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MEKSIKE PASIBAIGUS 
REVOLIUCIJA.

Iš El Paso, Tex. andai 
pranešta, kad revoliucijo- 
-lierius generolas Reyes su 
savo surinktais kareiviais 
eusirėmęs su Meksiko val
diškąja kariuomene ties Co- 

. lioni Dubiau. Tečiau gener. 
Reyes tasai susirėmimas 
buvo nelaimingas, kadangi 
jo surinkti kareiviai, išgir
dę šuvius, išbėgioję visomis 
pusėmis ir paskui jau nebu
vę galima jų sugaudyti ir 
sušaukti vienon krūvon.

Tasai nepasisekimas ge- 
. nerolą Reyesą taip labai už- 
. gavo, kad jis tuojau nu- 
. sprendė
duoti, 
senai jį 
kojo.

Savo 
ir išpildė.

vyriausybei pasi- 
O vyriausybė jau 

gaudė, jo visur ieš-

nusprendimų taigi 
Garsus kitados 

Meksiko valstybės karo mi- 
. tosteris, žilas senelis, gene
rolas .Reyes, raitas pats vie
nas pribuvo i Linares mies
tų ir miesto sargybai pats 
pasidavė. Tuojau tasai at
sitikimas pranešta valdiš
kosios kariuomenės komen
dantui, generolui Trevino.

Pasidavęs gen. Reyes at
virai išpažino, jogei jo sva
jonės neišsipildžiusios, todėl 
turįs pasiduoti. Jo ne
klausius nei Meksiko tauta, 
nei patįs surinktieji karei
viai, kad kariavus prieš da
bartinę Meksiko vyriausy
bę, o labiaus prieš dabarti
nį prezidentų Madero, 
nas generolas atsisakęs 
šokių malonių.

Po nepasisekimui jis 
Įėjęs pasprųsti ir. jo niekas 
nebūtų sugavęs, juo labiau, 
kad jis ir negaudyta, bet 
jo kareivių baugštumas jam 
didelę gėdų atnešęs, del ei 
to ir pasiduoti turėjęs. Vi
supirmu jis uždaryta kalė
jimai! o paskui paleista su
dėjus jam oficieriaus pa
garbos žodį, kad iš miesto 
neiškeliausiųs.

Tatai generolas Trevino 
nemažai krykštaująs, kad į 
jo rankas patekęs ieškomas 
didžiausias dabartinės Mek
siko valdžios neprietelius. 
Trevino sako, jdg dabar 
Meksike visokios neramy
bės pasibaigusios. Paskui 
Reyesų ir kiti revoliucijo
nieriai turėsiu mesti šalin 
ginklus, kadangi, esu, da
bar negalima kariauti su 
dabartine vyriausybe, kuri 
esanti pertvirta.

Generolas Trevino ant 
rytojaus aplaikęs iš prezi
dento Madero instrukcijas. 
Reyes tuo tarpu neturįs pi
nigų nei pragyvenimui, ka
dangi visų savo turtų išlei- 
dęs revoliucijos tikslams,

Se-
vi-

ga-

g^^^sitikėdamas likties ppe- 
, Bfdentm.,, Bet ant galo skau- 

f- ■ 4žiai apsigavo,

Generolo Reyeso pasida
vimas Meksiko sostainėj 
pagimdęs didelį džiaugsmą; 
daugiausiai džiaugėsi prezi
dento Madero šalininkai.

Ką ant to pasakys buvęs 
Meksiko prezidentas Diaz 
išgirdęs Reyeso pasidavi
mą. Juk tai dar negirdėtas 
Meksiko historijoj panašus 
atsitikimas.

Reyesą teis karo teismas 
už viešpatystės išdavystę.. 
Jam grasia mažiausioji 
bausmė — 10 metij kalėji
mas, o didžiausioji — su
šaudymas. Bet jam geriau 
butų jau sušaudymas, ka
dangi jis turi 74 metus ir iš 
kalėjimo vis vien gyvas ne
išeitų. Pažymėtina dar tas, 
kad jis nereikalaująs sau 
jokios malonės, tik maldau
jąs, idant karo teismo teis- 
liai butų bepartijiniai žmo
nės.

Meksiko viešoji opinija 
vienbalsiai reikalaujanti, 
idant su ta j a revoliucija 
Meksike nors jau sykį bū
tų galutinai pabaigta, taigi 
aišku, opinija generolo Re- 
yeso visai nesigailinti.

Generolas Reyes, paskiau 
pranešama, išgabentas ’ į 
Meksiko sostainę Mexico 
City. Be to sakoma, jam 
mirties bausmė negrėsianti.

ap- 
jisai 
savo

REVOLIUCIJA IMANTI 
VIRŠŲ.

Iš Pekino pranešama,’ 
kad revoliucijoriierių su vy
riausybės atstovais žinoma 
konferencija, regis, bus per
traukta, kadangi premieras 
Yuan Shi Kai nesutinkąs 
panaikinti monarchiją, o 
užuot anos Chinuosė ap
skelbti respubliką. Pre
mjero šalininkai be to ap
reiškę, kad premieras jo- 
kiuo budu neįeisiąs cieso
riui abdikuoti. Ir jei pa
tįs revoliucijonieriai 
skelbtų respublikų, 
tuojau pasitrauktų iš 
užimamos vietos.

Kaip žinoma, toji konfe
rencija atsibuna m. Šang- 
hajuj. Premier o konferen
cijoje atstovu yra Tang 
Shao Yi. Šis pirmusyk 
pranešęs premieriui, kad 
revoliucijonieriai nesutin
kanti su monarchija ir pre
mieras tuojau atsakęs, kad 
iš jo pusės velytina palikti 
monarchija. Paskui atsto
vas dar sykį jo paklausęs 
tame pačiame reikale, bet 
dar atsakymo negavęs. Bet 
žinoma ii’ be atsakymo, kad 
premieras nesutiksiąs su 
respublikos įvedimu. Tuo 
tarpu revoliucijonieriai ne
atmainomai nusprendę pa
reikalauti respublikos ir 
prezidento- rinkimo.

Kiek žinoma, konferenci
ja bus pertraukta, taigi re- 

yie«i ren-

*1

1015 mctų^^j^^'Prancisco atsibug v 
parodos atmto^^^BUnyta pastatfi. 
Perstatoma .:siwit^^fcWk'štas ir busiSos

•I^^anyta pastai;
etine Panama-Pacific paroda. Tos 
iniškąs bokštas 850 pėdų augštas. 
dos pirmininkas.

jaus pasidwns 
•bon. Rusijoj' t() 
teėjo. Bejoto id!

giasi' Chnįus 
publika, preziae^itū-dšri 
dr. Sun Yat 
kine sostainę jiąslartL^ 
tą Nanking. -3

Tdrp revdiiueijdmėriu 
15.000 kariuomenės;,, turin
čios savo stovyklas ties. 
Berkau, užgimęs didelis 
trukšmas delei karo per
traukimo neištesėjiino, ka
dangi ciesoriau^ kariuome
nė ėmus anuos apšaudyti.

Premieras Sumanė įžy
mesniems mandžurams su
šaukti Tautos Susirinkimą,

tarti, kol dar konferencija 
su revoliucijonieriais ne
pertraukta, apie Chinų liki
mų. Jei toksai susirinki
mas busiųs sušauktas, pre
mieras išleisiųs tam tikrą 
ediktą. Mat, premierui 
rupi netik dinastijos liki
mas, bet ir savasis būvis, 
o jo tolesnis būvis, priklau
sysiąs netik nuo susirinki
mo, bet dar ir pačių revb- 
liucijonierių pasielgimo. ;

Paskiau pranešta, kad 
ciesoriaus šeimynos žymes
ni nariai po pasikalbėjimui 
pranešę premierui, kad cie
sorius rengias, abdikuoti, 
nes tik tokiuo budu dinas
tijai šiokis tokis pragyve
nimas gali but užtikrintas. 
Kitaipgi net nieko negalėtų 
gauti. Premieras, sakoma, 
visai pasitraukusį iš poli- 
tik^^kW.'/yjs; ■ •

ija ir tuo- 
ąšijos glo- 

ir terči- 
į Mandžu- 

riją žada ijarp šąvęs pasi
dalinti Rūdija ąu Japoni- 

1
Iš to visko aišku,: Chinai 

turės liktigs- respĮtblika.
Iš Pekino da^-štai kas 

rašoma: C^iodži(f'2^d. cie- 
iausybė iš tele

ksui Šhan- 
ghajuj surinkusieji revo- 
liucijonierįij atstovai Chi
na s apskelbę respublika, o 
prezidentu paskyrę d-rų 
Sun Yat Sen.

Paskui pranešta, kad cie
sorių-vaikų jo globėjai ne
žinia kur iš Pekino išgabe
nę.

soriaus ve t 
gramo patyrė

RUSIJA SPIRIASI MUI
TŲ KOVA.

Buvęs Rusijos dabartinės 
durnos pinųininkas Gučkov 
dumon įnešęs taip vadina
mą bilių, idhnt Rusijos vy
riausybėj apskelbtų? Suvie
nytoms 'Valsti joms „ muitų 
kovą už^pertraūkimų sutar
ties iš If 32 metų, į iGučko- 
vb įneštų paremianti spa- 
lininkąi ir patįs dešinieji.

savo Wlnimi 
patariąs^ ant įvežami 
rikos prekių padidią 

lį)0 nuošimčiu 
labiau ant tų visų! 
kokios ĮĮgšiol Itovb’• 
narnos Rusijon be

Be to patariama padvigu
binti muitų mokestis už 
ingabenamasRusijon didelio 
sunkumo prekes, kurios pa
prastai gabenama juromis, 
o jei pati Amerika ir-gi pa
našiai imtų elgties su Ru
sijos prekėmis, tuokart 
muitas dar daugiau ant 
amerikoniškų prekių turė
tų but padidintas.

Dar esama sumanymo, 
idant tokiuo pat budu butų 
pasielgiama ir su kitomis 
viešpatystėmis, kurios su 
Rusija nepadarysiančios 
prieinamos jai pirklyboj su
tarties. Bet visa 
tacija visupirmu 
prieš Suvienytas .
Valstijas.

Rusija iš 1832 
tarties pertraukimų pava
dinu visai nepamatuotu 
žingsniu, kadangi ir pačios 
Suvienytos Valstijos ne
žmoniškai ateivius varžan
čios ir persekiojančios. Sa
koma, tegu Amerika pati 
save išsigydo ir sutvarko, o 
tik paskui tegu mokina sve
timasva] stybes.

; Gučkovo bilius pasiųstas 
finansiniam durnos komite
tui, kuris ištirs, ar daug 
iš tos muitų kovos gali but 
nuostolių Rusijai.

, toji agi- 
atkreipta 
Amerikos

metų su-

, mui- 
o juo

tariasi /kaip čia sulaikius 
dabartinis karas Tripolyj. 
Tas pat, sakoma, veikiama 
ir Konstantinopoly j. Ar 
tas tiesa, tuo tarpu valdiš
kai nepatvirtinta, bet jei 
taip, tai toji karo pabaigi
mo inicijatyva greičiau bus. 
išėjus iš Italijos, kadangi 
italams Tripolyj labai pras
tai sekasi, ligšiol jie ten nie
ko nepelnė ir ateityj visai 
nemano turėti kokį nors 
pasisekimų tame smiltynų 
krašte.

Iš paties karo lauko vis 
dar negaunama teisingų ži
nių; tiesa, anų prisiunčia
ma, bet vienos kitoms nuo
latos yra priešingos. Pav. 
turkai praneša apie savo 
laimėjimus, italų telegra
mai skelbia didžiausias tur
kams nepalaimas. Tečiau 
iš kitų šaltinių patiriama, 
kad turkai su arabais be
veik kiekviename susirėmi
me laimi.

Iš Londono rašoma, kad 
Tripolyj turkai tomis die
nomis apturėję daug amu
nicijos ir įvairių ginklų.

Iš Hodeida (Arabija) 
Konstantinopoliu pranešta, 
kad italų laivynas ėmęs an
dai bombarduoti salų Safor. 
Turkija prieš tai pasiunčius 
viešpatystėms protestų.

Paskiau pranešta, kad 
Italijos skraiduolis “Pug
lia” nutvėręs angliškų gar
laivį, kuriuomi gabenta 150- 
000 dol. aukse kaipo algų 
turkų kareiviams į provin
cijų Yemen, Arabijoje.

Kuomet apie Sbusterto 'į 
prašalinimą pasklydo žinia, 
visame Teherane pasigirdo'^ ? 
gyventojų protestai. Ne- ; 
kuriuose mečetuose atlaiky-MJ 
ta persų susirinkimai ir iš-£Į 
nešta rezoliucija, idani^K 
Shuster liktųsi ant sav«||| 
vietos.

Paskiau Teherane ap-flH 
skelbta karo stovis, kuomeOg| 
išgirsta apie kazokų sker- 
dynes ir kuomet • persai 
ėmė kelti riaušes.

Rusijos vyriausybė 
čiau tas skerdynes užgina, ^1 
aiškindama, kad persai ru-?| 
sus kareivius “skerdę”.

Ir tokiomis dar melagin-^M 
gomis žiniomis norima vto^H 
suomenei muilinti akis! •- :-.W

ANARCHIJA MAKEDO g 
NIJOJĘ. ggg

Iš Europos Turkijos Sa- .^ 
tonikų depešomis Londonan įg 
pranešama apie visuotiną' « 
anarchijų, kokia užgimus U 
visoj Makedonijoj. Žmog- 
žudystės, plėšimai visoj ša- -Cj 
lyj. labiausiai platinasi. Pg/igĮ 
šalį ramėsni gyventojai ue^Bl 
galinti keliauti tik apsigių- įl 
klavę ir būriais, kadang^fed 
ant pavienių tyko galvažu--||l 
džiai, Daugiausiai žudoma^JJ 
krikščionįs. Taigi šie pas- J 
tartoji taippat rišasi į bu- J 
rius, apsiginkluoja ir užpul- 
dinėja ant turkų.

