalimo alwaa ir nusilpngjima sveikatos, visokias motorų liga, 
skausminguir-ne!oguhnlk mėnesinių tekėjimą ir guote Itaydau su opo- 
cija rupture, apondesitis, vėti. skilvy e auginėtus akmenis visokius skadulius. 

isutus tf^mors). kepenų, inkstų ir pttslės Darau operacijas ant gyslų kaulų 
nervų, smognų. motorų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kujaa ir ran
kas aiitaiaau .ir padarau sveikaa^Tsipg' d iro operacijas aalnoslM. akių ir 

SįafsfflTjLiL
Ofiso* valandos- auo • iki 18. nuo t iki 4. tr nuo g Iki 6 vakaro. ' 

' AveoiadteMalsawu 1 ikld popiet t

TEISINGOS VERTES 
— IR

VIENA KAINA VISIEMS
Musų dideliuos pasiskyrimuos visų nįadij 
vyrų ir vaikinų siutu ir overkotų po: - -

$7.50 10.12.15.18. 20.25.

Pirrriasis
Lietuvių

DIENRAŠTIS
'Ll into

Amerikoje

Dienraštis

ST. KUČUS ■
Lietuvys I

Manažeris į
Krautuve alti
ni nedelioms ■

Kokią kainą nemokėsi čia, 
ar ji bus 7.50 ar 25.oo, jus 
galite būti užtikrinti kad 
gaunate geriausią garnitu- 
rą kokį galima gauti pa
daryti už tą vertę, ir kad 
niekas negali jo nupirkti nė 
vienu centu pigiau. Mes 
taippat už kviečiam jumis 
peržiūrėti musų gerus siu
tus ir overkotus vaikam nuo 
š metų senumo ir senesnių - 
kurių mes parodysim visas 
naujas madas ir naujas 
spalvas už prieinamiausias 
kainas.

turės pasirodyt 
pirm

NAUJŲ METŲ
kaip

<

tik bus suspėta | 
ineiti į |

.i r

Krautuvė at
dara kas va

karas 
Išskiriant Se
reda ir Pėtny- 

čia.

naujus
“KATALIKO” NAMUS i

Be skaitlingo Į 
visuomenes pri
tarimo nebus 
galima tas dar
bas pradėti.

BIBLIJA ABBA ŠVENTAS RAŠTAS 
NAUJO INSTATYMO.

Lietuviškon kalbon išguldė vysku
pas kunigaikštis Juozapas Arnulpas 
Giedraitis, antru kartu atspausta kaš
tu kun. S. Pautiemaus su komento- 
rium parengtu kun. A. Staniukino, 
telpa čia išguldinėjimas šventos evan
gelijos visų keturių evangelių. Apaš
talų darbai ir apaštalų raštai. Pusla
pių 494. Lietuviškomis raidėmis.

Drūtuose audekliniuose apdaruose su 
auksiniu ant nugaros parašu ir auksi
niu ant šono paveikslėliu, gerai išro
danti, gera spauda. Kaina su prisiun- 
timu ........................................  $2.00.

Pinigus siųskite ant adreso:
J. M. TAN ANE VICE 

3244 S- Morgan st., Chicago.1

1800-1806 BLUE ISLAND AVENUE, KERTĖ 
18 GATVES

Kas nori 
Dienraščio 

tegu tuoj aus

laišku
Visados darote gerą veikmę 

kada geriate

McAvoy’s ALMA
MATER Alų ir

I McAvoy’s MALT
A MARROW
įjžj Jeigu ne McAvoy’s, 
ksB . Tai ne Malt Marrow. •- «

McAvoys Malt Marrow Department
2340-8 South Park Avė.

Telefonas Calumet 5401 Visi Dept.

> J. W. Zacharewicz, 
y Notary Public, Real 
C Estate ir Insurance.

k Eiaminavoju Abstractus, ir at- \
. lieku kitus visus reikalus No- 

tariuszo pigiai ir atsakančiai.
* Visą savo darbą gvarantuoju:
► Eikit pas lietuvi o ne pas sve- *
► tlmtautĮ. - <
k rj-mr i i i i r - ,

► 911-33rd St. <
y Tel. Yards 5428 <

Aa-t v 
IM. 23 AKMENŲ 

.... GELEžiNKEUO 
LAIKRODĖLIS. 
' Vyriškas arba 
moteriškas -laik- 

Įk i^oSffltii grifahtuo- 
faš ant 20 metų, 

aja ųiaaulįsųptas- , JĮ, du- 
įSffi beltavi1*- lakštai 

puikiai visaip iš- 
marginti, gera? 
laiką laikanti, la
biausiai tfaudoja- 

mi keliauninkų, kurie turi daboti lai
ką. Spcijališkrs pasiųlįjimas. Me.p 
nusiųsime šitą ląikrodelj kiekvienam 
C. O. D. už $5.75 . ir -expreso kaštus 
del peržiūrėjimo. vįTei*- nepatiks, ne-i 
mokėk nei cent- U:’, jį kitur moj 
ketum $35. 14k. paauksuotas lenciu-
gelis- ovan: i pirio lail ■ odelio.

EXCELS*! OR WĄT0H? CQ.
904 .ląaum Bldg., Chicago,

1 i 
» •
i ’

Vertėtų tat visiems 
Amerikos lietuviams 

tas sumanymas remti
Lietuviams juk rei

kia turėti kasdien po 
ranka žinių skelbėjas 
ir kelrodis. Pirmiau 
dienraštį leisti neleido 
nekurios aplinkybės, o 
nūdien tas pergalėti ga
lima.

Kas nori dienraščio ' 1 
tegu pritaria: laišku. J

J. M. TANANEVICZE;
> 3244 S> Morgan Sh, Chicago,Jll. 1 
y »» • « »» WWtaW

DR. J. L. ABT 
cPscekmingiaušiai■ įjMo visokias vyris 

kas, moteriškas-vaikų, ligas. i

VALANDOS:
’■ Nuo š iki į>;30 ryxe, nuo 4 iki 5 po 
pistų ir nuo 6:30 iki 1:30 vakare. Ne- 
dėliemis nuo 8 iki 10 ryte.

DR. JOSEPH L. ABT, 
18S2 So. Halsted St.. Chicago, 

Telephone Canal 37
UI.

nil

Telepli&ne Yards 157 
į. DR. J. N. THORPE 
^Gydytojas ir Chirurgas.

Pasekmingai gydę, moterų ir. vaikų, 
ligas.

Valandos: nuo .Ai.ryte, nuo 3 iki 4 
ir nuo 7 iki 8 vakare.
4801 Ashland Ave., Chicago.

isi
i

II

KOVA TIES

ŽALGIRIAIS
Didumo 14x24 coliai. ®

Šitas paveikslas — tai re- 2 
tenybė, tai jubilėjinis 500 w 
metų sukaktuvių išleidimas < 
kovos lietuvių ir lenkų su 2 
kryžiuočiais. Paveikslas tep- & 
liotas garsaus teplioriaus J. £ 
Mateiko. Jis perstato D. D. 2 
K. Vytauto ir lenkų karaliaus ? 
Jagailos kovą su kryžiuočiais < 
1410 metais, kuomėt kryžiuo- 2

i čių galybė galutinai sumalta S 
£ ir jų garbė sumindžiota. Pa- 
X veikslas išleista turtu ir spau- 2 
i J da “Kataliko”. *

Tokio paveikslo niekur nega- S
Įima gauti. Pageidaujama, i- jį 
darit tašai jubilėjinis paveiks- g 
las papuoštų kiekvieno lietu- S 
vio namus, o ypatingai, kuo- Jj 
met šiemet apvaikščiojama ® 

t 500 metų sukaktuvių jubi- * 
S įėjus, Z
S Parsiduoda labai pigiai. Perkant “K»- g 
S taHko” radakcijole, ant vietos, pa-!'it

-,veiĮiSlas.lekuoją tikį/25c. Su prisiun-- 
* tiniu in kitus inUstns, 30c, flgan- 
W ’tainS'/ lmant daug, ■ nuleidžiama 80

ntrožlnitis. .. ■ .

< ..Užsakymus su p'nigais siųskite 
“Kataliko” išleistojo vardu:

J. M. TANANEVICZE
3244'S. Morgan St, CHICAGO, ILL.

Telephone Yards Z750
PIRMOS KLIASOS SAL1UNAS

T, RADAVICZE
Linksminkis brolau pas max atėjęs 

nes - aš užlaikau šaltą alų, geriausią 
viną ir rugine DEGTINĘ, c cigarai 
tai net iš į>at Turkijos, o prie to turiu 
.djdelę. Bailę, dęlei Mitingų, veselijų ir 
kitokių' susirinkimų. Kuris pas mate 
.ątsilankyp,. tai bus širdingai priimtas 
ir suramintas. Lieku su godone,

: T. RADAVICZE
936 33rd St., Chicago, Hl.

J. H. OLSON
ARU ir karštu va

ndeniu šildymo 
prietaisų įvedimas 
ir pataisymas.