Aišku tad, kad Makedo*/®! 
nijoj išnaujo prasidėjo an-; m 
tikrikščioniški judėjimai’^ 
ir nežinia kuo gali pasi
baigti. Bulgarijos tautos 
susirinkimas tariasi kas da
ryti, kaip ten apgynus 
krikščionis, bet ligšiol nie
ko tokio svarbaus nenu
spręsta. Turkai graibstosi 
galo panašiai elgdamiesi.

JIŠ PERSIJOS ŽINIOS.
Tabrizo vice-gubernato- 

rius andai Persijos sostai- 
nėn Teheranan pranešęs, 
kad Reschte Rusijos kazo
kai išskerdę 500 persų, ku
rių tarpe butą daug mote
rių ir vaikų. Rusijos ka
zokai yra žinomi krauge
riai; jie mylį žudyti begin
klius žmones, bet nuo gin
kluotų visuomet šalinasi, 
kaip tai butą kare su ja
ponais Mandžurijoje.

Rusijos vyriausybė nese
nai Persijos vyriausybei 
pasiunčius galutinį ultima
tumą, reikalaudama neat
būtinai iš Persijos praša
linti generalinį kasininką, 
amerikoną Shuster, kuris 
tvarkė Persijos finansus. 
Taigi Persijos kabinetas ir 
medžilis (parlamentas) 
tuojau pareikalavo 
Shusterį pasitraukti 
vo vietos ir jo vietą 
bene koks burlokas,
carui visai nebus pavojin
gas, nes bus galima laisvai 
Persijos pinigus aikvoti. 
Mat persigąsta Rusijos stu- 
paikų ir geras žmogus iš 
vietos prašalinta. Shuster, 
žinomas dalykas, apsiėmė 
Persiją apleisti, bet prane
šęs kabinetui neužmiršti ne
atsilyginus su juo ir jo 12 
pagelbininkų ir idant pas
tariesiems ten butų užtik-

„ f . Gi Shusterį 
globoii paimsianti Amerikos 
ambasada. 4

pas 
iš sa- 
užims 
kuris

MADERO ŠEIMINI^
KAUJA. r

Meksiko sotaineje Mexi
co City nesenai val
diškai pranešta kad nuola
tinis kongreso komitetas 
tuojau busiųs sukviestas 
nuspręsti —- panaikinti ne-r 
kurias konstitucijos privi
legijas nekuriose respubli
kos dalyse. Kuomet ko
mitetas tai padarysiąs,, ta
sai nusprendimas kuogrei- 
čiausiai busiąs apskelbtas ir 
pildomas.

Vidurinių dalykų minis- 
teris Gonzales sumanęs ap
riboti laikraštijai žodžio 
laisvę. Apie tai pranešęs 
prezidentui Madero ir šis 
mielai tą sumanymą pri- 
ėmęs. Taigi laisvė žodžio^ 
bus suvaržyta visame Mek-jf 
sike, o nekurtos konstituci- 
jos privilegijos bus atimti^ 
tik 7 valstijose, kur tankiąjĮ 
atsitinkančios riaušės.

Jei neklausoma, tai laisvjM 
varžoma!

iešama, kad rinta globa.

Iš Rymo rašoma, / ka 
Italijos kareiviai Tripoly 
labai iškilmingai ir tradj® 
jiniai apvaikščioję KalėdJ 
Rasi tenaitinių gyyęftfR

1
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ATSTOVO PR. KUZMOS 
PASTABOS, PASAKY
TOS, SVARSTANT KO
VOS SU GIRTYBE ĮSTA

TYMO SUMANYMĄ.
I. Įstatymo sumanyme 

• yra straipsnis, kurs Balti
jos Pajūrio gubernijų vi
suotinoms valsčių sueigoms 
duoda teisę daryti nuspren
dimus, draudžiančius par
davinėti stiprius gėrimus 
visame valsčiuje, neišski
riant nei smuklių, pastaty
tų baronų dvarų žemėje. 
Baronams tas straipsnis ne- 

I patiko — ir jie šoko ginti 
savo teisių, girdyti valstie
čius. Pabaltijos baronui 
Roženui pritarė Čerkaso- 
vas, baronas rusas iš Pietų 
Rusijos. Valstiečm teisių 
ginti tarp kitų stojo ir at
stovas Kuzma.

Jo nuomones čia paduo
dame iš stenografų, trupu- 

\ tį jas sutrumpinę.
— Atmetus šį straipsnį, 

kitaip tariant, atėmus vals- 
r trečiams teisę uždarinėti 

'stipriųjų gėrimų pardavy
klas, stovinčias ponų lau
kuose (žemėjel, Kuršo gub. 
ir apskritai Baltijos Pajū
rio girtybė nieko nesuma
žės. Pas mus, Vasaros Va- 
karų krašte, stipriųjų gėri- 

. mų pardavyklos buna mies
teliuose ir miestuose, o 
Kurše, kiek aš netoli Kuršo 

I gyvendamas žinau, tokios
L gėrimų pardavyklos riogso
^^dažfiiausiai baronų dvaruo- 

se; ten-pat yra valsčiaus 
f valdyba, pačtas, žinoma, ir 
k smuklė. Musų miesteliuo- 

se yra policijos, kuri kar- 
f tais bent prie didelių muš- 
L tynių neprileidžiama, Kurše 
V gi yra prie tų smuklių tik 
j po kokiu du žomsargiu. Po 
I tokias smukles visados at- 
I siranda patamsio žmonių, 
Ik kurie moka su policija iš- 
• vien susidėti. Neduok Die- 
I ve pakelingam žmogui ap

sistoti tokioje smuklėje — 
būtinai apiplėš, o supykinsi 
juos, neišpildysi jų norų, 

- . dar ir užmuš kelyje, lau
kuose, netoli smuklės. Vi
sa tai atminus, man rodos, 
ir įstatymo sumanymo 

fc^stUnpsnį. būtinai reikia pri- 
K^mti. Kitaip Baltijos Pa- 
^^yįurio krašte girtybė nesi- 
p mažins. Aš pakartoju tą- 
I pat, ką jau pasakė durnos 
Į narys Andreičukas: tegul 

sau baronai laiko gėrimų 
| pardavyklas, bet tegul pa- 
L tįs baronai ir geria, o vals- 
■ tiečių tenegirdo. Valstie- 

čiai gi kad neturėtų teisės 
g ten ineiti.
I II. Tame pačiame ko- 
į vos su girtybe įstatymo su- 
Lmanyme kitu straipsniu 
I buvo siūloma uždrausti par- 
B davinėti stiprius, svaigina- 
■ mus gėrimus visuose antros 
N rųšies traktieriuose, išsky- 
[ ' rus tik pirmos rųšies vieš- 
L bučius ir restauracijas. Tą 
b straipsnį, kaip žinoma iš 
| burnos posėdžių aprašymo, 

durnos dauguma atmetė. 
gįMTame klausime čia paduo- 
|Kame taippat atstovo Kuz- 
^^Aos kalbą iš stenografos.
f ■— Uždraudimas pardavi- 

||||Bti stiprius gėrimus 2-os 
H|Bšies traktieriuose mies- 
H^Bosc vargu ką padėtų, bet 
iHH'ovincijoje, ypač kaimuose 

miesteliuose turėtų tai 
■BKgalo didelę svarbą. • Kol 
HBuvo degtinės monopoli- 

Vasaros Vakarų krašte 
^^^Kcviename miestelyje bu- 
■glBo po kelias, po dešimtį ir

daugiau, girtybės įstaigų, 
karčemų. Įvedus degtinės 
monopoliją jos. visos dingo 
ir, esant gana smarkiai ak- 
cizninkų priežiūrai, slaptos 
prekybos nebuvo nei buvu
siose karčemose, nei kitur, 
privatiniuose namuose. Gir
tybė tuokart buvo labai su
mažėjusi. Vyriausybės blai
vybės draugijos pradėjo 
steigti arbatnamius, kuriuo
se pirma būdavo tik šaltų 
užkandžių, o paskiau pra
dėta laikyti ir šiltų. Norė
damos pritraukti žmones ir 
patenkinti jų kultūrinius 
reikalus, blaivybės draugi
jos pradėjo laikyti arbat- 
namiuose laikraščių ir kny
gų. Liaudies mokytojai 
buvo pradėję skaityti tenai 
naudingas paskaitas, rodyti 
šviesos paveikslus. Per ke
lerius metus blaivybės 
draugijų arbatnamiai jau 
buvo ingi j ę žmonių užuo
jautą. Bet deja! praslin
kus keleriems metams, di
desniuose miesteliuose, kur 
yra lig 5.000 žmonių, buvo 
leista inkurti taip vadina
mus užeigos namus ir par
davinėti tenai stiprius gė
rimus. Atsiradus toms 
girtybės įstaigoms, blaivy
bės draugijų arbatnamiai 
pradėjo nykti. Tos drau
gijos turėjo nešinties į ma
žesnius miestelius, turin
čius tik lig 3.000 gyventojų, 
nes ten anų užeigos namų 
dar negalima buvo steigti. 
Blaivybės draugijoms ir 
tenai gerai sekėsi: žmonės 
ėjo į jų įstaigas. Praslinko 
dar keli metai, ir užeigos 
namus, laikančius f 
prius gėrimus, pradėjo leis
ti inkurti visur, visuose 
miesteliuose, kame tik yra 
miestiečių valdyba (upra- 
va) ir lig 500 žmonių gal- 
yų. Išėjus tokiam leidimui, 
tos gėrimo įstaigos, tie už
eigos namai, išstūmė visus 
arbatnamius. Nenorėda
mas tuščiai kalbėti, parody
siu kelius faktus, atminsiu 
kelias vietas: taip buvo Ko- 
varske, Anykščiuose Uk
mergės apskr., taip buvo 
Rokiškyje, Ežerėnų apskr., 
taip buvo visur: kaine tik 
atsirado užeigos, visur žu
vo arbatnamiai.

Dauguma-tikrai, tur but, 
nežino, kaip eina prekyba 
tuose užeigos namuose. 
Man rodos, tik valstiečiai 
gerai težino, kas tenai da
rosi. Išdo monopoliams' 
yra paskirtas laikas, kada 
juos atidaryti, kada užda
ryti, anuose gi namuose pre
kyba eina kiaurą naktį, lig 
pat ryto meto. Priešakines 
duris, tiesą, naktį uždaro, 
bijodami pabaudų, bet pro 
uždaralę gali tenai ineiti, 
kas tik nori ir kada nori. 
Ineikite 12 valandą naktį į 
tokią provincijos smuklę, 
ką ten rasite? Ten bus be
są: ir žemsargiai, ir mote- 
rįs, ir pusvaikiai, ir pieme
nis — visi ima degtinės, ka
da tik nori. Gerai pasakė 
episkopas Mitrofanas, kad 
tenai tikras pragaras. To
dėl aš ir sakau, kad 20 
straipsnį reikia palikti, kad 
provincijoje užeigos ’ na
muose ir traktieriuose ne
būtų leista pardavinėti sti
priųjų gėrimų. L. N.

—Macauley in New York World.

Suvienytos Amerikos Valstijos su Rusija (meš ka) lošia čekeriais. Meška 
nežino nei kaip nei kur stumti.

Triobos senos, aplūžę, tik 
bažnyčia ir klebonijos trio
bos naujos ir gražiai pasta
tytos. Šį rudenį kunigui 
patarus, miestelis ir keli 
apylinkės sodžiai išsiskirs
tė vienasėdžiais. Ligšiol 
ūkininkai gyveno neturtin
gai — sunku dirbti- žemė, 
kur ji yra išmėtyta ir eina 
siaurais rėželiais. Prie to 
dar nemaža ūkininkų mėgs
ta degtinėlę. Nors musų 
miestely nėra nei monopo
lio, nei aludžių, bet atsi
randa “gerų” žmonių, ku
rie pristato iš Telšių. Bet 
girtybė per didelį musų kū
no kovojimą prieš ją eina 
kas kartą mažyn.

Arti mokyklos nėra, uki- 
į1’ j n inkai vaikų mokyties to-

liau beveik niekur nelei
džia. Vyresnybė kiek pir
miau buvo pasiūliusi jiems 
mokyklą, buvo žadėjusi 
duoti medžiagą, pastatyti, 
viską padaryti, ūkininkams 
tereikėjo tik medžių suvež
ti ir žemės duoti, bet jie 
ir nuo to atsisakė. Dabar 
skirstantis vienasėdžiais, 
paliko vieną dešimtinę že
mės mokyklai, • gal kada ir 
sulauksime jos. —

J. Dvikojis.

LAUKUVA, 
Kauno gub.

Vilniaus valstiečių ban
kas nupirko iš vokiečių-sa
vininkų du dvaru: Vabalą 
už 40 tūkstančių rub. ir Pa- 
ežerį už 27 tūkstančius r. 
Abu dvaru užima -ploto po 
423 deš. Paežerių dvare 
tame skaičiuje yra ir-168 
dešimt, ežero. —-Jurgis.

USPALIAI, 
Ukmergės ap;.......

Šį rudenį jau ketvirtas 
gaisras pasirodo Uspalių 
parapijoj ir vis — sako — 
tai piktadarių rankų dar
bas. Stepanavičių iš Ka
niūkų antrą kartą degina.. 
Pirmą kart daržinę su paša
ru, dabar vėl klojimą, pilną 
javų, sudegino, • ............

Šią vasarą šienas -neuž
augo, todėl dabar labai 
brangsta. Birkavui šieno 
moka 5 rub., šiaudų birka
vui 2 rub.