4012
State .Street
Tel.Oakland 1441

GERIAUSIA VIETA
Del pirkimo auksinių ir sidabrinių lai
krodėlių, lenciūgėlių, i.pilkų, kolčikų, 
visokių žiedų, muzikališkų instrumen
tų, drukuojamų g.-omatoms mašinukių, 
britvų, albumų, visokių knygų ir Jum-, 
tai kitokių daiktų. Atsiųsk už 5c. 
markę, o gausi kataliogą dykai. Tai
sau visokius dziegorėlius ir žiedus.

M. K. WILKEWICZE,
8255 S. HALSk’ED ST. CHICAGO, ILL.

BANKINIS KANTORAS 
INDIANA VALSTIJOJ.
Parduodu namus ir lotus ant leng

vų išmokėjimų Gary, East Chicagoj ir 
Indiana Harbor. Parduodu farmas ir 
mainau ant namų.

Priimu pinigus ant sutaupinimo.. 
Padarau visokius dokumentus Ameri
koniškus ir Ruskus su kpnsulio pa
galba. Teipgi aš esmu Netari jūšas.

B. R. Yasulis,
3604 Deodar St., 

Indiana Harbor, Ind.

ALEKSAIČIO S ALI U N AS 
Randasi po No. 118 E. Main St.’ 

COLLINSVILLE. ILLINOIS
I Pas mane visados rasite geriausius 

gėrymus ir cigarus. Užlaikau viso- 
lįicių vietinių ir importuotų cigarų ir 
i gėrynių. Suteikiu kiekvienam drau- 
( gišką patarnavimą visokiuose reikaluo

se. Jeigu atsilaukysi į musų miestą, 
užeik pirmiaušid .pase mana. ?o dasiži- 
nojj ko tik norėsi. - Phone Kilnech 108.

' (52-25) ~ .. ' ' ’

K. MAKAREVICZE
$1000 Aukse arba $1875 n V VA I 
“Cartercar” Automobilius- SJ I !*MI«

Cartercar
$1,875.00 $1,875.00 1PUIKTU° SALIUNA

Labai gardi arielkele, szaltas bavarskas alr>4-.\.'_•»__ TT ____ _ 4

Certifikatą duodame už vieną dolerį vertes biletuose, kuriuos aprūkysi
te prie kiekvieno pirkinio tavorų kiekviename departmente, Bufete, Ka
vinėj, Vynų.Depąrtmente ir Daugmenines Pirklybos sklode. Ki
ekvienas certifikatas yra sunumeruotas, ir kiekvienas kostumeris, kuris 
turi paženklintą numerį ant savo certifikato, aplaikys Cartercar 1911 “M” 
vertes $l;875.oo. Numeris pažymėtais ant to certifikąjo, bus patalpintas 
kiekviename departmente tarp 15 Sausio ir 1 Vasario 1912 m. Jeigu nieks 
neatsisauktų prie to automobiliaus j 15 dienų po išlaimėjimui, paskiria
me kas1.0 dienų kįtokį numerį, bet iš tų pačių certifikatų, pakol neatsi
šauks tas, kuris turi tą patį numerį ant savo certifikato. 'r

.. r O '-r.-, . :

Mes turime pilna sankrova Importuotu ir čiongjksčiu Vynu. 
Degtiniu ant švenčiu už prieinamas kaimas.

Mes taippatį vedame plačią 'išsiuntinėjimo pirklybą ir su kostumeriaisTš 
visų kilų miestų. - ,

Halperin Bros.
. WINES AND LIQUORS

1225-7 Milwaukee Ave. kerti Ashl. av
i ............. į n—■■

Pranešame visiems lietuviams • ant Btjidgeporto, įr apielinkėj- 
' kad mūsų ofise randasi geriausias 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 sudegąs gausite už juos savo pinigus.

- ^TĄMANEVICZE
3244.S. Morgan St; « j______ Chicago, III.

alutis ir puikus Havanos cigarai, 
25o Wallace st. New Haven, Čonn.
Čia galima ir “Katalikas” pirkti ir 

užsirašyti.

Telephone W. Pullman 1739
Lietuviška Registruota 

akušere 
ELEON, S. SUTKUVIENĖ 

148 East 107 Street, 
Roseland, UI.

Užlaiką SaU9 alll mPortuo- 
ta degtinį- Duoda rodą pįr.

LIETUVIŠKAS ŽIRGVAIKIS.

Iškaltas iš balto, kieto gipso (Plaster of Paris) 
Uždėtos ant šviesiai mėlyno šilknio aksomo. Didu
mo 25x25 colius.' Artistiškai ir puikiai atliktas dar
bas. Kaina $12.00 be prisiuntimo.

Siųsdami pinigus arba laiškų, adresuokite šitaip:
JOHN M. TANANEVICZ, 

3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILLINOIS.

PLUM BERIS
Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 

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

Telephone Yards 4527.

Atsakančiausias
Lietuvis

Fotografistas.

DR. A. LT GRAIGUNAS
LIETUVYS GYDYTOJAS

3310 South Halsted Street 
Telephone Yards 3162 

CHICAGO, ILL.

LIETUVIS KRIACCZIHS $
Siuvu visokias vyriszkas drapanas 

kaip tai; Overkotus ir visokios ma- 
dob siutus. Meldžiu szelpt tautietį, o ‘ 
buąįt^ Džgąnėfįinti. Turiu daugelį vi
sokių ceikių; priegtam senas drapa
nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 
buoju. Meldžiu kreiptis po antraszii:

J. Kuczinskas,
238 Slocum St. Kingston, Pa. §

Daug nelaimių nepasieks tų, 
kurie turi užsičedinę pinigų.

Pradekite šendien.
Galite pradėti su vienu doleriu.
Mes mokame 3 procentą.

Industrial Savings Bank,
2007 Blue Island Avenue, Chicago, Illinois.

Insteigta 1890. Perviršis pusę milijono.
Atdara Subatos vakare iki 8 valandai.

•
 K; J. FILLIPOVBCH

GENERAL AGENTAS
Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. Ap
saugoja namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir Ga
ry, Ind. už labai žemas kaimas, kolektuoju bilas viso 
kios noturos, teiposgi prisiunčiu kamarninkus dėl iš- 
mieravimo lotų ar farmu. Imu visokias provas civil- 
nas ir kriminališkas ir priduoda gerįausiams advoka
tams. Reikalauju agentų Chicagoj ir kituose mieste
liuose, vyrams ar mokantiems rastą geras uždarbis.

Reikalaujanti darbo, atsišaukit laišku ar asabiškal. 
Offiso valandos: nuo 8 ryto ikį 9 vakare.

858 W. 33rd St. Gyveninio adresas: 826 W. 34th St.
TELEPHONE DROVER 2205

9
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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.

> • >n j/! s a
. V>‘ : . -t

‘SAULE’
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIUkLAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS — — 

■■ ■ -j ' • ■ * kt

Išelnakas utarnlnkas Ir petnjčia.
------- ------- — PRENUMERATA KAŠTUOJA;------------------
AMERIKOJ [”^.^.50

L pusei iyicLllį tpl.25
EUROPOJ C R°sijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 

0 t j°j ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

I TIKRAS PRANCŪZIŠKAS KARTUS VYNAS $1.00.
Į Nuo visokią pilvo skaudėjimą, kaipo tai: prietvariaus, skilvio slogos, 
! inkstą ir kepenų skausmą, skausmo nugaros ir šoną, skvstc krau<o, rie- 
! mens, geltligės, yrr. tai vienatinis sudrutinimas sergančią ir silpnu. Su

gražina jiems sveikatą ir sudrutina. Prancūziškasis Kartusis Vynas yra 
nepraaukštinamas vynas del apetito ir dauginimo kraujo, yra - geriausias 

| BUtvirtintojas visos systemos. Kiek/iena bonka gvarantuota. Parsiduo- | ui aptiekoje,
B 3. KRZYWINSKIO, 3149 SOUTH MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną. numerį dykai

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

SVEIKATA'“!
Nesenai “Kataliko” išleistuvėje išleista nauja knyga, kokios lietuvių kal

boje ligšiol dar nebuvo, vardu:

KRYŽIUS ELEKTRIŠKAS VOLTA.
Likosi išrastas Austrijoje prieš, porą 

metą ir pasirodė paspkmingu, . todėl 
greitai išsiplatino Vokietijoje, Pranci- 
joje, Skandinavijoje ir kitose šalise 
Europos..

Kryžius Elektriškas Volta, labai 
gelbsti prieš reumatizmą kaip raume
nų, taip, ir sąnariu, prieš neuralgiją ir 
diegliam visam kūne; prieš nusilpnėji
mą nervą, neuralgijos, bemieges, nu
silpimui minties, histerijos, paralyžiaus, 
apopleksijos, šokio švento Vito, muši
mo širdies, galvos skaudėjimo ir suiri
mo nerviškos sistemos.

Gerumas jo veikimo duodasi suprasti 
kartais tuojaus pirmose valandose var
tojimo, o kartais ima ir porą dieną.

Kryžius tas turi būti nešiojamas die
ną ir naktį ant gryno kūno apverstas

mėlyna puse prie kūno ant šilkinio raikščio aut kaklo, nuleisto iki pilvo. 
Atsiąskit vieną dolerį per money orderį arba registruotai* laiške, 

o mes pasiųsime jums Krvžią Elektrišką Volta, arba šešis už $5.00.
THE ELECTRIC VOLTA CROSS CO.,

3925 W. NORTH AVE., CHICAGO, ILLINOIS.

Namai ir Lotai ant 
Pardavimo.

Musų banke raudasis di
džiausias “Real Estate” 
skyrius namų ir lotų. Lie
tuviai pasinaudokite iš ge
ros progos, nes visi namai ir 
lotai randasi ant Bridgepor-

gyventoj. Kain mokėti be- 
reikalo randą, kad galima 
turėti savo namuką ir jame 
laimingai gyventi. Žmogus 
mokėdamas randą per kele
tą metų, galėtų įgyti savo 
locną namą su mažmožiais 
prisidėjimo keleto šimtų 
Todėl atsišaukite į musę 
banką, o mes suteiksime vi

■ sas reikalingas informacijas 
delei pirkimo namų ir lotu 
Jaigu kur norėtumėte pirk
ti namą arba lotą patinka
mo] vietoj, atsišaukite prie 
mus, o mes vistiek sulygsi- 
me piginus ir geriaus, negu 
kiti agentai.

Čionais paduodame sura
šą nekuriu ir lotų, kurioųs 
galima pirkti labai pigiai:

AUBURN AVĖ.
2 lubą medinis namas, 3 Storai ir 

3 gyvenimai. Bandos atneša $1500.00 
metams. Kaina .................. $17000X10.

2 lubą kampinis mūrinis namas, 1 
štoras ir 1 gyvenimas. Bandos atne- 
ža $3.r 5.00 meams. Kaina .. $2200.00.

2 lubą medinis namas, 2 gyvenimai. 
Bandos atneša $288.00 metams. Kai
na ............................................. $2300.00.

2 lubą medinis namas, 3 gyvenimai. 
Bandos atneša $336.00 metams. Kai
na ........................................... -. $3000.00.

2 lubą medinis namas, 2 gyvenimai. 
Bandos atneša $300.00 metams. Kai
na .........................  $2200.00.

1 lubą mūrinis namas, 1 gyvenimas.
Kaina ............................ ..... $2700.00.

2 lubą mūrinis namas. Bandos at
neša $360.00 metams. Kaina $3600.00.

ARCH ST.
1 lubą medinis namas. Bandos at

neša $300.00 metams. Kaina $2000.00.
1 lubą medins namas, 2 gyveni

mai. Kaina ......................... $1500.00.
1 lubą mūrinis namas. Kai

na   $2150.00.
ARCHER A VE.

2 lubą medinis namas. Kai
na    $3000.00.

EMERALD AVE.
2 lubą . medinis namas. Bandos at

neša $540.00 metams. Kaina $3000.00.
1 lubą mūrinis namas, 1 didelis pa- 

gvenimas ir maudyklė. Bandos at
neša $204.00 metams. Kaina $2000.00.

2 lubą medinis namas,
atneša $420.00 metame, 
na ...........................................

2 iubą murjpis namas, 
neša $300 metams. j___ '___

2 lubą medinis namas, 
labai pigiai tiktai .............

2 lubą medinis nimas, 4 gyvenimai. 
Kaina ............................  $4000.00.

FISK ST.
2 lubą medinis namas, 4 gyvenimai. 

.Kaina ..................................  $4500.00.
2 lubą mūrinis namas, 3 gyvenimai. 

Kaina ........................................ $?200.00.

HALSTED ST.
1 lubą medinis neinąs su Storu. 

Kaina ..................................... $3000.00.
1 lubą medinis namas, 1 gyvenimas,

su maudykle. Kaina .......... $2300.00.
2 lubą medinis namas ir Storas su

keturiais kambariais ant 2 lubą po 
9 kambarius. -Bandos atneša $430.00 
metams. Kaina .................. $4000.00.

1 lubą mūrinis namas ir Storas su 
kambariais. Kaina..........$3000.00.'

KEELEY ST.
1 lubą medinis namas, 6 kamba-' 

riai. Kaina ........................   $1400.00.'
1 lubą medinis namas, 2 gyvenimai^ 

Kaiua ...................  $1600.00i/

1 lubą mūrinis namas, 9 kamba
riai. Namas intaisytas pagal nau
jinsią būdą. Kaina .......... $3401.00

MORGAN ST.
3 lubą bizniavas mūrinis namas, Sto

ras ir 8 gyvenimai. Baudos atneša 
$1680.00 meams. Kaina .. $15000.00.

2 lubą mūrinis namas, 4 gyvenimai.
Raudos atneša metams $432.00. Kai
ri ............................................. $5600.00.

1 lubą medinis namas ir 2 lubą mū
rinis namas. Kaina ...... $5600.00.

1 iubą medinis namas su visais įtai
symais ir 2 lubą medinis namas. Kai
na ............................................ $4800.00.

1 lubą mūrinis namas. Bandos at
neša $600.00 metams. Kaina $4900.00.

1 lubą mūrinis namas su visais įtai- 
smais. Bandos atneša $230.00 me
tams. Kaina .........   $2500.00.

1 lubą mūrinis namas. Kai
na   $2500.00.

PARNELL AVE,
2 lubą medinis namas. Bandos at

neša $300.00 metams. Kaina $2057.00.
LOTAI.

1. Lotas lanal. geroj vietoj tarp lie- 
tuvią ant Auburn avė. ir 32 gatves. 
Ldėfii$5410p pėddą. Kaina .. $700.00.

2i;rI>ii-lJot:.i labai geroj vietoj tarp 
lietuvią apgyventa ant Morgan ir 33 
place. Lotas 50x130 pėdą. Labai 
geroj vieįoj; bent kokiam bizni j kaip 
tai del drabužinio storo arba “njėkel 
shoe“ teatro. Kaina už abudu lo
tu ..............   $4000.00.

3. šimtas lotų ant 46 gatves tarp 
Western avė. Bockwell avė., Talman 
avė., Washtenaw avė., Fairfield avė., 
i. California avė. Lotai randasi la
bai puikioj vietoj. Vanduo randasi 
ant visą lotą. Suras taipgi pradeda 
įvesti ant Western avė. šituos lotus 
daugiausia perka lietuviai, slavokai, 
čekai ir lenkai. Pasinaudokite iš ge
ros progos. Tie lotai parsiduoda už 
$225.00 ir aukščiau.

4. Du lotai ant Western avė., ir 44 
gatvės. Kiekvienas lotas $225.00 ir 
aukščiau.

JONAS M. TANANEVIČE
3244 So. Morgan St. 

Chicago, Ill.

5

Kalėdų dovana, kuri turi vertę per visą metą
Aprūpinki t 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
telio bilos.

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

General Contract Agent
General Offices, (Peoples' Gas Bldg) 

122 So. Michigan Blvd.’
™ ( Randolph 3341

ones, i Autom. 64612
Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektriką del 

šviesos ir pajiegos.

Lietuviškoje aptiekia

Krzywinskio
Kambarys Optiszkas

Atniinkite

Bandos 
Kai- 

. $3000.00.
Bandos ąt- 

Kaina $4000.00. 
Parsiduoda 
. $2800.00.

SVIETIŠKI PAVEIKS
LAI.

Litigrafuoti paveikslai vienojo spal
voje, juodai ant balto, kurie privalo 
rastis kiekviename name, kad pagra
žintą kiekvieno lietuvio stubą.

Gedeminas, Didi. Lietuvos Kuni
gaikštis, apima Kijavos pilį 1318 me
tais: maskoliai, puldami prieš jį ant 
kelią, paduoda jam duoną ir raktus. 
Miera 22x28. ’ x_'aina.....................  30c.

Didis Lietuvos Kunigaikštis Keis
tutis, miera 22x28. Kaina ..

D. L. -K. Vytautas, 22x28
I>. L. K. Algirdas, 22x28
D. L. K. Gedeminas, 22x28
Simanas Daukantas, 22x28
Dabartinis Fopežius, Pijus

’orėtas, J8x25 ,.,
Tie visi paveiksal puikią

FOX ST.
1 lobą medinis namas, .6 kamba

riai. Kaina ................        $1900.00.

.... 35C. 