Kaminakrėtys; 
(“Viltis”).

VIEŠVĖNAI, - 
Telšių apskr.

KAIŠEDORĮS, 
Trakų apskr.

Teko man būti kelias die
nas Kaišedoryse. ■ Mieste
lis gana didelis. Suyeina

Iš miestelio eina plentas į 
Žiežmarius, Kruonį ir Vie
vį. Vieta ‘ūiiesteliui labai 
patogi. Neteko tiktai baž
nyčios. Taigi rupesniu ap- 
tiekoriaus Balsevičiaus bu
vo pradėta klabenti į vy
riausybę, kad leistų statyti 
Kaišedoryse bažnyčią. Pie
čių pavedė dvarininkas fon 
RoemerisĮ Rodos, 1906 mė

liais buvo uždėti pamatai 
naujai medinei bažnyčiai. 
Paskui pasirodė, kad ta 
bažnyčia busianti permaža. 
Pradėjo mūryti didesnę, 
bet paskui del įvairių kliū
čių darbas sustojo ir stovi, 
koliai nesurinks pusės rei
kalingų pinigų, kaip dabar
tiniai įstaft^nai' reikalauja. 
Pamaldos ląrkdiiios laikinė
je koplyčioje, padirbtoje iš 
grudų magazino, kurią su 
laiku manoma perdirbti į 
kleboniją. Žmonės, matyt, 
gan pamaldus ir perdaug 
neišsipuošę, kaip kitur. 
Merginos ir moteris nešioja 
po daug karolių ir kaspinų. 
Bažnyčioje 'gieda gerokai 
prasilavinęs choras. Gar
bė giesmininkams, kad ne
sigaili vargo ateiti už ke
lių verstų mokytis giedoti 
ir vargoninkui, kad taip 
uoliai darbuojasi. Pamal
dos buna vieną savaitę lie
tuvių kalba, o kitą — len
kų. Pamokslai du. Žmo
nės, matyt, . savo klebonu 
labai patenkinti — ir išti- 
krujų žmogus malonus, pri
einamas, darbštus. Bažny
čios piečius aptvertas ir ap
sodintas medeliais. Pri
vežta daug akmenų. Baž
nyčia dabar, girdėsi, statys 
plytų, nes grafas Tiškevi
čius duodąs malkas išdegti 
ir Žiežmariečiai paveda tam 
reikalui savo plytnyčią.

Mokyklos miestelyj e dvi: 
geležinkelio dviklesė ir liau
dies vienaklefeė. Sodžiuo
se taipogi? dvų e dar nesenai 
inkurtos. .-jMokytojai rusai. 
Katalikų ^sankrovos trįs: 
dvi neperfoli puo bažnyčios, 
o trečia kitoje .pusėje gele
žinkelio. Keptuvę turi tai
pogi katalikas.3,

Saliomėja Kaveckaitė. 
---rė—’-e-

ALEKSOTAS, 
Marijampolės apskr.

Čia jau antri metai gy
vuoja “Blaivybės” draugi
ja. Narių draugija turi 
144, kurių tarpe 65 vyrai ir 
79 moterįs. inplaukų ka
sa turėjo 93 rūb. 80 kap., iš
laidų 48 rub. 80 kap;, ka-

dai ypačiai atsižymi jokios 
pirmininkas, kun. Račiū
nas. Draugija veikia pa
sekmingai.

S. Jokubauskas.

11 SAULĖS ’ ’ MOKINIAI.
Šį rudenį Peterburge iš

laikė mokytojų egzaminus 
šie baigusieji “Saulės” 
kursus mokiniai: 1) Anta
naitis Mykolas, 2) Bindo- 
kyte Cecilija, 3) Grigaity- 
te Matilda, 4) Juodikaitė 
Marijona, 5) Kurauskytė 
Anielė, 6) Pavilonaitė An
tanina, 7) Poderys Jonas, 
8) Tekorius Juozas ir 9) 
Žebrauskytė Ona. — Ap- 
tiekos mokinių išlaikė šie: 
T) Lukošius Juozas, 2) Ma
čys Pranciškus, 3) Rut
kauskas Jurgis ir 4) Zavis- 
tanavičius Simanas.

MIROSIAVAS, 
Seinų apskr.

26 d. lapkričio šių metų, 
buvo pas mus “Žiburio” 
skyriaus susirinkimas. At
vyko 36 nariai ir daugybė 
svečių. Susirinkime iš
rinkta valdyba arbatnamio 
priežiūra ir komisija. Slap
tu balsavimu “Žiburio” 

Haus pirmininku išrink
ta Kun. J. Lelešius, o paš

ilčiau paprastu balsavimu iš
rinkta pirmininkė padėjė
jas Jonas Kardišauekas, 
knygininkas — J. Graževi- 
čia, sekretorius — kun. 
Dumčius ir kasininkas — 
S. Valūnas. Kun. J. Le
lešius pasakė prakalbą, po 
kurios pilnai galima tikė- 
ties, jogiai ištikrųjų augs 
musų draugija ir stiprės. 
Buvo ir daugiau gražių kal
bų. J. Puidokas.

CEIKINĖ, 
Vilniaus gub.

Atvažiavus kun. Šoparai 
Ceikinėn klebonautij 13 d. 
sausio^ 1910 m., tuoj jis li
ko paskirtas visij trijų Cei- 
kinės parapijos pradinių 
mokyklų kapelionu. Lai
kęs religijos mokytoju ir 
nors po 1 -^‘tą dar teaplan- 
kęs tas mokyklas, kunigas 
Šopara tuoj pamatė ne
tvarką p. Golovnios ir Už
pelkių mokyklose. Kad 
pakėlus mokyklų garbę, jis 
ėniė duoti vaikams visokius 
įsakymus.

Tas miestelis, koks bu- du geležinkeliu: liieppjaųš^į goję liko 45 rub. Sąvb 
vęs,-toks ir yra samanotas. Romnų h: Šiaurės-Vakarų.idi ’ štumu draugijos jai

PERLO JUS,
, . Trakų apskr.
Žmonės čia gana tamsus 

ir ūkininkauja senovės bū
du. , r/-. - :-

kėje buvo daug vagių, vi
sokių mušeikų, girtuoklių, 
bet dabar jų visų skaitlius 
jau sumažėjo.

Vasarą gyvenantieji prie 
Merkinės upės gerokai pa
sipelno plukdydami me
džius.

Žydai šiuo tarpu labai 
pradėjo pirkti eglių (kadu
gių) uogas. Kaip-kas ge-l 
rokai pasipelnė, bet kadan
gi liko taip apdaužyti, ap
laužyti, kad gaila žiūrėti.

Jaunimas skiriasi į dvi 
pusi: vieni smuklių lanky
tojai, peštukai, o kiti blai
vininkai, malonus daininin
kai.

Priviso labai daug vilkų. 
Šiomis dienomis jie vieno 
bežemio ūkininko papiovė 
karve. ' Žiamas Jonvtis. v I

DARSUNIŠKĖS, 
Trakų apskr.

Nepersenai keliaudamas į 
Kauną, apsinakvojau Dar- 
suniškėse, pas - ūkininką J. 
A. Pasakojo man tie šei
mininkai apie darsuniškie- 
čių susipratimą. Sako, kad 
jau daugumas pradeda 
skaityti knygas ir laikraš
čius, meta jau girtuokliavi
mą, yra susitvėrę ir “Blai
vybės” draugiją, kuri turi 
nemaža narių* Taip viskas 
gražiai einasi, tik visa ne
laimė su kuriais-ne-kuriais 
ištvirkusiais jaunikiais, ku
rie dieną geria, o nakčia] 
valkiodamiesi dirba 
kius “šposus”.

“Štai ir mums padarė 
“štuką”, — skundėsi šei
mininkas, — nakčia kaip 
davė akmeniu Įaugau, tai iš
lakstė visi lango stiklai ir 
reniai”. (Rodė ir akmenį 
— sveria 18 svarų). Dar
sūniškiu miestelis nedidelis, 
stovi gan puikioje vietoje, 
ant Nemuno kranto, nuo 
Kauno atstu už 20 viorstų.

Vincas Ditkevičius.
(“Šaltinis”).

viso-

SUVIENYTŲJŲ VALSTI
JŲ ARMIJA.

turi išlaikyti 
kvotimus, 

lieka priimtas 
Visose karino-*'

imą apie 60.000.000, kuH 
18.000.000 aprašoma kiekvie
nas susirgimo atsitikimas 
armijoj. Medicinos depar
tamentas armijoj susideda 
iš šimto daktarų, kurių 
kiekvienas 
specijalinius 
pirfn negu 
tarnyston.
menės stovyklose yra aptie- 
kos, kurios kiekvienam ka
reiviui už dykų duoda vi
sus reikalingus vaistus. 
Amerikos armijos karo li- 
gonbučiai skaitoma kuong- 
geriausiais sviete.

Kariuomenės daktarai 
yra atsižymėję daugybe iš
radimų medicinos dirvoje. 
Pavyzdin, daktarai Read, 
Carroll ir Lasir išrado, kad 
geltonojo drugio mikrobus 
išplatina moskitai. Pasidė- 
kojant tam išradimui, gali
ma buvo prašalinti tą ligą 
iš nekuriu salos Kubos da
lių, kaip ir palengvinta Pa
namos kanalo kasimas. Ti- 
fuso čiepijimas, išrastas an
glų kariuomenės daktaro, 
buvo įvestas ir pagerintas 

(Amerikos kariuomenės dak
tarais. Pasekme to, pasku
tinėj armijos mobilizacijoj, 
tarpe 24.000 kareivių paste
bėta tiktai du atsitikimai 
susirgimo tifusu; viename 
atsitikime nebuvo atliktas 
čiepijimas buvo padarytas 
tuomet, kada ligonis jau 
buvo užsikrėtęs tifusu. Pa
staraisiais 13 metų maliari
ja susirgimų skaitlius su
mažėjo viena tryliktąją da
limi.

Amerikonai tankiausiai, 
labai geri šauliai. Dabar 
išrasta nauja mašina, mo
kymui vaikų mokyklose tai
kiai šaudyti. Tan šautu
vai! nededama šovinių, bet 
jis yra pritaisytas taip, kad 

I ša 11 jautis kaip paprastai 
I nutaiko kokią vietą, bet 
kuomet paleidžia šautuvo 
gaidį, tai pritaisyta ant sto
ros poperos adata parodo, 
kaip taikiai buvo šauta. 
Tokie šautuvai lavintis šau
dyme vartojama Amerikos 
milicijoj ir dabar įvedama 
francuzų armijom Vienok 
mūšyje šautuvai lošia ne- 

rolę: išskaityta,

Suvienytos Valstijos iš
leidžia du trečdaliu savo 
biudžeto prisirengimams į | svarbią 
galimus iškilti karus. Vie- kad iš 31.000 šovinių tiktai 
nok reguliarinė šalies armi- vienas pataiko savo vieton, 
ja neskaitlinga. Ji suside- Svarbiausią rolę lošia 
da iš 82.685 kareivių ir artilerija. Nekurios kanuo- 
4.939 oficierių. Pagal įsta- lės sveria nemažiau kaip 
tus, reguliarinėj armijoj tu
vi būti daugiau 100 Tūkstan
čių kareivių. Apart to, yra 
dar organizuota milicija, 
susidedanti iš 120.444 ka
reivių ir oficierių. Ir, pa
galios, neorganizuota mili
cija, kurios skaitliui! eina Į geri šauliai, 
visi fiziškai sveiki šalies pi- te Hancock šaudoma buvo į 
liečiai nuo 18 iki 44 metų (daiktą, 24x53 pėdų didumo, 
amžiaus — 16.000.000 žmo
nių.

Reguliarinės armijos iš- 
maitinimui kasmet išleidžia
ma 30.000.000 porcijų, ku
rių kiekviena atsieina dau- 
giau-mažiau 21 centą. .100 
tūkstančių žmonių armijai 
kasdiena butų reikalinga (artilerijos kanuolė saugoja 
50 tonų mėsos, 50 tonų duo- dabar New Yorko prieplau- 
nos, 50 tonų bulvių ir 40 to- ką. Yra tai milžiniška, 16 
nų kitokio valgio. Prityri- colių kanuolė, kurios šovi- 
mas parodė, kad armiją rei- nys sveria daugiau toną, 
kia gerai maitinti, nes tas Tas šovinys gali lėkti - 21 
padaugina kareivių darbi- mylią. Naujos 14 colių 
tųmą. Užtai karo depar- kranto - kanuolės gali pas- 
tamentas ir atkreipia į tai kandinti šarvuotį per 10 
ypatingą domą.

Kasmet daugybė žmonių 
nori pastoti armijon. Pas
taruoju metu gauta 134.000 (apart kranto hatarejų, dar 
prašymų. Karo departa- povandeninėmis minomis, 
mentas veda ant tam tikrų Pasidėkojant toms minoms, 
korčiukių užrašus apie vi- jokis laivynas neišdrįs arti 
sus kareivius, kuomet-nors priplaukti prk kurios-nors 
tarnavusius armijoj. Pa- Amerikos ' prieplaukos, 

priskaito- k (Tąsa ant 3 pusk).

geležinkelio garvežis, o jų 
šovinys — sunkesnis 10 
žmonių. Tokios kanuolės 
iššauna 8 kartus į miliutų 
ir greitai paskandina di
džiausius šarvuočius. Ame
rikos artileristai — labai 

Nesenai f or

esantį 4 mylias nuo kranto 
ir plaukiantį greitumu apie 
6 mylias į valandą. Per 
vieną minutą, šaudant iš 
dviejų kranto batarejos ka- 
nuolių, pataikyta į tą daik
tą 4 kartus.