.... 35c. 
........35c. 
.... 35c. 
.... 35c. 
X, ko- 

25c.
_ puikiai išrodo, ga

li būti gera atminimo dovana am 
švenčią arba aat varduvią. Siunčiant 
pinigus ir užsakymus uždėkite adresą:

J. M. TANANEVICZE
3244 S. Morgan st.,

Skaudėjimas galvos, nerviškumas, skaudėjimas 
akių ir tt., tai yra pasekme visokių kenksmingų aki
nių, "kurie galėtų būti, daugume atstiikimų pataisyti, 
per gerą pritaikymą akinių. Peregzaminavimas 
akių jumi nieko nekaštuoja, kada jums akis skauda. 
Kada turit raudonas akis, kada turit skausmą galvos, 
kada nematot gerai, kada regėjimas silpsta, neatidė- 
liokit, bet jieškokit pagelbos aptiekoje Krzywinskio. 
Kiekvienam pritaiko akinius musų diplomuotas 
okulistas dykai, kuris praktikuoja jau per 20 metų. 
Atminkit, kad mes kiekvienus akinius gvarantuojam 
ir pritaikom. b

Optiškas kambarys ExaimTiavimui. randasi ap
tiekoje Krzywinskio, valandos ofiso: Nuo pusės 8 iki 
9 vai. vakarais arba dienomis. 3 g

Priimame visokius taisymus akinių, p Turime vi
sokių gydančių žolių nuo visokių ligų i^jviską kas 
reikalinga aptiekorystėje, 
dykai. Taippat išdirbam 
nius nuo visokių ligų. . 
miausios, persitikrinkit 
sų tavoras yra visados

'Atsiduodamas jūsų atminčiai garbingi tautiečiai 
tautietės pasilieku su pagarba,

Joseph L Krzgwlnsfci

visokias rodasn suteikiam 
visokius vaistų^ familiji- 
Kainos muęų ^.yra kuože- 
patys ir atminki^, kad mu- 

šviežias ir gvarantuotas..

ir

Sveikata arba Tiesus ir trumpas 
kelias į sveikatą.

Sis pirmasis lietuvių kalboje sveikatos žinynas parašytas pagal Europos ir 
Amerikos garsių daktarų ir profesorių veikalus, kaip tai: prof. dr. Palmer, dr. 
Ezra M. Hunter, dr. M. V. Lee, prof. D. B. Hagar, prof. H. W. Conn ir kitus. 
Tai vis garsiausi žmonių sveikatos tyrinėtojai ir žmonijos geradariai.

SVEIKATA — veikalas didis, turi 339 puslapius, su keliais šimtais aiškių 
paveikslų apie žmogaus kūno sudėjimą ir kitokių.

Štai kas SVEIKATOJE dailia ir visiems prieinama kalba aprašyta:
Kūnas — kam mums reikia apie jį žinoti.
. 1. Valgis ir kas iš jo pasidaro.

JįL 2. Valgymo budai ir virimas.
3. Virškinimas.

Valgio rūgimas arba fermentacija. W
Kas yra alkoholis.
Kraujo cirkuliacija. w
Alsavimas (kvėpavimas). y
Kūno pielčiai ir judėjimas. 4
Inkstai bei oda ir jų priedermės.
Dirksniai. U Į

IjL 11. Pajautimai. į
jll ' 12. Sveikata ir liga. iul
ly 13. Parazitai.
M 14. Privatinė ir vieša sveikata. W
ulj 15. Kaip išplėtojus kūnas. V|||
■H 16. Balsas. &

17. Kūdikių ir vaikų prižiūrėjimas. gĘfe
18. Džiova. _
19. Kaip sveikatai užkenkia vabalai.

Vis tai mokslas ir tai kiekveinam mokančiam lietuviškai skaityti priei
namas mokslas už labai prieinamą kainą. SVEIKATA nematytas lietuvių kalboje 
brangus veikalas, nes pirmiau jis buvo spauzdinamas tik svetimose kalbose.

SVEIKATOS apdarai drūti, stori, antgalvis paauksuotas, knygos spauda 
aiški. • -

Visos lietuvių laikraščių redakcijos ir daktarai sako, jogei SVEIKATA 
verta aukso tiek, kiek pati sveria.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Štai kas tarp kitko apie SVEIKATĄ rašoma: 
me jokią raštą, kur butą taip pla
čiai, praktiškai ir pamatiniai iš
dėstomos reikalingiausios kasdie
niniame gyvenime žinios iš ana
tomijos, fiziologijos, o ypatingai iš 
hygienos. Knyga papuošta dau
geliu paveikslą; išleidimas gali
ma drąsiai pavadinti dailiu ir iš 

i visą atžvilgiu pagirtinu. Patar
tume visiems turėti namuose šį 
reikalingą rankvedį į brangiau- 
sįjį žmogui turtą — sveikatą.” 
(“Tėvynė”).
“Knyga daro labai gerą įspū

dį. Ji yra labai pilnas rankve- 
dis, tinkamas mokykloms. Para
šytas populeriškai. Iliustracijos 
yra labai gražios. Abelnai imant,

“šitoji knyga privalo rastieskiek
vieno mokančio skaityti, lietuvio 
namuose. Kas šitą knygą skaitys 
ir supras, tas apsisaugos nuo dauge
lio ligą ir sužinos daugelį daiktą 
apie savo kūną ir kaip jį užlaikyti 
sveikatoje.’’ (“Draugas”).
“Knyga yra viena iš svarbiau

sią, pasirodžiusią pastarais metais, 
šioje knygoje trumpai ir supras
tinai sutrauktos žinios, būtinai 
reikalingos kiekvienam žmogui, ku
ris nori būti sveikas. Juo reika
lingesnė yra ši knyga vyrams ir 
moterims, auginantiems vaikus.” 
(“Darb. Viltis”).
“ši knyga pasirodė musą lite

ratūroje kaip tik į laiką: neturi-

mano manyme, SVEIKATA užpil
do svarbią spragą musą literatū
roj, suteikia pilną populeriškai- 
mokslišką rankvedį hygienos, kuris 
bus naudingas ir mokiniams ir pla-, 
čiai visuomenei.” (Ištrauka iš 
d-ro F. Matulaičio laiško).

“Be pagirimo ir pataikavimo sa
kant, SVEIKATĄ skaičiau su tokia 
atyda ir žingeidumu bei> pasigerė
jimu, kaip labai retą knygą.”. 
(S. Biežis).

“Kiekvienas iš šitos knygos gali 
sau namie palengva studijuoti hy- 
gieną ir pats save egzaminuoti. ’ ’ 
(“Vien. Lietuvninką”).

Panašių dailių ir teisingų liudijimų turime desėtkus. Ir vis sakoma tikra 
teisybė. _ - ■

AR JUS PAŽĮSTATE SAVO KŪNO SUDĖJIMĄ.
AR NORITE BUT SVEIKAS IR STIPRUS?
AR NORITE NUSIKRATYTI APGAVIKUS, KURIE SIŪLO JUMS 

PER APGARSINIMUS VAISTUS?
Jei ne, tai, mielas Brolau ir Sesele, nusipirk sau SVEIKATĄ, o šioj kny

goj atrasi sau visą laimę. Nes kuomet žmogus sveikas, tai ir laimingas.
Kas _ ' 1
Kas nori būti laimingu, tegu skaito SVEIKATĄ.
Kas nori pamesti girtuokliavus, tegu skaito SVEIKATĄ.
Kas
Kas. nori ilgai būti jaunas, tegu skaito SVEIKATĄ.
“Kataliko” išleistuve išleido SVEIKATĄ lietuvių brolių naudai, jų būvio 

pagerinimui, ką liudija žymesnių asmenų ir laikraščių prielankus atsinešimai.
O TOJI AUKSO KNYGA SVEIKATA LĖŠUOJA TIK 2 DOLERIU SU 

PRISIUNTIMU.
Galite pirkties “Kataliko” redakcijoje. '
Siųzdami laiškus ir pinigus padėkite tokį antrašą: '

nori save pažinti, privalo skaityti SVEIKATĄ.

nori, kad jo vaikai butų sveiki, tegu skaito SVEIKATĄ.

JONAS M. TANANEVICZE
3244 So. Morgan Street

jjį Telephone Canal 2118

i DR. A. LEONARDAS JUŠKA Į
¥ Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
* 1749 So. Halsted St., Chicago, Illinois.
* PRIĖMIMO VALANDOS:

N no 9 ryto iki 11: po piet nuo 3 iki s ir 
vakare nuo 7 iki 9.

THE FALCON CIGAR FACT.
Po vardu SAKALAS Cigarą Fabrikas

J. A. Nutauc Sav.
— išdirba fireri»n«’U3 —

HAVANOS CIGARUS 
Chicago, UI.

4613 S. Ashland Av.,
Tek Yards 1733.

* * * 
% *

*x************************
S ; Telefonas Yards 1532
* DR. J. KULIS
< Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
* 3255 So. Haiatel St., Chicago, Illinois.
į PRIĖMIMO VALANDOS: J
.* Nuo 9 ryto iki 12; 6 iki g vakare. ja 
* Nedel. nuo 9 iki 12 po piet: nuo 6 iki 8 vak. ja 
**************************

ABELLS

CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 3547

kontraktierius
Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd Pl. Chicago, Ill,
g SSSSSSSSSSSSSSSSSEESS

Telefonas Canal 3263

Daktaras S. Wissig
Iš SENO KRAJAUS.

Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyrą ir mo
tei?, kad ir užsisenėjąsias. Jei kiti jus neišgydė sueikit pas ji, o jis 
jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėt.