Didžiausioji Amerikos

mylių tolumo.
Visos Suvienytųjų Vals

tijų tvirtovės apsaugotos,
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AMERIKOS ŽINIOS

apie

Anglijos karaliaus gvardija, jam esant. Indijoj.

Vienas

Pradėjo kampaniją

Žydai visur perse

žada
Badas

Apautuvai pabrangs,

Vie

nuo

Man

Baisus kalėjimas.

Ten

ir per- 
badumi

alį užimti] 
prisieiti]

SUVIENYTŲJŲ VALSTI 
JŲ ARMIJA.

© <SUARD OF HOMO1B

Ateiviu vaikai geriausiai 
mokinasi.

Pagarsėjęs šventikas Sto- 
rožev, buvęs Tobolsko cerk
vinės eparchijos šventiku, 
paskui perėjęs prie senati- 
kių, toliau perėjęs į katali
kystę ir pagalios vėl sugrį
žęs pravoslavijon, buvo pa
skirtas prieškatalikiniu mi
sijonoriumi Minsko guber
nijoj. ...Matomai, “misijos” 
Storoževui nelabai patiko,

Teisiu komisija savo pra
nešime pataria durnai priim
ti įstatymų sumanymą apie 
pripažinimą moterims tei
sės būti prisiekusiais advo
katais,.

Užbaigę Peterburgo ka- 
ro-medicinos akademiją, 
30 žmonių, priimdami pri- 
siegą, atsisakė apsiimti da- 
lyvaut mirties bausmės iš
pildymuose. Daugumas pa
tarė tuom tikslu pasiųsti 
telegramą carui. Bet ka
dangi akademijos oficierai 
norėjo sužinoti pasirašiu
siųjų pavardes, parašai li
ko nuimta ir telegramas 
pasiųsta viso kurso vardu.

New York, N. Y. — Bir
žoje ant Wall gatvės pa
sklydo žinia, kad Suvieny
tųjų Valstijų ir Kanados 
kapitalistai sutvėrė sindi
katą uždėjimui ir vedimui 
didžiausiojo gyvulių augi
nimo sviete. Tas sindika
tas nupirko nuo vyriausy
bės Brazilijoj milžiniškus 
plotus žemės, apimančius 9 
milijonus akerių, kur ra
guočiai per ištisus metus 
gali ganytis ganyklose.

Turkijos vyriausybė nau
jai apskelbus įstatymus, 
kuriais užginama ne Tur
kijoj gimusiems žydams 
Palestinoj ir Sirijoj pirk- 
ties žemę ir ten gyventi. 
Žydams negirdėtas smūgis, 
kadangi jų dauguma Pa
lestinoj jau gyvena, o tūk
stančiai norėjo į ten kraus- 
tyties. 
klojami

Brockton, Mass 
tiniai apautuvų fabrikantai džiaugsmą delei tų sukak- 
apskelbė, kad pakilus odos tuvių caras mano išreikšti 
kainoms, pabrangs taippat 
ir apautuvai. Vidutiniai 
kaina pakils 50 centų ant 
poros apautuvų ir greičiau
siai tas įvyks bėgyje dviejų 
savaičių.

Japonija del visako tu
rinti paruošus karo ekspe
diciją į Chinus, kadangi 
Čhinuose laukiama nepa
prastų laikų, nors revolių- 
cijonieriai ir imą viršų. Ne
duok, Dieve, ten japonams 
įsikraustyti ir imti šeimi
ninkauti!

Fabrikantai paliuosuoti nuo 
apkaltinimo žmogžudystėje.

New York, N. Y. — Čia 
užsibaigė byla moterių dra
bužių fabrikantų Triangle 
Waist Co., kaltinami] žmog
žudystėje, kuomet žinomam 
baisiam gaisre tose dirbtu
vėse darbininkės negalėjo 
išbėgti delei stokos išėjimų 
ir laiptų, tatai žuvo gais
re net-147 darbininkės. Pri- 
saikintųjų teismas vienok 
dabar paliuosavo fabrikan
tus nuo atsakomybės už to
kį aiškų nepaisymą apie 
darbininkų gyvastį. Ap
skelbus teismo nutarimą, 
teismo salėje pakilo riks
mas ir verksmas žuvusiųjų 
aukų šeimynų; pasipylė 
prakeiksmas ir pravardžia
vimai prisaikintųjų teisėjų 
ir girdėti buvo galingas 
šauksmas: “žmogžudžiai!”

Andai staiga "pasimirė 
respublikos Ekuadoriaus 
prezidentas, Emil Estrada. 
Miręs į prezidentus išrink
tas sausyj 1911 m. Prezi
dento priderystes dabar pil
dąs vice-prezidentas A. Ma
rio.

Nashville, Tenn, 
nesee valst. gubernatorius 
Hooper, kuris perleido vie
ną naktį valstijos kalėjime, 
idant persitikrinti kaip ten 
gyvena kaliniai ir kurie iš 
jų užsitarnavo paliuosavi- 
mą, dabar skelbia, jog. tos 
valstijos kalėjimai — tai 
tikras žemės pragaras. Pu
sė kalinių juose suserga 
džiova ir miršta. Nutarė 
tatai gubernatorius pasta
tyti didelį ligonbutį džiovi
ninkams ir jame gydyti 

kalinius, susirgu-

ir vėl naujai 
kad Austrijos 
yra mirštau-

žmogžudystės ir saužudys- 
tės Chicago j e dauginasi, j
Išduotame pavieto dakta- 

ro (coroner) metiniame ra-į’ 
porte matyti,- kad žmogžu- į 
dyscių ir saužudysčių skait-. • 
liūs Chicago j.e nuolatos au- 
ga. Išviso nesavos mirties ■’ 
atsitikimų buvo 5.056, kuo- į 
met 1910 metais buvo tik
tai 4.395. Žmogžudysčių 
buvo 185, saužudysčių 523.

Gazu užsitroškino ’ 115; 
gerklę persipiovė 20; pasa 
korė 79; per langą iššoko į 
13; nuo augštų namų šoko < 
2; iš traukinio šoko 3; nu
sinuodijo 150; badu numirė 
3; nusišovė 138. Apart to, A. 
8.956 atsitikimuose korone- 
r’as nusprendė, kad aukos ' 
numirė sava mirtimi. “

tam tikru manifestu į savo 
pavaldinius. ' Tubmi tai 
manifestu ir bus suteikta 
dalinė amnestija politiš
kiems prasikaltėliams.

Valstybės ‘ duiha svarstė 
klausimą apie vyriausybės 
valdininkų atsakomybę. 
Prie uždarytį durių svars
tyta socijal-demokratų 
frakcijos užklausimo skubi- 
numas-apie nuteisimą ant
rosios dūmos afetovų-soc.- 
demokratų. žlViša opozici
ja protestavo prieš to pa
klausimo slėpimąl nuo vi
suomenės ir apleido posėdį. 
Spaliniai ir dešinieji, pasi
likę vieni, skubinumą at
metė ir patį užktausinją 
perdavė komisijai. Toliau 
durna nutarė svarstyti įsta
tymų sumanymą apie įve
dimą Lenkijoj miestų savy- 
valdos ir apie išskyrimą 
Choįmp^gųberuijos.

Vyriausybės kvotimų ko
misija prie Peterburgo uni
versiteto juridiško fakulte
to suteikė juridiškų moksli] 
kandidačių vardą Rajevos 
augštesniųjų moterių kur
sų setpynioms studentėms, 
Bestuževo moterių kursų 
astuonioms studentėms ir 
universiteto keturioms liuo- 
soms klausytojoms.

Rusijos durnos dešinieji 
atstovai, taip vadinamieji 
juodašimčiai, caro garbin
tojai, sumanę į Rusijos ri
bas nepriimti nei vieno 
amerikoniško žyde; kadan
gi iš žydų sumanymo Su
vienytos Valstijos pertrau
kė su Rusija sutartį iš 1832 
metų. Be to dar delei žy- 
įi»gd£S muitų kova.

nekuriose Rusijos 
gubernijose kuobaisiausiai 
siaučia. Kaikur gyvento
jai priversti maitinties ar
kliena ir šuniena. Duoną 
kepa'iš medžių žievių. Tuo 
tarpu Rusija pinigus bars
to del Persijos užėmimo ir, 
jei tą 
sams 
mirti.

Organizuos darbininkus.
Denveiy-Colo. — Kaina 

kasių unijos Western Fede 
ration of Miners valdinių

Greitu laiku mieste Čar- 
dyni, Kostromos guberni
joj, prie Joanno-Bogoslovo 
cerkvės, vieton senobinio 
senai uždengto vienuolyno, 
steigiama moterių vienuo
lynas, atminčiai greitu lai
ku sueinančių 300-metinių 
carų Romanovų dinastijos 
valdymo sukaktuvių.

IŠ RUSIJOS.
Rusų vyriausybė 

suteikti dalinę amnestiją 
politiškiems prasikaltė
liams, atminimui 100-meti- 
nių sukaktuVių karo 1812 
metais. Savo iškilmingą

, Maskvos moteriij lygių 
teisių lygos skyrius nutarė 
kokiuo-nors budu dalyvauti 
pagelbos organizavime ba
daujantiems. Manoma pa-; 
daryti rinkliavą tarpe ly
gos skyriaus narių ir tarpe 
kitų moterių draugijų ir už 
surinktus pinigus įsteigti 
vienoj iš badaujančių gu
bernijų valgyklą vardu visų 
Maskvos moterių organiza
cijų.

Tramvajus įpuolė upėn.
Pottsville, Pa. — Elek

trinis tramvajus, eidamas 
per tiltą ant upės Shuyll- 
kill, iššoko iš bėgių ir nuo 
20 pėdų aukščio įpuolė 
upėn. Laimė dar, kad upė 
toj vietoj yra negili tatai 
nei vienas keliauninkas ne
prigėrė, bet keturiolika jų 
sunkiau ai* lengviau susižei-

Iš Vienos 
pranešama, 
imperatorius 
tis. Ir nedyvai, nes tai se
nas žmogus, visko matęs ir 
patyręs. Bet pačioj Vie
noj konfiskuojama visi lai
kraščiai, kurie išdrįsta ra
šyti apie silpną imperato
riaus padėjimą. Ir kokiam 
tikslui tas slepiama?

Saratavo universiteto 
rektorius uždraudė stu
dentų savitarpines pašelpos 
draugijai svarstyti klausi
mą, apie pagelbą badaujan
tiems ir pranešė mokslo ap
skričio globėjui, jog stu
dentai uždėję vainiką ant 
Tolstojaus stovylos.

Kerčiaus vyriausybės 
gimnazijos direktorius už
draudė gimnazistams vaikš
čioti su. gimnazistėmis. Už 
nepildymą to įsakymo pra- 
sikaltusieji bus smarkiai 
baudžiami.

uniją 200.000 kalnakasii, 
Meksike. Tas .organizavi
mas pradedama nuo sausi < 
4 dienos 1912 metais.

Areštuota Rusijos grafas. 
. New York, N. Y. — Rei
kalaujant federalinei vy
riausybei, mieste Lynch
burg, Va. liko areštuotas 
Rusijos (?) grafas Andrie
jus de Gurowsky ir nuga
bentas ant Ellis Island, iš 
kur greičiausiai bus pasiųs
tas Rusijon, jaigu niekas 
už jį neužstos. Grafas Gu
rowsky yra kaltinamas kai
po Rusijos revoliucijonie- 
rius ir suokalbio surengė- 
jas ant augštų Rusijos val
dininkų gyvasties. Pabėgo 
jis Amerikon ir čia, reika
laujant rusų vyriausybei, 
buvo areštuotas spalio mė
nesyj 1911 m., vienok tuo- 
jaus liko palinosuotas. Ru
sijos korikai vienok nenu
sileido ir išsirūpino vėl 
areštuoti grafą. Vienok ar 
Išdavimo jį Rusijai priei- 
castįs bus pakakintos — tą 
Parodys vedamas tardvmas.V •/

Gyvulių auginimo sindi 
katas.

Anglijos mieste
Chester medvilnės fabrikų 
savininkai apskelbė darbi
ninkams lokautą, ty. užda
rė visas savo fabrikas ir 
160.000 darbininkų neteko 
darbo. Tokios milžiniškos 
bedarbės dar niekur negir
dėta.

Harrisburg, Pa. — Dr. H. 
C. Schaeffner, valstijos vie
šųjų mokyklų superin
tendentas, savo raporte iš- 
giria ateivių vaikus, kurie 
geriau mokinasi ir yra stro
pesni, negu senųjų ameri
konų vaikai. Schaeffne- 
r’io nuomone amerikonų 
vaikai daugiau praleidžia 
laiko žaislams ir mažmo
žiams, negu mokslui, į kny
gas jaučia neapykantą, ko 
negalima pasakyti 
ateiviu vaikus.

Cleveland, O. — Wiscon
sin© valstijos senatorius La 
Follette, prigulintis prie 
taip vadinamų “insurgen
tų”, arba pažangiųjų repu- 
blikonų, pradėjo jau savo 
kampaniją kaipo kandida
tas į Suvienytųjų Valstijų 
prezidentus. Pirmutines 
politiškas kalbas pasakė ji
sai Cleveland’e ir Youngs
town, O. Už obalsį pasi
ėmė sau: “valdymas turi 
sugrįžti liaudžiai”. Sena
torius remia iniciatyvą, re
ferendum ir atšaukimą ne-; 
tikusių teisėjų. Prieš rin
kimus tai jau paprastas 
rinkėjų viliojimas įvairiais 
prižadais.

■Jilžiniška išsivystė iš Ru
sijos, Austro-Vengrijos ir 

Italijos.
Washington, D. C. — Vy

riausybė gyventojų surašo 
biuro direktorius Durand 
užbaigė savo raportą perei
tųjų metų Suvienytųjų 
Valstijų gyventojų surašo 
atskaitoje. Raporte nuro
doma, kokios valstybės dau
giausiai suteikia ateivių Su
vienytoms Valstijoms.

Nuo 1821 iki 1870 metų 
devynios dešimtos dalįs vi
sos emigracijos, buvo iš
eiviai iš Vokieiįijos, Angli
jos, Irlandijos. Skandinavi
jos ir Kanados, o tik viena 
dešimta dalis visos emigra
cijos buvo iš• kitų .šalių. Nuo 
1870 metų emigracija iš 
augščiau mįnėtų^alių,nuo
latos mažėja,.^ j ... ; ; . į

Nuo 1900 iki 1910 . metų 
ateiviai iš Rusijos, Austro- 
Vengrijos ii* Itąlijos sudaro 
čia net du trečdalius visos 
emigracijos. Rusija prieš 
dešimtį metų davė čia tik
tai 640.710 ateivių, o pasta
raisiais dešimtimi metų to
ji skaitlinė priaugo net iki 
1.706.900; ateiviai iš- Aus
tro-Vengrijos tu pmi pat lai
ku nuo 636,968 pasidaugino 
iki 1.658.700; iš Italijos — 
nuo 483.963 iki 1.341.800 
ateivių.

Ryme pasklydęs gandas, 
kad popežius aut pavasario 
sušauksiąs naują konsisto- 
rių, kuriame busią paskirti 
nauji kardinolai, tarp ku
rių atsirasiąs dar 
amerikonas.

Ieško pačių.
Boston, Mass. — Anglų 

laikraščiuose Massachu
setts valstijoj pasirodė ap
skelbimas, kad apylinkėse 
Orting Washington© valsti
joj reikalinga yra keli šim
tai merginų, ištekėjimui už 
tenaitiuių jaunikaičių ir 
našlių, kadangi tenai jau
čiama didelė stoka moterių. 
Į tą apskelbimą atsišaukė 
9.000 merginų ir našlių, se
nų ir jaunų, gražių ir ne
gražių, turtingų ir betur
čių, kurios sutiko važiuoti 
į minėtą miestą ir ištekėti 
ten už vyrų. Keli šimtai 
jų mano savo kelionės iš- 
kaščiais važiuoti į tą paža
dėtąją žemę, ieškodamos 
kandidatų į savo vyrus.

Statistika parodo, kad 
Massachusetts valstijoj 
yra kur-kas daugiau mote
rių negu vyrų.

Priviso vilkų.
Hancock, Mich. — Šioj 

apylinkėj pasirodė didelės 
gaujos alkanų vilkų, kurie 
užpuola gyvulius, avis, o 
net ir žmones. Gyventojai, 
neapsigindami vilkų, susi
tarę sutaisė bendrą medžio
klę, idant išnaikinus tuos 
pavojingus grobuonis.

idant ją bombarduoti. Mi- Ąj 
na, atsieinanti 2—3 šimtus . i 
dolerių, gali lengvai sunai-^ 
kinti šarvuotį, lėšuojantp® 
2—3 milijonus. Karo ir -VR 
juros žinovai sako, kad ru- 
sų-japonų kare visi japonų J 
portai buvo apsaugoti mi- 
nomis, kriomet rusai apie fl 
tai nei nepagalvojo.

Suvienytos Valstijos ša- . A| 
vo seniems kareiviams mo- - ••I 
ka gana gausias algas. To- ,_,A| 
kioms algoms jau išėjo dau-Asl 
giau 4 bilijonai dolerių. 
Tie pinigai liko išduoti B 
2.000.000 buvusių kareivių. S

Karo inžinieriai turi savo 1 
žinyboje statymų ir taisy- 
mą pylimų ir tvirtovių. Jų ; 
užduotimi taippat yra pra- 
platinimas prieplaukų ir 
gerinimas kelių upėmis irA||| 
kitais vandeniais. " ę«||

Karo departamentas sa-<^H 
vo žinyboje turi kadetųfl^ 
korpusą West Point’e. Ten' JI 
mokinasi maž-daug 5Q0 j 
žmonių, išguldant kardAA| 
mokslą 111 oficierams ir' j 
mokytojams. Idant pašto- "t| 
jus tenai, reikia išlaikyti 1 
tam tikrus kvotimus ir 3 
gauti rekomendaciją 
kurio-nors senatoriaus 
ba kongreso atstovo, 
domu, kaip pastaruoju lai
ku patėmyta nesiintęresavi- 
mas karo mokslu ir pasku
tiniais 10 metų trečia’dalis 
kadetų korpuso vietų stovi 
neužimta, o užbaigusieji 
mokslą net nepadengia mi
rusiųjų arba atsisakiusių ; 
senų oficierių vakansijas.

Tas pats departamentas - . 
turi savo žinyboje taippat | 
visus karo parkus ir kapi- | 
nynus. Indomiausias kavoj 
parkas yra Gettisburge. As 

1903 metais buvo išleistas A 
įstatymas, įvedantis armiA 
jon štabo viršininko val<w|| 
vietę. Tokis viršininkas yi®| 
karo minister!© patarėju i®| 
veda visus armijos reikalus® 
Vienok visame karo depai® 
tamente vadovauja pąfHj 
ministeris. Augščiausiuo®B 
armijos komendantu^ skfl 
tomą prę^dentąg^^^^^|

Gompersas apgina darbi
ninkų unijas.

Washington, D. C. — Sa
muel Gompers, Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas, išleido cirkuliarą, 
kurį išsiuntinėjo po visą ša
lį šimtais tūkstančių egzem
pliorių. Tame cirkuliare 
.Gompersas galutinai pas
merkia dinamitininkus, 
brolius McNamara ir jiems 
panašius, bet karštai apgi
na neteisingai užpuolamus 
unijų darbininkus, kuriuos 
nekurie kapitalistai sten
giasi apkaltinti sąjausme 
dinamitininkų pasikėsini
mams. Gompersas pabrie- 
žia, kad visokiuose darbo 
su kapitalu nesusipratimuo
se daugiausiai kalti yra iš
didus, į nieką neatsižiurin- 
ti, godus ir visagalingi ka
pitalistai, kurie, išnaudo
dami darbininkus, nepripa
žįsta jiems jokių teisių ir 
trokštų juos pa versti ver-

■ Amerikoni^W labdari^ 
go ji draugija, taip vadinai 
ma “Išganymo Armiją^? 
(Salavatioh Army) norėjų-: 
si ir Rusijoje pradėti savo 
agitacijas kaip ir kitur, ir 
jos valdyba prašiusi tanr 
tikslui leidimo. Bet Rusi
jos vyriausybė patariant- 
“'švenčiausiojo” sinodo vir
šininkams uždraudė “Išga^. 
nymo Armijai” darbuoties 
vargdienių labui. Mat, tuo- 
mi pasielgimu, sako, butų 
įžeista stačiatikių tikyba!

Ateiviai apleidžia Suvieny
tas Valstijas.

New York, N. Y. — Pa
gal paskutinius emigracijos 
biuro ant Ellis Island ap
skaitymus, šiais metais čia 
atvyko 300.000 ateivių ma
žiau, negu pereitais inetais 
tuomi patim laiku. Skait
lius gi tų, kurie apleido 
Ameriką ir važiavo atgal 
Europon, šiais metais buvo 
kur-kas didesnis, negu ki
tais metais. Tas viskas 
liudija vargą, kokis nuola
tos didinasi Suvienytose 
Valstijose. Augant trustų 
galybei, sykiu didinasi ir 
žmonių vargas.

- Moteris nori valdyti 
valstiją.

Los . Angeles, Cal. — Ca- 
lifornijos sufragistės mano 
paimti į savo rankas visą 
valstijos valdymą, kadangi 
pagal apskaitymą moterįs 
ten turi daugiau balsų ne
gu vyrai. Kaip žinoma, toj 
valstijoj moterįs turi lygias 
teises politikoje ir dalyvau
ja rinkimuose. 'Moterįs tu
ri tenai 670.140 balsų, kuo
met užsiregistravę vyrai tu
ri visoj valstijoj tiktai 583- 
000 balsų. Moterįs tatai tu
ri daugiau balsų ir norėda
mos gali išrinkti valstijos 
legislaturon ir į visas augš- 
čiausias valdvietes vienas 
tiktai moteris. Tuo tikslu 
sufragistės mano pradėt 
energiškai veikti ir sutaisė 
jau visą eilę paskaitų te
moje: Moteris politikoje, 
jos teisės ir priedermės.

3



Aristokratij
eina mokslus ir rėdosi Lon-

naoterįs sigėrėjimą" b to-

J MOTERIŲ SKYRIUS. |
MOTINOS INTEKMĖ Į 

KŪDIKIUS.

Išmintingai .sakoma: 
“Geras 'yra gimimas, bet 
geresnis išauklė j imas ’ ’.
Žiūrint į naturališką mote
rį, kuomet ji rengiasi likti 
motina, matyti jos skirtin
gumas nuo liuosą moterią. 
Ji yra jausmingesnė, dores
nė, daugiaus atjaučianti, ir 
trokštanti ko tai nepapras
to. Instinktyviškai ji jau
čia tą savo šventą prieder
mę, prie ko pati gamta ją 
stumia.

Motinystė gyvenime loJ 
šia labai svarbią rolę. Prie- 

z žodis sako: “Obuolys ne
toli nuo obelies krinta”. 

/ Teisinga, dora, išmintinga 
ir kiltos dvasios motina ga- 

į Ii pagimdyti tokius kudi-' 
s’ kius, iš kurią išaugtą žmo- 
k .uijos geradėjai ir genijai.

Todėl reikia atkreipti dau
giaus atidžios į moteries 
besirengimą liktis motina. 
Motinoms reikia suteikti 
pilna laisvė, idant ją mintįs 
neikuomi nebūtą trukdo
mos, bet visuomet butą nu- 

; kreiptos ten, kur dora, tei
singa, gražu, kur yra dau
giaus pasišventimo del ki
tą, o ne del savo naudos. 
Motina visuomet privalo 
turėti viltį, kad kūdikis, 
kurio su dideliu džiaugsmu 
laukia užgimstant, bus žmo
nijos turtu, kad atėjęs svie- 

i tan, jis atsineš su savim to- 
! kią dvasios galybę, kaip

Jas Kūdikis, Kuris užgimė 
Betliejuj. Tokios prakil- 

I nios ir šventos motinos 
mintįs, didelei atsilieps į 

L jos kūdikį, kurį dar nešio- 
f ja po savo iširdami. Iš 

tokios motinos užgimęs ku-
■ dikis bus visiems malonus,
■ jis trokš dangiškos gyveni- 
| mo dailos daugiau 
| negu del savęs.

Vienok reikia 
i kad motinos doras 
L užsilaikymas 
r mo motinys

del kitu.

atminti, 
ir kiltas 

s pirma gimdy- 
motinystėje dar nėra 

visukuomi. Svarbesniu yra 
kudikią išauklėjimas. Nieks 
taip dorai, išmintingai ir 
gražiai negali išauklėti ku
dikią kaip motina, kadangi 

^motina turi didžiausią in- 
^Rekmę į savo kūdikius. Iš- 
^piintinga, dora motina gali 

išauginti savo kūdikius la
bai laimingais, savo dvasios 
kiltumu gali iš mažens in- 
yėpti jiems tokią meilę 

prie viso ko, kad užaugę, 
-- pažinę gyvenimą, jie ma- 

p tys visas jo gražybes, nes 
. žmogaus gyvenimas yra 
J- pilnas gražią ypatybių.

Tankiai mes gražiausius da
lykus perstatome sau labai 
baisiais. Gaila, žiūrint : 
mažai suprantančias moti
nas, 
savo 

r. juos 
mis,

:*į. kaip jos augindamos 
kūdikius, pribaugina 
visokiomis baidyklė- 
nurodinėja vientik 

žiauriausius ii’ blogiausius
dalykus, o su gyvenimo 

visai nemokagražybėmis
arba nenori juos supažin- 

ti. Tokie kūdikiai aug
dami nieko daugiau nema- 

>to, apart savo priešą, per 
, ką jie ir patįs palieka kitu 

priešais, pasilikdami visuo 
ės išmatomis. Motini 
kudikią auklėtoja yr;

pir visos žmonijos vedė

me gali nuvesti kudi- 
is kur tik ji nori, o per ku-
us ir visą žmonija
bus kudikią išąuklėji- 

\ tpkia bus ir draugija.

«-

■ž

MIE-KAIP

ir

MOTERIS JAPONIJOJ.

l

gražybę ir iššaukti .jajapa-

moterįs, vedu- 
gyvenimą savo 
šeimynos auku- 
negalėjo iškar-

Mami į drabužiu stoką ir tas 
neiššaukit 
nei jiešva

9

Motina, norinti išauklėti 
dorus ir kiltus kūdikius, 
turi niekad nenuleisti nuo 
ją savo akiu. Motina turi 
pašvęsti visą savo laiką kū
dikiu mokinimui. Pirmiau
siai turi mokinti ir pratinti 
juos būti teisingais, idant 
pasakodami ką-nors savo 
kalboje nieko nepridėtu ’ ir 
nesumažintą, tik pasakotu 
kaip ištikro yra, nes šitie 
paprasti dalykėliai iš ma
žens pripratina meluoti ir 
žmogus palieka veidmainiu. 
Nieko sviete nėra taip gra
žaus, kaip teisybė ir tyra 
sąžinė. Motina tatai visa
da turi kūdikiams sakyti 
teisybę, nes jie niekam 
taip šventai netiki, kaip 
motinai. Motina gali juos 
atitraukti nuo visko, kas 
yra žema, bloga ir nedora. 
Motinos pareiga, nurodinėti 
kūdikiams, kokį gyvenimas 
turi tikslą ir kuomi žmonija 
nuolatos eina tobulyn. Iš
tikro, gyvenimas yrakaipir 
kalnas, ant .kurio žmonija 
lipa, vedama motinos...