Dr. Wissig duos geriausius vaistus 13 savo aptiekos.
Pirmą rodą dovanai.
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryte ir nuo 6 iki 8:30. vakare. Ne

dėliotais nuo 10 iki 12 ryto.
1759 West 18 Str., Corner Wood Str. ;
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KDMIL STRACIJA LIET. TEATRAL. 
f»RAUG\ STĖS PO PRIEGLOBA ŠV. 

MARTINO. 
riiR. Overlingas, Firmin.

3245 S. Morgan St. ■
Stan. Stoneviczc, Vice-prez., 

3206'Auburn Ave.
Kasparas, Prot. Raštin., 
3416 Auburn Ave. 
Kadzekski, Fin. Rasti., 

1900 W. 17th St.
Kadzievski, Iždininkas, 

3244 S. Morgan St.
REŽISIERIUS TEATRU, 
Martinas Z. Kadzievskis, 

3244 S. Mrgau St.

Ant.
Dom.

Mart.

Administracija dr-stės šv. 
STANISLOVO V. IR K. 
Juoz. Klimas, Pirmsėdis, 

4527 Marshfield Ave. 
Mot. Randis Pagelbininkas, 

4521 S. Marshfield Ave.
Paulius P. Baltutis, Prot. Raštin., 
I 3244 S. Morgan St.
Jurgis Brazauekas, Fin. Rašt., 

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.
ADMINISTRACIJA D. L. K. VY- 

i TAUTO POLITIŠKO KLIUBO.
VILKE-BARRE, PA.

J. Laukis, Pirmininkas, 
: ' 425 S. Grant St.

J. Ažis, Pagelbininkas, 
130 Stauton St.

, K. Kučinskas, Fin. Rašt.,
> 168 N. Washington St.

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

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

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

J. Grimaila, Maršalka,
31 Techery St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTES 
LIETUVOS SUNU NO. 1. 
ANT TOWN OF LAKE. 
Tam. Petrokas, Pirmsėdis, 

4614 S. Wood St.
K. Jovaiszas ,Vice-prcz., 

4600 S. Paulina St.
Juoz. Zalandauskas, Prot. Rast., 

4513 Hermitage Ave.
S. Vaitekaitis, Fiu. Rast., 
4549 S. Hermitage Ave. 

Antanas B. Žemaitis, Kasierius,. 
4737 So. Wood St.

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS 
ŠV. JURGIO KAREIVIO K.

WILKES-BARRE, PA._ __
J. Laukus, Rrezidentas, 

’ 425 S. Grant Lt.
V. Staneika, Viee-prezid., 

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

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

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

34 Lcgan St.
J. Ane.kaitis, IT Fin. Sekr., 

New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS..

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
843 — 33rd St.

Jonas Bagdonas, Pagelbininkas, 
3233 Auburn Av.

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

Vine. Grigalių ms, Fiu. Raštin., 
718 .W IStli St.

Jonas Bijanskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

ŠVENTO JURGIO DR-STĖS KANKA
KEE, ILL. ADMINISTRACIJA.

Vladislovas Lipeevicze, prezidentas-, 
18 Union St.

Juozas Muckus. vice-prezidentas, 
439 Indiana Avė.

Antanas Usevieze, prot. sekr., 
259 Entrance Ave.

Felix Jakszta, fin. sekr., 
452 Darbur Ave.

Mykolas Sabaliauckas kasierius, 
214 Entrance Ave.

Mateušas šabonas, maršalka, 
Apiekunai kasos:

Antanas Waitekunas,- 
Jonas Grigoras, 
Adolfas Paraszi nekas.

(52-2)

PASARGA: “Už korespondencijas, 
apgarsinimus “Kataliko“ Redakcija 
neatsako ’ ’.

KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIO.

J. V. Zac hare vice, Prez., 
917 — 33rd St.

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

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

Kun. M. Kraučunas, Kapclonas, 
32nd Pl. and Auburn Av?.

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

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

3200 Illinois Ct.
J. K. Chmieliauskas, Raštininkas,

3231 Auburn Ave.

ŠV.ADMINISTRACIJA DR-STĖS 
JUOZAPO AIM. SM.

Juazapas Zalaudauckas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

Jurgis Leščiuskis, Vice- prezidentas,
4535 S. Honore St.

Juozapas Palekas, Prot. Rašt.
- 4558 S. Madshfield Ave.
Juoz, Volskis, Raštin. Finansų, 

4524 S. Wood St.
Stan. Auučauskas, Kasierius,

s 4559 s. Hermitage .Ave.

ADMINISTRACIJA L. L. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

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

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

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

* ‘ KATALIKO ’ ’ KLIUBO 
ADMIN ISTR ACIJ A. 

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

238 Slocum St.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS
TAUTIŠKOS DB-STĖS “VIENYBĖ“.

S. Pocius, Pirmsėdis,
670 W. 18th St.

Stan. Radaviče, Protokolų Raštin.,
1823 String St.

M. J. Tananeviče, Kasierius,
670 W. 18th St.

J. Girgždas, Pirm. Padėjėjas, 
, 913 W. 19 PI.

Jonas Simanas, Finansų Rašt.,
2037 Canalport Ave.

DR-STĖ ŠV. KRYŽIAUS ANT 
TOWN OP LAKE.

A. Kasmauskis, Pirmsėdis, 
4559 Hermitage Ave.

J. Vasilkus, Pagelb., 
4508 S. Wopd St. 

Aug. Saldukas, Protokolų Rašt., 
4559 S. Hermitage Av. 

Jonas A. Kruša, Raštin. Fin., 
4642 S. Marshfield Ave.

M. Ambrozaitis, Iždininkas, 
4447 S. Honore 3t.

DR-STĖ LIETUVIŲ JAUNIKAIČIŲ 
’ DAINOS MYLĖTOJŲ.

A. Mieszlaikis, Pirm., 
2122 W. 23rd St.

S. Vasikauckas, Pagelb., 
2409 S. Hoyne Avė.

S. Pocius, Raštin. Prot., 
670 W. 18th St.

J. Neverauckas, Fin. Raštin., 
2313 W. 23 Place.

M. Palionis, Išdininkas, 
2323 S. Leavitt St.

ADMINISTRACIJA dp-stės šv. 
MATEUŠO APAŠTALO.

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

Antanas Mazelauskis, Pagebininkas,
3302 S. Morgan St.

Nikodima’S Overlingas, Rašt. Prot., 
3245 S. Horgan St.

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

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

fiV. MYKOLO DR-STĖS WILKES- 
BARRE, PA. ADMINISTRACIJA.

Silvestras Pileckas, Prezidentas, 
462 E. South St.

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

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

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

SMS Liaukus, Finansų Sekr. 2-im, 
425 S. Grant Si. _

Juozas Šnipus, Kasieriuu- 
386 New Grove St.

PUIKUS VAKARAS
‘-‘Birutė ’ ’ stato scenoj 

venimo vaizdelį “švarkas ir Milinė” 
su dainomis ir šokiais, paraše V. Gu- 
tbvsky, vertė Jaunutis. Nedėlioję^ 
Gruodžio 31 d., 1911, paskutinioje die.-' 
noje šių metų, šv. Jurgio svetainėje,' 
32 Place ir Auburn Aye. Pradžia. 
7:30 vai. vak. Tikietai 25c ir auk-’ 
ščiau.

Kas-gi neatmytų milines? Kas-gi ne- 
atmytų vargo ir- laimes, skurdo ir; 
linksmumų, kurie rišusi su miline? 
Juk kiekvienas iš musų nešiojo mili
nę; kiekvieną ji šildė ir dengė! Už-? 
tad ir sukelia ji daugybę visokių at-" 
minimų, gerų ir blogų, 
linksmų.

Ir šitas perstatymas bus 
delis musų praeities, musų gyvenimo 
Lietuvoje. Kiekvienam žiūrėtojui per
statymas išspaus ašarą iš akių; nes 
jis taip gyvas ir naturališkas kaip tik 
pats gyvenimas. Bet, ir juokų iki 
valiai, tokių širdingų,s smagių juo
kų, kokių tik Lietuvoje prie pabaig
tuvių žmonės išgirsta ‘ '
dar kartą 
voje, juo 
smiuti, tai

smagiu ir

geras vai z-

serganti ki|4&.į ię- kelionės daik
tus. Atkeliavus Ijve^iįorkan minėta 
Zuzana paėmė nuo manęs -penkis do- 

Jerius ir kada mus atskyrė tai jos ne- 
noroms nusinešė |r in‘a*f?| rišuliusF ku
riuose buvo paduškos jot daug bran
gesnių daiktų. Tos, inžrginos važia
vo į Bostonų ir jaigft*$)8# atsišauktų) 
tai aš duočiau joms geras dovanas. 
Atsišaukite šiuomi adresu:

Tony j&Itroisky, 
Box 218, Genoa Junction, Wis.

(AiKi)J(

ANT PARDAVIMO.
Ant pardavimo ger<^ vietoj tarp lie

tuvių apgyventa grosernė, netoli lietu
viškos bažnyčios, 
lietuvio. James 
Court & 15 St., Grant Works, Ill.

(50—52)

Gera proga del 
Fitzsimmons, 48

“Kataliko” Ofise

Todėl jeigu nori 
pamatyti gyvenimą Lietu- 
pasidžiaugti ir pasilink- 
ateik į šį vakarą.

(51-52)

Parsiduoda labai pigiai grocęrnė ir 
kiandžių (saldumynų.),-krautuve. Prie
žastis pardavimo—nesveikata savinin
kė, ir pradedant apgyventi lietusiais 
tą vietą, 
dėkitės iš

galima atlikti visokius Rė- 
jentališkus dokumentus, pa- 
veizdan: Egzaminuoj am ab
ut raktus, Pirkimo ir parda
vimo raštus; Doviernastis; 
Testamentus; Draugiją in- 
korparavimus; Affidavitus 
ir visokius kitus raštus; ko
ki tik Rejento arba “Notary 
Public” skyriuje daromi. 
Mes taipgi iškolektuojame 
dalis iš tėvynės ir atliekame 
abelnai visus reikalus. Taip
gi parūpiname pasportus iš
važiuojantiems i Lietuvą ir 
užtvirtiname juos pas Rosi- 
jos konsulį.

Akušzerijos Mokykla.
Lietuves, mokančios
Akušerėmis, išlavinu 
Tidk'amiausis amžius 
tės į

lietuviškai rašyti ir skaityti ir .norinčios tapti 
ir prirengiu prie egzamenų (State Board of Health), 
akušerystės mokytis tarp 21 ir 35 metų. Kreipki- 

, _ _ ’ (52-1)

D-ra A. L. Graiczuna,
3310 South Halsted Street, CHICAGO, TT.T,

DIDELIS METINIS BALIUS!
Parengtas storone Draugystės Mei

lės Lietuvių Amerikoje, atsibus Su
batoje, 39 d. Gruodžio (Dęc.), 1911.' 
Freiheit Turner svetainėje, 3417-21 
So. Halsted St. Balius prasidės 6:30 
vai. vak. Inženga 25e. porai.

Kur užprašome be skirtumo jaunus 
ir senus, vaikinus ir merginas, kur 
linksmai laiką praleisim, neš cnt ry-: 
tojaus dvi šventės, kaipo Nauji Metai. 
Muzika bus po vadovyste Antano Pi- 
lacko. Su godone,

KOMITETAS.

(51-52)

savininkas nesukalbi; nau- 
progoš. Adresas:
John įLasati,

1801 Johnson. St.,.
Chicago, Hl. ■

Ant pardavimo 8 ' namai ant 34 
gatvės ir Wall St. Kiekvienas, namas 
lėšuoja $3500.00. Atsišaukite pas 
vihinką: *-

F. Oršė^ski, 
3229 Mospratt St.

sa-

Draugysčių Reikalai.
TEMYKITE OO LIETU VIAl!

Taupykite pinigus.
Keistute Paskolinimo ir Budavojimo 

Dr-stė N. 1 (SpuTka).
Nauja 42-ra Serija prasidėjo Lap

kričio 9tą, (Nov.) 1911, ant Dr-stčs 
susirinkimo, kuris atsibuna kas Ket
verges, 8 vai. vakare J. Ridiko sve
tainėje, 3251 Illinois Court, kampas 
33-čios gatves, ši Dr-stč (Spulka) yra 
seniausia, iš visų lietuviškų Spulkų 
Chicagoje. Akcijos kaina 25c., taigi 
kiekvienas gail užsirašyti po keletu 
akcijų, akcijos užsibaigia už 6 metų 
ir kiekviena akcija atneša $100. Tai
gi guoduojami draugai ir draugės 
meldžiame užsirašyti kiek galima sau 
akcijų, nes tai yra geriausia būdas del 
sučėdijimo pinigų, mokant po kelis 
centus arba dolerius ant savaites.

Virš minėta Dr-stč (Spulka) yra po 
priežiūra Valstijos Illinois ir yra ve
dama pagal tiesas Valstijos.

Skolina pinigus tiktai ant pirmo 
morgičiaus (Mytgage) su peržiūrėjimu 
visų popierių ant atsakančių namų.

Su guodone,
B. Butkus, Prezidentas, 

843 W. 33rd St.
‘ J. P. Ewaldas, Sekretorius, 

3236 So. Morgan St.
Phones: Yards 2716, Harrison 3690

TĖMYKITE NARIAI!
Draugystė šv. Mateušo Apaš. lai

kys savo priešmetini susirinkimą Ne- 
dėlioj, 31 d. Gruodžio, 1911 m., salėje 
pr.rap. šv. Jurgio, ant kertės 32 PI. 
ir Auburn Ave. Kiekvienas narys 
privalo pribūti, nes bus rinkimas nau
jos administracijos, ir daug kitų svar
bių dalykų ant apsvarstymo, už ne- 
pribuvimą bausmes $1.00.

Su pagarba, .
Pet. Andrijcv.skis, prez. 
Nik. Overlingas, sekr.

TĖMYKITE LIETUVIAI!
Gera proga del norinčių prisira

šyti prie virš minėtos Dr-stės šv. 
Mateušo Apaš. kol dar pigus instoji- 
mas, nes nuo 15 iki 30 metų galima 
dar dabar instoti už $1.00. Mažu ne
užilgo bus pakeltas instojimas pagal 
motus, šitoji Dr-s+ė nėra sena nuo 
užsidčjimo, bet labai greitai sudru- 
tčjo; taip kad jau pralenkė neku
rtas seniausias Draugijas, kaip pi- 
nigiškai, taip ir narių skaitlium, no
rintis prie virš minėtos Dr-stčs pri
sirašyti teiksitės atsilankyti ant susi
rinkimų,-kurie atsibuna paskutinį Ne- 
dėldienį kiekvieno mėnesio, virš mi- 
netoj salėje. Su pagarba,

VYRIAUSYBĖ.

SUSIRINKIMAS
Dr-stč šv. Stanislovo V. irK., kvie

čia visų Dr-gijų Administracijas, ir 
delegatus, kurie yra išrinkti reikale 
ištyrimo netvarkos šv. Kazimiero Lie
tuviškų kapinių, Pčtnyčioj, 29 Gruo
džio (Dec.), 1911, šv. Kryžiaus pa
rapijos svetainėje, 46 ir Wood gatv. 
S-tą valandą vakare.

Paul P. Baltutis, rašthi.
3244 So. Morgan Si.

ŠEŠTAS DIDELIS BALIUS!
Parengtas Lietuvių Jaunikaičių Dai

nos Mylėtojų Draugystės, Nedelioj, 
31 d. Gruodžio, (December), 1911. 
M. Meldažio svetainėj, 2242-44 W. 
23rd Place, tarpe Leavitt St. ir Oak
ley Avenue. Pradžia 4 vai-, vakare. 
Inžanga 25c. porai.

Užprašome senus ir jaunus visus 
po draugei atsilankyti ant musų iš
kilmingo Baliaus, naujon virš mine
ton svetainėn, nes puiki muzykė griež 
įvairius Lietuviškus šokius. Priegtam, 
bus visoki gervinai, skanus užkan
džiai: Minkšti Lietuviški sūriai ir kve
pianti cigarai, o jau apie priėmimą 
svečių, tai nėra ką ir kalbėti, nes 
visi žino kad musų Draugyste vi
suomet ir visus puikiai priima.

Su godone,
KOMITETAS.

PIGUS INSIRĄŠYMAS.
Liuosybės Draugystė, Chicago, Ill. 

jau gyvuoja nuo gana seniai ir yra 
pasiturinti draugystė, kuri šelpia kiek
vieną gerą sumanymą. Kiekvienas 
doras lietuvys kviečiamas prie jos 
prisirašyti. Draugyste neskiria ti- 
kčjimiškų arba politiškų pažvalgų žmo
nes. Visi jai geri.' Įstojimas iki 30 
metų amžiaus tik $1.00; draugyste tu
ri suviršum 250 sąnarių. Susirinki
mai laikomi kas pirmą nedėldienį mė
nesio, J. Chernausko svetainėje, Union 
ir 19-tos .gatvių, Chicągo. ....
(51-52) KOMITETAS,

DVYLIKTAS IŠKILMINGAS BA
LIUS SU ĮVAIRIOMIS ZOBOVOMIS.

Parengtas Draugystes Apvaizdos Die-, 
vo No. 1, atsibus Nedėlioj, 31 Gruo< 
džio (Dec.), 1911 m. Freiheit Turner; 
svetainėje, 3417-21 So. - Halsted St. 
Balius prasidės 5 vai. vakare. In-' 
žeuga 25c. porai. '

Todėl kviečiame garbingą visuome
nę kuoskaitlingiausiai atsilankyti, nes 
Rus paskutinis Balius bagįant senus 
Metus ir pradedant Naujus Metus. 
Taipgi ant šio Baliaus bus “Amūro“ 
skrajojanti pačta. Kas virš minėto 
vakaro nepraleis, visi ant šio Baliaus 
laimę sau ras.