Reikia priminti, kad do
ras, prakilnus ir šviesus 
tėvas taippat turi labai di
delę intekmę į savo vaikus, 
kaip ir motina. Apsišvie
tusi, dora moteris nepano
rės tekėti už neapsišvietu- 
sio ir nedoro vyro, nes ne
norės turėti tokį savo ku- 
dikią tėvą. Tėvas turi bū
ti visame išsilavinęs,- doras 
ir sąžiniškas, kadangi jisai 
pagelbsti motinai auklėti 
savo kūdikius.

Šiuo sykiu užteks tiek 
kalbėti apie motinos intek
mę į kūdikius.

Mot. dr-jos “Apšvietos” 
narė, Marė Mažutėlė.

liūs,, kalba keliomis euro
piečiu kalbomis ir ūžsigaū- 
na, jaigu kas 'neskaito jas 
prigimtomis paryžietėmis.

Tokis savo papročią ir 
tautinią parėdą . išsižadėji
mas galima būtą išteisinti

MIETINES ŽINIOS. B
nei' pajuokimą, 
į mitičią.

(PaWig^eka).

...

Japoną valstybė, kuri 
sueuropėjo taip nepaprastu 
greitumu, nenusikratė vie
nok daugelį savo senobinią 
papročią.

Tarpe smarkiai važinė
jančią automobilią, dar 
miestą gatvėmis bėgioja se
nobiniai “riksha”, dviejais 
ratais, žmogaus traukiami 
vežimėliai; šalę augštosios 
draugijos ponią, apsitaisiu
sią paskiausios mados eu
ropiniais parėdais, švelniais 
europiečią manerais, maty
ti dar moteris, juodai te- 
pliojančios savo dantis, 
idant jau jokiam vyrui ne
galėtą patikti.

Japonijos civilizacija 
prasidėjo nuo armijos, lai
vyno ir ginklu arsenalą, ka
dangi tokiuo budu japonai 
norėjo susilyginti spėka ir 
galybe su Europos valsty
bėmis, skaitomomis visos ją 
tautos didžiausiais geltono
sios rasės priešais. Nega
lint jau 'atsiskirti nuo eu
ropiečią, pradėta juos sek
ti ir savintis ją apšvietą ir 
kultūrą. Nieko nėra ste
bėtino, jaigu tuose milžiniš
kuose civilizacijos šuoliuo
se, japonu 
sios siaurą 
artimiausio 
r o ratelyje,
to sulygti savo vyrą, brolią 
ir tėvą apšvįetai ir kultū
rai.

Pasiliko tatai užpakalyje 
ir pošenovei daboja savo 
namą aukurą, tylios, švel
nios, linksmos, visuomet 
šypsančios ir užsiganėdinu
sios. Tokia yra liaudies ir 
vidurinią sluogsnią mote
ris.

ją civilizaciją^ib< "
europėjusios ”, fftdterįs . ąias 
žai paiso į mokslą iTJ^ąžąn.-, 
gą. Joms rupi tiktatlia- 
viršutinis žvilgėjimas, Ąšįp- ■ 
kėjimas šokti Visas Euro
pos salioninią šokią fįgtg; 
ras, puošimasis
kutinės Paryžiai^Ki|^s*'įT 
gyrimasis Ihiropag'^kalbą 
žinojimu. Dejęį tą tūšŠą 
priežasčią jos išsižada savo 
senobinią tradiciją ir gėdi
si savo azijatinįo prigimi
mo. Bet tokia .paviršątįne 
civilizacija, kaip jau minė
ta, nepersiėmė dar viso^ tau
tos moterįs. Liaudies mo
terįs posenoveį užlaiko sa
vo šeimynines dorybes, dar 
beveik neperžengia savo na
mą slenksčio ir yra geromis 
motinomis bei pačiomis.

Neištikimybė moterystė
je Japonijoj yra nežinoma. 
Apart triūso namuose, au
klėjimo vaiką ir stengimo
si intikti vyrui, japonės už
siima dar teplioryštė ant 
porcelianos ir nesulygina
mais, labai brangiais iššiū- 
vinėjimais šilkihią audimą. 
Ją apšvietos laipsnis, net 
atsižiūrint į japoną apšvie- 
tos reikalavimus, yra gana 
žemas, bet tėvai ir vyrai vi
sokiais budais' stengiasi, 
idant dukteris ir pačias pa
kelti iki savo apšvietos 
laipsniui, nes jie trokšta tu
rėti ne tiktai geras moti
nas ir šeimininkešj bet ir 
savo drauges, įstengiančias 
suprasti ją siekius ir šuo
lius visuotinoje pažangoje.

Japonė yra mažo ūgio, 
turi smulkias rankas ir 
kojas, akįs labai sal
daus išreiškimo, visuo
met maloniai šypsančios 
ir visuomet linksmos. Jos 
veidas net europiečiu este
tikos reikalavimu galima 
skaityti dalium. Odą turi 
auksvą kaip ispanė. Apsi
ėjime pilna švelnumo, kal
ba tyliai ir nedaug, nes per- 
didelis kalbumas ten yra 
skaitomas yda.

Draugijiniuose santykiuo
se Japonijoj uoliai pildoma 
tam tikra etiketą. Sutikus 
pažįstamus moterįs kelis 
kartus pasilenkia į žemę, 
atiduodamos pagarbą, tarsi, 
kokiems valdovams: Sėsda
ma japonė pirmiausiai pri
klaupia, paskui išvalios nu
sileidžia ant koją kulnelią. 
Miegodama paremia galvą 
medine atsakančiai išskap
tuota paramėle, idant nesu
taršius brangaus plauką su
šukavimo.

Viena iš didžiai gerą pu
sią yra ingimtas švarumas, 
kurį šventai užlaikydamos, 
japonės visai to nesupraz- 
damos nusideda padorumu, 
Japonijoj visai nežinomu. 
Seniau buvo maudomasi du 
kartu į dieną prieš savo na
mus gatvėje, dabar gi, kuo
met tas liko uždrausta, —, 
maudomasi namuose, bet 
maudąntės priimama sve
čiai. Nežiūrint to vienok 
Europos moterią dekoltuo

tais parėdais pasipiktina ne 
tildai japonės, bet ir japo
nai. Jie nfepripažįsta- ku-i

Miegas yra taip jau svar
biu žmogaus organizmo 
.veiksniu, kaip gromuliavi- 
mas, kvėpavimas arba krau
jo cirkuliaciją. Mėnesinia
me laikraštyje ’“.Les Docu
ments de Progres” dakta
ras F. Mazade duoda nuro
dymus, kaip reikia miego
ti: “Miegamasis kambarys 
turi būti netiktai atitolin
tas nuo visokio trenksmo, 
bet lygiai iš jo reikia pra
šalinti šildymo ir žibinimo 
prietaisus, negu jau žibu
rys butą mėlinas; pagalios 
miegaman kambarin turi 
visuomet įeiti šviežias oras, 
žiemą ir ..vasarą, naktį ir 
dieną.

Lova privalo būti išleng- 
vo nuolaidi nuo galvos iki 
koją. Šienikas turi būti 
medvilninis, nei perdaug 
kietas, nei minkštas. Už- 
klodė turi būti lengva, bet 
užtektinai šilta, nes kūno 
šiluma miegant sumažta.

Nuo nemigos nebloga 
priemone yra iššaukimas 
savo atmintyje įvairią pa
veikslą, vienodas kartoji
mas skaitlinią, žodžią ir 
t. p., bet nekuomet nerei- 
kia tam tikslui vartoti chlo
roformą, opiumą ir toms 
panašias chemiškas priemo
nes. Nereikia, vartoti taip
pat narkotine piliulią, ku
rios nors tupm kartu žmogą 
užmigdo' vienok neprašali
na nemigos priežasčią, o vi
suomet jąs vartojęs, žmo
gus palieka apsunkęs, pa
meta skonį ir ingauna gal
vos skaudėjimą; ypačiai 
narkotinas yra blėdingas 
sergantiems širdies liga.
„ Daug taippat reiškia pa
ties savęs įsitikrinimas. 
Tiesa, nemiga sergantis la
bai trokšta užmigti, bet — 
nežiūrint kartojimo “Turiu 
užmigti” — miegas jo ne
apima. Reikia tuomet tin
kamai atsigulti, tikrai pa
siryžus užmigti ir perstoti 
mintijus: o tuojaus apims 
ramus miegas.

■ ■ J_______________

• ?'' “Birutės’vakaras.
„Žindmą ■ Chicagos mu- 

zi keš-draiįios draugija ‘‘ Bi
rutę0 N^u^ą^Metą išvaka- 
riupse, gruodžio 31 d., šv. 
d^gio svetainėje statė sce
noje V. Gutovskio dramos 
vaizdelį “Švarkas ir Mili
nėj tilpusįj kaip žinoma, 
Vilniuj išeinančio laikraš- 
čio Teatras” pirmame nu- 
in^yj : Šiame sulietuvin- 
tame Yyęikaie nupiešiama 
mokslus išėjusią kaimiečią 
vaiką seniam labai papras 
taš netikusis išvirtimas : 
ponus ir tuščias tokio apsi- 
švietusio kaimiečio didžiavi
masis prieš savo kaimo 
prastus, milinėmis ir savo 
ranką darbo drabužiais ap
sitaisiusius tėvus, gimines 
ir kaimynus. Daugumui 
geresniąją “Birutės” akto- 
rią savo rolią atlikimas pa
vyko gana gerai, bet jau 
scenos dekoracijos, tai buvo 
visai netikusios. Kaimie
čio grinčia ir Vilniaus aris
tokrato salionas tik tuom 
tesiskyrė, kad pastarame 
stalas buvo uždengtas di
desne ir švaresne staltiese. 
“Birutės” rengiamuose 
spektakliuose nuolatos ap
sireiškia vis nauji aktorią 
gabumai, vis aiškiau matyti 
ją pažangumas scenos dir
voje (apie ką čia permažai 
vietos plačiau minėti), bet 
viena didžiausia tą spekta- 
klią spraga ■— tai netiku
sios scenos dekoracijos, kas 
ir geriausio lošimo įspūdį 
išsklaido ir patį veikalą pa
verčia į kokią-tai karikatū
rą. Musą scenos mėgėjams 
reikėtą kaip-nors atkreipti 
į tai atidžią, o juk jau ir 
laikas gi butą pagalios rei
kalauti- ypačiai iš “Biru
tės” rengianią vakarą di
desnio dailės skonio ir apsi- 
tašymo, nes jau toji tradi- 
cijonalinė lietųvią teatro 
dailės profanacija ir stor
žieviškumas perdaug vi
siems- įkyrėjo.

Po perstatymui “Biru
tės” choras po vadovyste p. 
P. V. Sarpaliaus gana su
tartinai sudainato šias dai
neles: “Kaitink šviesi sau
lute”, “Kur namas mąs” į^ 
“Kur josi”. -

Šiais naujais metais lin
kėtina “Birutei” kuodi- 
džiausios pažangos musą 
scenos dailės plėtojime!

inkime kalbėjo miss Jane 
Adams, vedėja Chicagos vi
suomeninės įstaigos “Hul 
House” ir plačiai žinoma 
Chieagoj savo nuopelnais. 
Savo kalboje miss Adams 
pajudino taippat klausimą 
pasmerkimo mirtin keturią 
plėšiką-lenką, nesenai nu
žudžiusią farmerį Guelzo- 
w’ą. Kalbėtoja nurodė, kad 
ne vieni tiktai plėšikai kal
ti toje piktadarystėj, bet 
daugiau kalti yra miesto tė
vai ir ją administracija, ku
rie toleruoja ir palaiko 
tvarką, gimdančią tokias 
piktadarystes. Visi Chi
cagos užkampiai pilni yra 
įvairią ištvirkimo landynių, 
kur net geriausi gaivalai 
ištvirksta. Tuos užkam
pius ir "landynes mieštas 
turi išnaikinti, jaigu tik rū
pinasi, idant jo sienose ne- 
siplatintą ištvirkimas 
piktadarystės.

Areštuota 20 šulerią.
Policijos viršininko pa- 

gelbininko Schuettlef’io pa- 
sįąsti detektyvai netikėtai 
apsupo bilijardinyčią p. n. 
2712 Wabash avė., vedamą 
kokio-tai E.Riley, ir suareš
tavo ten susirinkusius 20 
aršiausiąją šulerią. Sargas 
stovėjo prie bilijardinyčios 
durią ir pranešė šuleriams, 
kuomet pamatė ateinant bū
rį slaptosios policijos j Du- 
rįs tuojaus užbarikaduota 
ir manyta, kad policija ne
galės įeiti. Detektyvai iš
laužė duris ir revolveriais 
privertė šulerius pasiduoti. 
Pašaukta policijos vežimas 
ir visus juoduosius paukš
čius nugabenta policijos 
nuovadom Bįlijardinyčioj 
konfiskuota daugybė šule
rią prietaisą ir penki tele
fonai. Toji vieta, manoma, 
prigulėjo šulerią sindikatui, 
kontroliuojamam Tennes’o, 
žinomo Chicagos šulerią 
karaliaus.

Morokke Ispanijos ka
riuomenė pradėjo kauties 
su tenykščiais gyventojais, 
kurie sukilę prieš įsavuo- 
sius “civilizatorius”. An
dai Ispanijos kariuomenė 
tą nelaimingij žmonią iš- 
šaudžius daugiau tūkstan
čio. Kraujais skinama ci
vilizacijai kelias!

Vokietijos sostainėje 
Berlyne, valdiškoj vargdie- 
nią prieglaudoj pereitomis 
Kalėdomis f| susirinkusiems 
vargdieniams pataisyta va
karienė. I)uota kiekvie
nam šiltos kavos ir pakak
tinai silkią. Po tai vaka
rienei susirgę baugiau šim
to žmonią ‘ir, 'Sakoma, tas 
atsitikęs nuo supuvusią sil
kią. Ligšiol numirta lig 60 
žmonią, o kfeli Uesėtkai ser
gą. Specijalistai daktarai 
nužiūri, kad tarne atsitiki
me silkės veltui kaltinamos; . 
jie sako, bus greičiausiai ne 
kas kitas kaip tik cholera, 
kuriaja buvo Užsikrėtęs vie

no apnuoginimą^ kuriais ne- nas iš vargdienią. Kaip 
va norima parodyti- savo nebūk, visgf tai henanras-

“Kudirkos” Draugija.
Subatoj, gruodžio 30 d., 

p. m. “Kudirkos“ Draugija 
parengė savo balią su ne
dideliu programų McCor
mick svetainėje, vakarinėje 
miesto dalyje. Žmonią su
sirinko , apie 80 ašmeną. 
Pirmiausiai minėtos draugi
jos pirmininkas p. M. Juš
ka perstatė į kalbėtojus p. 
Hertmanayičią, kalbėjusį 
apie Chicagos Lietųvią 
Draugiją Sąjungą. Toliau 
p. Stogis dainavo, akompo- 
nuojant p-lei Dunduliutei; 
pp. Sarpalius ir Bilasko pa- 
griežė duetą ant smuiką ir 
p. Uktveris padainavo solo 
“Tenmsta dienelė”. Reikia 
pabriežti, kad šita draugija 
yra viena iš nedaugelio, ku
ri uoliai kovoja prieš svai
ginančius gėrimus. Nęt 
draugijos įstatuose yra pa
žymėta, kad jokis karčem- 
nihkas nėra priimamas 
“Kudirkos” draugiją.

■ _ Alyva.

Miesto tvarka gimdo 
piktadarius.

Grąžąs santykiai policijoj.
Prieš civilinės miesto tar

nybos komisiją prasidėjo 
byla pietinės miesto dalies 
penktą augštą policijos val
dininką: inspektoriaus J. 
Wheeler’io, kapitono P. 
Harding’o ir poručninką D. 
Kelehėr, J. Enright, G. 
Prim. Slaptasis policijos 
agentas W. E. Todd liudi
jo, jog policija leido parda
vinėti opiumą, palaikydavo 
šulerius ir saliunus, kurie 
vedė pirklybą uždraustame 
laike. Agentas matė, kaip 
šuleriai inteikė detektyvui 
O’Brien’ui $50 dovaną, 
kaip detektyvai patįs daly
vavo šulerią laižybose. 
Agentas nurodė visą atsiti
kimą datą, dalyvavusią 
pavardes, policistą žvaigž- 
džią numerius — vienu žo
džiu, prirodė, kad kaltina
mieji policijos valdininkai 
visai mažai kuomi skiriasi 
nuo paprastą piktadariu.

Nauja tikybinė sekta.
Chicagoje viskas yra ga 

Įima, o tikybos klausimuo
se, tai turbūt paskutinis vi
suomenės niekšas gal' 
skelbti naūjas tikybas ii 
turėtą labai daug pasekėją 
Pastaromis dienomis susek

ta čia kokie-tai saldės gar- 
jintojai, pridirbę daugybę 
skandalą. Sektos vadovu 
ir pranašu yra kokis-tai dr. 
Hanich. J sektą prigulėjo 
daugiausiai moterįs iš 
“augštosios draugijos”, ku
rios, perėję įvairius bandy
mus,

ay, pav., turėjo pereiti 
Šančius bandymus:

Išmokti ant atminties vii 
uis “mistro” Hanich titą- 

- lūs; išsimokinti nesuskaito
mas giesmes ir himnus; iš
sižadėti visą giminią; pri
siekti ištikimybę Mazdzai 
— “saldės viešpačiui”; rit- 

1 miškai kvėpuoti ir išmok
ti laikyti kūną 84 pozose; 
sėdėti sudėtomis kojomis ir 
laikytis už koją didžiąją 
pirštą; globti ir gar
binti Hanich’ą kaipo savo 
“guru”, arba žmogu-dieyą; 
apsitaisyti “aniolo” paro
dais ir maudytis saulėje bei 
rasoje; nešioti raikštį su
suktą pavidale angies; val
gyti daržoves, vaisius, rie
šutus ir durpinės spalvos 
smiltis; bučiuoti Hanich’o 
skvernus ir pėdas; skalbti1 
“mistro” šilkinius marški
nius, tarnauti jam ir aukoti 
įvairias dovanas.

Už tą viską: priimta ji į 
išrinktąją skaitlią ir užva- 
dinta “Vahdah”; leista jai 
skaityti slaptingą žaliąją 
knygą, užvardintą “Viduji
nėmis Studijomis”; pasaky
ta jai į ausį “mantra” arba 
tikybos paslaptį ir pažadėta 
kad ji bus “mesijaus” mo
tina.

Teismas paėmė tą sektą 
savo rankosna ir ištirs, kaip 
buvo elgiamasi su 12 metą 
William’u Lindsay, milijo
ną paveldėju, kurį, mena
ma, su pagelba motinos no
rėta prašalinti iš svieto. 
Mat, Hanich “išpranašavo” 
jog jaunasis Lindsay neuž
ilgo mirsiąs.

Išsprogino spaustuvę.
South Chicago j liko iš

sproginta- oran spaustuvė ir 
lustas leidžiamo dienraš
čio “Daily Calumet”. Po
rcija ieško piktadairą, ku
riais, manoma, būvo “juo- 
darankiai”, inirtę ant dien
raščio už nurodinėjimą ją 
darbą.

Tolimesni tardymai paro
dė, kad pasikėsinimą pada
ręs spaustuvės vaikas, ku
ris liko pašalintas iš dar
bo ir už tai keršydamas iš- 
dinamitavo dienraščio bus
tą.

“Vah-

Intartis.
Seniems žmonėms urnai 

nupuolus jėgose, be jokios 
regimos priežasties, turi 
būtinai kilti intartis, begu 
tik ne kokia nors pilvo Ii- _ 
ga yra ją nusilpnėjimo 
priežasčia, kurią reikia ru- 
pinties juo veikiausiai pra- 
šalinti, Tatai reikia tuojau 
vartoti Triner’s American 
Elixir of Bitter Wine. Šis 
vaistas išvaro laukan visus 
nevalumus iš virškinamąją 
organą. Tasai vynas yra 
geresnis už kitus tuo, kad 
jis padarytas iš gryno rau
donojo vyno, naturališko su
stiprintojo ir atgaivintojo, 
neleidžiančio organizmui 
misilpti po to, kaip jis tam- 
>a išvalytas. Jis suteikia 
daugiau energijos ir paju
dina visus organus geriau 
savo uždavinius atlikti. 
Vartodamas tą vyną žmo
gus ingija gerą apetitą^ 
sveiką miegą ir gaivumą. 
Kaip seni, taip ir jauni tu
ri tą vyną vartoti visose 
pilvo, vidurią, kepeną ir . 
nervą ligose. Jis daug pa
lengvina tiems, kurie kan
kinasi kokiais-nors reuma- 
tiškais ar neuralgiškais 
skaudėjimais, vidurią su
kietėjimu, diegliais, mėš
lungio traukymais ii’ dau
gelyje moterią ligą. Gau
namas visose aptiekose.

" . J339 s>
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Grand Rapids, Mich.
Gruodžio 10 dieną vieti

nė. SimanJ Daukanto drau
gija parengė prakalbas. Le-

Braškis savo kalboje
nuosekliai išpasakojo mu
sų historiko Simano Dau
kanto bijografiją. D-ras K. 
Rutkauskas kalbėjo 
vaikų "'auklėjimą ir 
moteris, ragindamas 
mestį girtuokliavus, o
ton to šviestis ir organizuo
tis į 4raugijas- Kalbėtojo 
prakalba publikai labai pa
tiko. Simano Daukanto 
draugi j on priguli kaip vy
rai, taip ir moterįs, kurios 
draugijoje turi tokias pa
čias teises kaip ir vyrai.

Sausio 28 d. 1911 m. prie 
vietinės Lietuvos Sūnų 
draugijos susitvėrė orkes
trą (benas), bet labai silp
nai gyvuoja. Praėjusiu 
straiko metu vietinėse ra
kandų dirbtuvėse orkestrą 
buvo jau visai pakrikus, 
bet dabar vėl susirinko ir 
turi savo bandymuš kas sa
vaitė. Dabar mokytojam 
yra anglas, bet tikimasi, 
kad toliau orkestros nariai 
susiras sau lietuvį mokyto
ją.

Gruodžio 14 d. Simano 
Daukanto draugija turėjo 
savo priešmetinį susirinki
mą, kuriame buvo renkama 
nauja draugijos vyriausy
bė. Į vietą atsisakiusio 
pirmsėdžio J.- Garnupio li
ko išrinktas A. Jasaitis, 
pirmsėdžio pagelbininku E. 
Adomaitis, nutarimų rašti
ninku J. Kartkus, finansų 
rast. J.Bulota, išdininkas K. 
Petrulis; išdo globėjais: K. 
J. Brazaitis ir A. Tamolai- 
tis. Simano Daukanto 
draugija gana gerai pasi
laiko, turi ąrti šimto narių, 
savo išde nemažai pinigų ir 
draugijos reikalai vis^_ei- 
na geryn. Turėdama ga
bių vaikinų, draugija šiais 
metais žada uždėti savo 
kooperativišką krautuvę.

Draugijos Narys.

je savo kalbos p. Balevičia 
papeikė visus sulenkėju
sius, muši) neva socijalistus, 
ir patį pirmąjį kalbėtoją p. 
Kirtiką, nes jie ardą vie
nybę ir sėją nesusiprati
mus. Nekurie klausytojai 
ir pats p. Kirtikas pradėjo 
rėkauti ir duoti kalbėtojui 
įvairius užklausimus, bet p. 
Balevičia pasiaiškino, kad 
visur tik pabaigus kalbė
tojui savo kalbą duodama 
užklausimai. P. Balevičia 
kalbėjo apie dvi valandi ir 
jo kalba daugumai susirin
kusiųjų patiko. Užbaigoje 
dar antru kartu kalbėjo p. 
J. Kirtikas, visą savo kal
bą pašvęzdamas užsipuldi
nėjimams ant p. Balevi- 
čiaus ir labiausiai apgailes
taudamas tų dešimties dole
rių, kuriuos Kliubas užmo
kėjo p. Balevičiui, kaipo pa
dengimą jo kelionės lėšų. 
Panašius užsipuldinėjimus’ 
galima išgirsti kur karčia- 
naoje, bet viešame susirin
kime iš kalbėtojo lupų vi
sai nesitikėta ko panašaus 
išgirsti.

Agnieškutės Švogeris.

Rockford, Ill.
Gruodžio 17 dieną 1911 

m. vietinis Lietuvių Ukėsų 
Kliubas parengė prakalbas. 
Kalbėtojas buvo J. Kirti
kas iš Bostono ir B. K. Ba
levičia iš Cliicagos. Pir
miausiai kalbėjo p. J. Kir
tikas, nupeikdamas dabar
tinį surėdymą ir netikusius 
valdininkus, bet kalbėtojas 
•tik rėkė ir mostigavo ranko
mis, o savo nenuoseklioje 
kalboje visai nenurodė, 
kaip tą netikusį surėdymą 
pagerinus. Po prakalbos 
liko padeklamuota keletas 
eilių, kurios nusisekė neblo
gai ir daugumui patiko. 
Antras kalbėjo p. B. K. 
Balevičia, pirmiausiai pa
sveikindamas publiką d-re 
V. Kudirkas žodžiais: 
“Gražu matyti lietuvių bu
lelį...” Toliaus kalbėtojas 
nupiešė darbininkų padėji
mą, kaip jie yra išnaudoja
mi ir kaip jie gali pasiliuo- 
suoti iš to jungo. Kalbė
tojas nurodė mokslo nau-. 
^ingumą, kad darbininkams 
reikia kuodaugiausiai švie
stis, nes juo labiau jie bus 
•apsišvietę, jiio daugiau pa- 
gerįs savo padėjimą ir tuo
met jau galės filozofuoti 
apie žemišką rojų. Kal
bėtojas ragino kiekvieną 
lietuvį 'būti lietuviu, skai
tyti laikraščius, nesigėdyti 
savo kalbos, laikytis vieny-

East Arlington, Vt.
Lietuvių čia gyvena 12 

šeimynų ir apie 100 pavie
nių. Nors lietuviai čia yra 
apsigyvenę dar tiktai nuo 
1905 metų, bet nekurie jau 
gana pasiturinčiai gyvena, 
•) du turi nusipirkę nuosa- 
vius namus. Tarpe vieti
nių lietuvių yra ir sumanių 
žmonių, (jbet delei savitar
pinių nesutikimų viešuose 
darbuose jie nieko gero nu
veikti negali Draugijos 
čia nėra jokios ir niekas 
nesirūpina apie jos uždėji
mą, nors savišelpystė vieti
niams lietuviams, dirban
tiems labai pavojingus dar
bus, yra būtinai reikalinga. 
Gaila, kad čia nėra veikles
nių ir drąsesnių žmonių, 
kurie pradėtų tverti kokią 
draugiją, kas čia butų ga
na lengva įvykdinti gyve
nimai!, nes daugumas to
kiam sumanymui pritartų. 
(Patariama vietiniams lie
tuviams sutverti kurio-nors 
iš gyvuojančių Susivieniji
mų kuopą, kuriuose jau da
bar įvedama pašelpa ligoje 
ir kurie iš visų atžvilgių 
stovi ant stipresnių pama
tų, negu kokios-nors pavie- 
nios pašelpinės draugijos, 
vos velkančios savo gyvavi
mo dienas. Bed.).