Su pagarba kviečiantis,
KOMITETAS.

Ant pardavimo saliunas ir kotelis— 
24. ruimą i, gerus pinigus daroma vieta. 
Priežastis pardavimo—ner okėjimas lie- 
t i iškos lialbos, o biznis -vien su. lie-, 
tuviais. Labai gera proga lietuviui.

I. . Schmidt,
54 E. Kenzie St.(52-2)

.Parsiduoda kurpiaus arba šiaučiaus 
visi įrankiai, kokie yra reikalingi 
kurpiui, ir gyvenami rakandai—iš prie
žasties išvažiavimo Į seną tėvynę. Yra 
tai geriausia vieta prie pat L. Baž
nyčios. \

J. Rutkowskis, ; 
918—33rd St., 

Chicago, Hl.

JOHN M. TANANEVICZE
3244 Morgan st., Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda -šifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėliomis, utar- 
ninkais ir pėthyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

KETVIRTAS PUIKUS MASKINIS 
BALIUS!

Parengtas Liet. Giesmininkei Dram. 
Draugystės po priegloba šv. Cicilijos 
Nedėlioję, 7 d. Sausio (Jan.)i 1912 m. 
Atlas svetainėje, 1436 Emma St., arti- 
kertės Milwaukee Ave. ir Noble St. 
Pradžia 2:30 vai. po piet. Įžanga 
pigi, vos tik 25c. porai.

Maloniai kviečia visus lietuvius ir 
lietuvaites atsilankyti ant virš minė
to baliaus. Atsilankusiems ųžtikrinam 
užganėdinimą. Muzikantai grieš pui
kiausius lietuviškus šokius, kad kiek
vienas galės šokti. Tik meldžiame vi
suomenę atsilankyti, ox męs tikimės 
.atsilankusius užganėdinti.

Su pagarba.
RENGĖJAI.

ATYDA ST. CHARLES 
LIETUVIAMS!

Fotografijų pusę tuzino dykai - 
kas užsirašys pas mane “Kataliką 
visiems metams ir v.žsimolįės $2.00.

Simonas Kiela
575 W. 6th St.,

■- ■ St. Charles,. Ill.

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted st, Chicago.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $3.00 metams. Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigus į visas svie
to dalis.

BANKOS . VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvertais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėliomis, utar- 
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

(52-1)

DIDEIS TEATRAS IR BALIUS!
Dr-stė šv. Juozapo uaim. Mirimo 

parengė Penktą Didelį Teatrą po 
vardu “Gyvenimas šventos Priskos”. 
drama 5-se veikmėse. Sukatoje, 30 
dieną Gruodžio, 1911 m. Svetainėje 
Columbia, ant 48-tos ir Paulina gat. 
Svetainė bus atdara 6:30 vai. vak. 
Teatras prasidės 7:30 vai. vakaru 
Tikietų kainos: 25c., 35c. ir 50c.

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaites 
nepamirškite jog šis veikalas yra nau
jai verstas iš istorijos, per (F. S. ir 
S. A.) Lietuviško Teatrališko Kliubo 
“Lietuva” ir bus loštas dar pirmu 
kartu lietuviškoje kalboje. Tas vei
kalas labai puikiai nurodo, kaip krik
ščionis pirmuose amžiuose kariavo už 
šventą Tikėjimą, ir kaip Pagonis juos 
persekiojo ir net mirtimi kankino. 
Artistai bus Lietuviško Teatrališko 
Kliubo “Lietuva“, kaip jau visiems 
žinoma, yra gerai išsilavinę lošime 
didelių ir mažų perstatymų, ir be abe
jonės savo užduotį atliks atsakan
čiai. Turime viltį jog gerbiamoji vi
suomenė pasistengs skaitlingai susi
rinkti ant to musų puikaus Teatro ir 
Baliaus, kiekvienas atsilankęs galės 
pasidžiaugti iš t’eip gražaus veikalo. 
Po Teatrui bus puikus Balius, kur 
prie geros p. I. Bagdono muzikos 
galėsite gražiai pasišokti ir linksmai 
laiką praleisti, po tam bus dvi šven
tės tai galėsime pasilsėti, ir gardžiai 
išsimiegoti.

Pasarga. Nepamirškite jog tas pats 
Teatras bus loštas per tuos pačius 
artistus Nedėlioję, *31 Gruodžio, 1911, 
svetainėje Buckley’s, ant 12-tos gat. 
vės ir 48-to Court, Cicero, Ill. (Grant 
Works, UI.). Pradžia 7-tą vai. va
kare, svetainė bus atdara 6-tą vai. 
vakare.

Vardan Dr-stės šv. Juozapo L. M.
Užkviečia, 

Rengimo KOMITETAS.

PAIEŠKOJIMAI.
Reikalingas daktaras lietuvys-Mia- 

talikas, mieste Grand Rapids, Mich. 
Lietuviška kolionija, susideda iš 300 
šeimynų ir daugelio pavienių. Turės 
gražią praktiką, o taipogi gal tikė
tis lenkų parėmimo.

Komitetas parapijos.
Atsišaukit ant vardo:

Kun. Matulaitis,
398 Quarry St., 

(52-3) Grand Rapids ,Mich.

Paieškau darbo atsakančioj bučer- 
nėj, kalbu liteųviškai, lenkiškai 
angliškai, atsišaukite šiuo antrašu:

Mr.~J. Mojpr,
1702 So. Union St., 

Chicago, III.(52-2)

ir

Paieškau savo brolio Antano To- 
ločkos, Kauno gubernijos, Raseinių pa
vieto, Jubrarko valsčiaus, sodos Jo- 
kubaičitfj šeši metai atgal . gyveno 
Pittsburge, iš kur persikėlė į Balti
more, Md. Kas žino apie jį arba jisai 
pats teatsišaukia šiuomi antrašu:

Jonas Taločka
551 W. 14th Place, 

(51-52-1) Chicago, III.

Pranešu Gerb. Tautie
čiams, kad. 15 diėną lapkri
čio, po num. 915 Milwaukee 
avė. kertė Will gat., uždė
jau pirmos klesbs' Barbe rnę, 
Vannos, Maudyklės, turkiš
kos ir rusiškos Piytįs, taip-

MIKAS J.TANANEVICZE
670 West 18th st., Chicago.

Priima bankon .pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Panedėliais 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo
5 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki
6 vakaro.

žo Aparatus, visą tą sutai
siau pagal naujausius rei
kalavimus. $ ) į / ’’

;Yra visokie smagumai 
norintiems atsilsėti po mau
dynei, pirčiai hr masažui 
laukia jus šviežios ir šiltos 
lovos.

Pirtis ir Vannos atdaros 
kasdiena nuo 8-tos vai. ry
to iki 1-mai vai. nakties, su
katomis visą naktį.

Moterims viena diena sa
vaitėje, ty. Ketvergas, turiu 
prityrusį Masažįstą, po 
priežiūra Medic. D-ro Ka- 
sakauskio; reikalaujant ga
li būti daktarai specijalis- 
tai.

Mandagus patarnavimas, 
švarumas ir smagus atsil- 
sis gvarantuojama, Atei
kite ir persitikrinkite.

Su pagarba, «
B. Jezierskis,

915 Milwaukee avė., 
Chicago, Illinois.

Telefonas Monroe 3439.
(50—52)

JOHN I. BAGDZIŲNAS 
2334 S. Oakley Av., Chicago.

Moka $3.00 nuo šimto už padėtus pi
nigus. Skolina pinigus statymui ir 
pirkimui namų. Partraukia pinigus 
iš Įeitų bankų. Parsamdo bankines 
skryneles (boxes) apsaugotas nuo ug
nies ir vagių po $3.00 metams. Per
ka ir -parduoda lotus ir namus. Par
duoda šipkortes ant visų linijų. Siun
čia pinigus į visas dalis svieto. No- 
tąrijalnam skyriuje padirba visokias 
rejentališkas ir legališkas popieras ir 
dovierenastis ir' užtvirtina pas kon- 
sulį,

VALANDOS: Kasdien nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nedėlioms, utarninkais 
ir pėtnyčioms nuo 8 iki 6 vaakre.

NEW CITY SAVINGS 
BANK

4601 S. Ashland Av. Chicago
Priima bankon pinigus ir moka 

3%. Už sudėtus pinigus musų ban- 
koj duodame čekių knygutę, iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus Ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skryneles (boxes) po 
$2.50 metams. Parduoda šifkortes ir 
siunčia pinigus į visas svieto dalis.
. BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredoms, ketvergais ir subatom nuo 
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliom, utar
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

TOWN OF LAKE SAV
INGS BANK
J. J. ELL' S, Sav.

4600 S. Wood st., Chicago.
Priima bankon pinigus ir moka 

3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir- parduodu namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes' 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryta iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
ninltaw ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. >

sena

sena

Marijona Petrauskiene, paeina iš 
Kauno gub., Panevėžio pavieto, atva
žiuodama iš Lietuvos turėjo su sąvlm į 
geras drauges, vieną Zuzaną var<Įirį“.c 
kitų dviejų vardų nepamena ir nedai
li pasakyti iš kur paeina. Kelionėje' tos"

KNYGOS MOKYKLOMS.
Turėdami užtektinai mo

kykloms knygų, 'atsidarius 
mokslainems paleidome že
mesnę ant ją kairią.

1. Gramatika sena kai
na 50c., nauja 35c.

2. Leinentoi'iiiš — 
kaina 25c., nauja 20c.

3. Katekizmas5’ — 
kaina 50c., nauja'35c,

4. Nauja Chrestomatija I
dalis — seni ' kaina 50c., 
nauja 30c. ! s 2

5. Nauja knyga mokslai
nems II dalis — sena kai
na 50c., nauja 35c.

6. Nauja Skaitymo knyga
III dalis —(senai kaina 65c., 
nauja 50c. " '

7. šventa istorija — sena 
kaina 50c., nauja 40c.

IZIDOR NAUSIEDAS
917 West 33rd st., Chicago.

Priima bankon pingus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis

OFISO VALANDOS: Panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

1607 N.
Priima bankon

KAITIS
v. Chicago 

ir moka 
Estate.

i rlotus. 
siuųčia pinigu:

pinigus

J, M. TANANEVIČE,
3244 S. Morgan St.,

Perka ir parduoda namus i rlotus 
Parduoda šifkotres ir siupČia pinigu; 
į visas -svieto- dalis?

OFISO VALANDOS: Panedėliais. 
stradoms, ketv ergais ir subatoms nu r 
8 ryto iki 9 vakaro.' Nedėlioms, utar 

i nliikais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki * 4t -wAlmwA

Panedėliais. 
ir subatoms nu<

<»

GERA PROGA! |
iai parduodu LOTUS palei lietuvių bažnyčią ‘čfrpigiai parduodu LOTUS palei lietuvių bažnyčią 

Kingston, Pa-

Nuo $400 ir aukszcziau.
Taipgi lotai ir ant Hilldale Park
$150 ir aunščiail; Kreipkitės:

15 Migli SI

VYRAI! g™”™ Dr. ZINS
Senu patyrusiu ir pasekmingiausiu specijalistu Chicagoje, kuris 

aplanko savo ligonius ypatiškai.
Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicoceles^ Strikturos, Užkręčiąjnų 

Kraują Nuodų, Nerviškos Negalės, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.
Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido'daug pinigų ant daktarų ir 

gyduolių be jokios naudos, ir mano noru yra parodyti visiems tiems žmonims, kurie gy
dosi pas tuziną ar daugiau daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vienintelį būdą, ku- 
riuomi tikrai ir ant visada išgydau. ’L r

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ 
atsilankykite j mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kai- ; 
bomis. Tamista gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, jgytu per 14 metų I 
esant specialistų vyrų ligų. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai as tamstai parody
siu kaip išsigydyti ir .' “

Išgydau visiškai ligas skilvio, plaučių, kepenų ir inkstų. 
Nemokėk už nopasekmingą gydymą--NEISZCYDO, NEMOKĖK.

Slaptos
Vyrų Ligos
Pražudytas Vyrišku
mas, Ligos Kepenų ir

Inkstų
išgydomos greitai visiškai ir 
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų Išty- 
simas, Kraujo Užnuodijimas, 
Szlapumo Nubegimai,

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvepavi; 
mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą. Szir- 
dies ligos.
VISISZKO ISZGIJBMO kiekvienas jieško, Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamis&> 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at
sakančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kentė
jimų. (RODĄ DOVANAI.; Kalbame Liatuviszkai.

PAŽINS, 1 SS^SCHICAGO

Išgydo, kad būtom sveikas

Specialistas 
Vyru ir Moterų Ligų.

(Ištyrimas Dovanai)

UŽNUODIJIMį 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, Hemorhoidus, 
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

Moterų
Vidurines Ligos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios Tekėjimas 
ir kitos ligos išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos, Įsi
senėjusios ir nerviškos moterų 
ligOSr

Speciališkas švenčiu pardavmys.
.fjlįj Mes turim geriausią ir didžiausią rinkinį atsakan- 

.JjkT čią ir gvarantuotų laikrodėlių ir brangakmenių. 
Gryno aukso žiedų ir tt.

Mes galime jumis užtikrinti, kad jus gausite ge- 
res^i tavQr3 už-mažesnius pinigus čionai, negu kur 
nors kitoje krautuvėje.

Mes nesu vadžioj am nieko ir mus žodis yra branges
nis mums negu pinigai.

Didelis rinkinys: armonikų, smuikų, grafafonų ir rekordų už 
sumažintas kainas.

Geriausia gvarantuota britva.

H. JOFFEY
4625 Ashland Ave.. Chicago, Ill.

Gražus kalendorius visiems pirkėjams.

Workman & SleiiM
ARCHITEKTAI
1859 W. Chicago Ave. Telephonas Seeley 3Q29
623& So. Halsted St. Telephonas Normal 2617

• CHICAGO, ILLINOIS

Telephone Yards 1454

WM. E, FURLONG
FIRE INSURANCE

3502 So. Halsted Street, Chicago, IH.
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Morgan Street Chicago, Ill
Persikraustymas iš seno namo j naujus bus 15 d. Sausio, 1912 m

JONO NUTANANEVtCZIO BANKA

TANANEVICZEJONAS
Chicago, Illinois

Jono M, Tananevičio Banka visuomenei plačiai žinoma. Kadangi Bankoj visokie reikalai rūpestingai atliekami, tat ji kas 
metai vis labiau didinasi. Kiekvienam reikia čedyti pinigus, nes čedijimas tai geras ir gražus darbas. Už sučedytus pinigus 
viskas galima pirkties ir lik ties laimingu. Kas pinigų nemoka čedyti, tasai-nelaimingas žmogus.

Jono M. Tananevičio Banka gyvuoja jau dvylikti metai ir viskas pasekmingai klojas.
'Ant atidarymo naujoiBanko užkviečiama visuomene.meš ią dieną bus duodama dovanos visiems naujon Bankon atsilan- 

kusiems su bent kokiais reikalais.

Todėl jei esi biznyje ir turi klapatą su vedimu biz- 
, nio rokundų, tai atidaryk “Checking Account”

J. M. Tananevičio Bankoje, o Banka suves tau 
rokundss kas mėnuo iki vienam centui, ir nerei
kalausi daryti jokių.išmokesčių pinigais, nes vi
sas bilas ir algas išmokėsi bankos čekiais.

Jei nori užčėdyti savo pinigus ir gauti už juos 3 
procentą, tai dėk juos j J. M. Tananevičio Banką.

Jei nori pirkti namą, lotą, ar biznj mieste Chicagos, 
tai pinigą pasiskolinti gausi J. M. Tananevičio 
Bankoje.

Jei turi parduoti namą, lotą ar biznj, mieste Chica
gos, tai J. M. Tananevičio Banka suras tau pir
kėją.

Jei nori siųsti pinigus į krajų, siųsk juos per J. M. 
! Tananevičio Banką, o greičiausiai nueis.
Jei reikalauji šifkortės išvaž uoti ar savo draugus 

atgabenti, tai pirk ją J. M. Tananevičio Bankoje, 
o busi užganėdintas.

Jei reikalauji rejentališkų popierų, kaipo “Dovier- 
nasties”, aktų pirkimo ar pardavimo, užtvirtintų 
per Rusijos Konsulj, kreipkis į J. M. Tananevi
čio Banką, o ji tau padarys kogeriausiai ir už 
pigesnę kainą kaip kitur.

Išmaino pinigus visų viešpatysčių ant amerikoniš
kų ir amerikoniškus ant kitokių.

Siunčia pinigus j visas dalis svieto ir parduoda šif- 
kortes ant visų laivinių linijų.

Padaro visokius rejentališkus dokumentus, dovier- 
nastis, affidavitus, kontraktus pirkimo ir parda
vimo, parūpina paspartus išvažiuojantiems j Lie
tuvą ir užtvirtina juos pas Rusijos Konsulj.

Parsamdo bankines skryne'es (Boxes) saugiai j- 
rengtoje Bankoje, prie kurių nė vagis nė ugnis 
negali prieiti.

-T*—-• K'-•*?

Persikrausčius užprašoma visi lietuviai atsilankyti naujon Bankon, atmin 
tą dieną bus duodama Dovanos.

Išduoda čekių knygeles, Biznieriams, Fabrikan- 
tams ir Uitiems, su kuriais tai čękisrJfl|^moka 

riekiąs' kital^^BBtstis- 
Šios Bankos čekiai yra geri visose Bankose po 
visą Ameriką.

Priima pinigus taupinimui (užčėdijimui) ir moka 
3$ (nuošimtį) metams. . . .

Skolina pinigus pirkimui namų ir lotų mieste Chi
cago ant lengvų išmokesčių.

Perka ir parduoda namus, lotus, “mortgages” ir 
“Bond’sus”.

Sukolektuoja pinigus iš kitų Bankų po visą Ame-
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