Čia yra tiktai viena kė
džių dirbtuvė, kurioje dar
bas šiuomi laiku visai su
mažėjo ir naujų darbinin
kų darban nepriimama. Mi
nėtoji kėdžių dirbtuvė 
gruodžio 8 dieną apvaikš
čiojo 50 metų savo gyva vi
no sukaktuves. Apvaikš- 
čiojimo dienoje darbininkai 
dirbo tik iki 5 vai. po pie
tų, bet užmokėta jiems už 
visos dienos darbą. Vaka
re visiems darbininkapis ir 
pašaliniams buvo iškelta 
soti vakarienė, paskui bu
vo prakalbos anglų kalboje 
ir pagalios muzika ir šo
kiai. Susirinkusieji labai 
linksmai ir blaiviai praleido 
tą vakarą. Barzda.

So. Omaha, Nebr.
“Kataliko” 49-tam 

ineryje korespondencijoj iš 
So. Omahos p. F; B. Ver- 
tfockis paduoda ne visai pil
nas ir tikras žinias apie vie
tinius lietuvius. Darbai 
čia eina nekaip, nes visur

nu-

iii

Širdis jam sopėjo ir iš 
akių veržėsi ašaros.

Prieš puikų saldumynų 
krautuvės langų stovėjo 
mergaitė ir godžiai akytė
mis rijo lange gulinčius sal
dumynus.

— Vargšė mergaitė! — 
sušvapėjo Slakin, griebda
mas anai už rankos.

— Mama!

— O aš.kaip liksiuT — 
stebėjosi Slakin.

;— Duosiu tau savo sku- 
durlius! -Na, greičiau, se
ni ! O kur .tie 20 rublių? 
Duok šen juost Čionai yra 
daugiau... Nieko nekenks... 
O laikrodėlis... auksinis?... 
Kasi P<J velnių, sidabrinį 
nešioji..« 0 dabar nusiauk 
batus!...

suriko per

ĮT^TBEET IN SHIRAZ Į

Perstatoma Persijos mieste Shiraz viena gatvių, kur susirinkę persai.

galima matyti neturinčius 
darbo darbininkus. Vieti
nėse gyvulių skerdyklose, 
ypačiai Cudah’o ir 
mour’o, 
nemažai
dabar žiemą sumažėjo dar
bai. Čia gyvena ne 600 lie
tuvių, kaip p. Versockis pa
duoda, bet pilnai suskaičius 
visoje So. Omahoje ir Oma- 
hoje, o ne vien tiktai apie 
lietuvių bažnyčią, susiras 
išviso apie 1.000 lietuvių. 
Apie lietuvius, . užsiiman
čius pirklyba, taippat pa
duodama nepilnos žinios. 
Lietuviai pilnai laiko P 
smukles ir 3 smukles pu
siau su svetimtaučiais, 
Omahoje pilnai laiko 2 
smukles, 1 bilijardinyčią, 1 
barzdaskutyklą, 2 mėsiny- 
čias, 1 automobilių parsam- 
dymą, 1 laivakorčių agen
tūrą, 1 karietų parsamdy- 
mą per pusę su svetimtau
čiu, 1 tabako ir saldumynų 
krautuvę ir 1 laikrodinin
kas.
turi sekančias draugijas: 
šv. Antano,, šv. P. Marijos 
Rož., 87-ta kuopa S. L. A., 
131-ma kuopa L. S .S., 17-ta 
kuopa T. M. D. ir pagalios 
jau antri metai gyvuoja 
Lietuviškas Kliubas, kuris 
rūpinasi įsteigti čia tautiš
ką namą ir tam tikslui jau 
turi nupirkęs 2 lotus 'že
mės.

Korespondentams reiktų 
bešališkai paduoti pilnesnes 
ii’ tikresnes žinias!

S. Zalpis.

Ar- 
paleido iš darbo 
darbininkų, nes

Pagalios lietuviai čia

De Kalb, III.
gyvena nemažas bu-Čia 

relis lietuvių, kurie turi 4 
draugijas. Šv. Petro ir 
Povilo pašelpinė . draugija 
susiįvėrė jau keletas metų 
atgal ii’ gana gerai užsilai
ko. Čia nėra lietuvių baž
nyčios, tatai minėtoji drau
gija kasmet parsikviečia 
lietuvį kunigą ir atlieka ve
lykinę išpažintį. Pašelpi- 
nis Lietuvių Ukėsų Kliu
bas jau antri metai gyvuo
ja ir turi įsisteigęs savo. 
knygyną^ kur visiems dova
nai duodama skaityti kny
gos. Skaitytojas.

Iš Londono.
Lietuvių duonos keptuvei 

“Birutei” nekaip einasi, 
nes neturi atsakančios prie
žiūros. Nors ir yra tam 
tikra priežiūros komisija, 
bet jos kai-kurie nariai 
snaudžia. Gruodžio 10 die
ną atsibuvusiame “Biru
tės” susirinkime visa toji 
betvarkė-paaiškėjo.' “Bi
rutės” raštininkas J. Kiau- 
lenas, pasirodo, taip įsivy
ravęs, kad viską veikia nie

ninkas ir vienas duonos ke
pėjas, kurio pavardės nesu
žinojau norėjo padaryti 
“Birutei” konkurenciją, 
užsidėdami kitą duonos 
keptuvę, vienok apsižiūrėta 
ir abudu

Dabar
apie 90 
skolos.
viams sunku bus palaikyti 
“Birutę”, jaigų jos reika
lus neprižiūrės. atsakanti 
vedėjai. Galijotas.

liko pavaryti.
“Birutė” turinti 
svari) suviršum 
Londono lietu-

RED. ATSAKYMAI.

Ant. Baran., Rochester, 
N. Y. — Tamstos korespon
denciją visgi dar nuo spau
dos Sulaikėme, kadangi 
duodasi išgirsti, jog jūsų 
klebonas atgal priėmęs se
nąjį vargonininką.

J. M., Chicago. — Apie 
“Rūtos” vakarą, atlaikytą 
adventuose, laikraštin 
dėsime.

GERA ŠIRDIS.

ne-

uz-
Sniegti 

užtie-

Sunkus, pilki debesiai 
gulė ant žemės... 
dideliais pluoštais, 
siaut baltu kauru miesto 
gatves, kuriomis slankiojo 
linksmos priešvenčiais žmo
nių minios, rūpindamos vi
sokiais savo šventėms ne
atbūtinais reikalais.

Senas valdininkas Slakin 
stovėjo savo kambario lan
ge ir liūdnai tėmijosi į gat
vę ir į slenkančius užsimąs
čiusius praeivius. Paga
liau apsitaisė švarku, užsi
movė ant galvos kepurę ir, 
pilnas liūdnų ii’ gerų min
čių, išėjo iš namų.

— Kokie jie ramus, abe- 
jodini. Niekam niekas ne
apeina... O tuo tarpu tarp 
jų regis yra tūkstančiai al
kanų, reikalaujančių ir ne
turinčių šilumos ir pagal
bos... \ 11

Čiapat šalep jo susilaikė 
kokis tai šuo, ąpuostė jam 
kaliošus ir, ^ylia^ urgzda
mas, pakratė ' sprandą, ap
neštą sniegu.

Šlakiu į, šunį ran

kas! Trijų šimtų rublių 
vertės šunį namo vesties! 
Priderėtų tamstą nugabenti 
policijos miovadon, bet ne 
namolei!... Nero, čionai!

*
O besiskubinančių abgjo- 

dinų žmonių vilnys vis dar 
į visas puses blaškėsi...

Eidamas gatve, Slakin, 
apsisiautęs šiltu švarku, 
liūdnai galvojo:

— Vėsulas staugia ir 
ant lygumos, matomai, yra 
baisenybė, tarsi, tūkstančiai 
įsiutusių velnių švęstų sa
vo ten kokią šventę!... .Ne
laimė keliauninkui, kurį 
ant kelio patinka toksai 
baisus pusnis. Vėsulas ke
liauninką tiesiog šaldo ir jis 
nieko negirdi, kaip tik to
lumoj smarkų vilkų stau- 

[ girną, kurie tiems nelai
mingiems keliauninkams 
tuo staugimu gieda šerme
nų giesmes...

Slakin nusišluostė iš
riedėjusią iš akies nepra
šytą ašarą ir pasuko užkam
piu, kur mažiau žmonių

ką, bet šuo garsiai sulojo, 
išsišiepė ir. nutverė danti
mis Slakinui Yiž rankos.

— . Kam, 'tamsta, po' 
šimts... erzini mano šunį? 
— pasigirdo smarkus bal
sas ir oficierius, kuris pirm 
valandėlės išėjo iš krautu
vės, aštriai pasižiurėjo į 
susimaišiusį Slakiną.

— Norėjau jį... namolei... 
nusivesti... apšildyti.....

— Aa! — prasijuokė bru- 
tališkai oficierius,. - Mi-i

Pro jį praėjo susirietęs 
nepažįstamas.

Slakinui širdis susopo.
— Ei, praeivi!... Pra

šau lukterti!...
Pavijo praeivį ir, tylė

damas, įspaudė jam rankon 
dvidešimt rublinę.

Praeivis susilaikė ir su 
nuosteba pasižiurėjo į Sla
kiną.

— Ką tas reiškia?... Kas 
tas yra?«/

— Tai tamstai, pakeleivi! 
Regis tamsta turi netrum
pą kelią, o arklių nusisam
dyti nėra už ką. Nereikia 
dėkoti. Pagelbėjau, kuo 
galiu.

— Kaip tamsta drįsti! — 
sušuko praeivis. — Ar tam
stą žinai, kas esu? Aš tam
stą į 24 valandas... Kas 
per atkaklumas!

Jo puikus švarkas prasi
skleidė ir ant krutinės su
žėravo auksiniai išsiuvinėji- 
mai ir keli ordenai.

— Atsiprašau tamstos — 
pasigirdo silpnas Slakino 
balsas.

— Dailus egzempliorius! 
Jau suspėjo užsitraukti!... 
Eik tamsta po... velnių!...

Vėjas vis smarkiau putė.
Gruodis visu savo žiau

rumu apsireiškė ir Slakin, 
išėjęs vėl judančion gatvėn, 
liūdnai mąstė:

— O kiek tai vaikų, tų — 
poeto žodžiais — gyvenimo 
gėlių, landžioja dabar gat
vėmis, tėmydamies į pui
kiai papuoštus krautuvių 
langus, į gardžius daiktus,

sigandusi mergaitė. — Ma
ma, jis mane griebia!

Moteriškė nuo’ pašalinio 
lango kuogreičiausiai pri
puolė prie mergaitės.

— Paleisk ją! 
tamsta drįsti paimti ją 
rankos ir traukti?!

— Tikėki man tamsta 
tarė Slakin — norėjau 
mergaitę tik pasiimti na
molei ir palaikyti per nak
tį savo globoje, kadangi šal
tis...

— Tamsta esi niekšas! — 
atsiliepė inirtusiu balsu mo
teriškė. — Nadežda, nepri
valai jo kalbos klausyti. 
Eiva iš čia, greičiau...

Kaip 
ia už

AR ŽAIBAS YRA LABAI 
PAVOJINGAS? z , • —

Daugumas žmonių bijosi 
žaibo labiau negu traukinio 
arba tramvajaus, kur 50 sy
kių daugiau žmonių užmu
ša į metus, negu žaibas, 
1908 metais septyniolikoj 
registruotų valstijų žaibas

Ir vis dar snigo.
Sįakiii vėl pasuko į tam

sią gatvę ir liūdnai žengė 
apšalusiu šaligatviu.

— Kaip tai man norėtųsi 
kam nors padaryti džiaugs
mą, kokį nors žmogelį sura
minti, padaryti laiminges
nių. Bet dabartinis skur
das šiurkštus ir savo sku- 
durlius slepia. Reikia daug 
švelnumo ir takto, idant 
neužgavus vargdienio ir 
nepažeminus savo gerada
rybės.

Sutiko jį, tėmydamas 
tiesiok į akis, kokis tai 
augštas žmogus, apsitrynu- 
siame švarke, persijuosęs 
raiščiu, su sudriskusia ke
pure.

— Yra — pagalvojo Sla
kin ir pradėjo tyliu, švelniu 
balsu:

— Regis tamsta išeida
mas iš namų pamiršai apsi
rengti? — paklausė Slakin. 
— Turiu viltį, kad paėmęs 
iš manęs tuos 20 rublių ru
bais galėsi apsirūpinti.

— Tai ne... Geriau man 
atiduok savo švarką... — 
atsakė nepažįstamas. — 
Greičiau, nusiimk-gi!

užmušė 161 žmogų, taigi 
tiktai vieną žmogų ant’300- 
000. Tais pačiais metais 
arti dusyk daugiau žmonių 
sušalo, šešis sykius daugiąu 
mirė nuo saulės karščio ir 
140 sykių daugiau mirčių 
atsitiko iš nelaimių dirbtu
vėse.

Nežiūrint tų skaitlinių, 
daugumas žmonių kur-kas 
labiau bijo žaibo negu kitų 
kokių nelaimių.

Žinoma, dirbantieji prie 
elektros vielų tankiai yra 
užmušami ir dargi nepapra- 
stu budu. Taip, vienas an
glų telegrafistas, dirbusis 
prie savo aparato, liko žai
bo užmuštas tuomet, kada 
buvo visai giedras dangus. 
Rodosi, tai butų vienas iš 
nepaprasčiausių apsireiški
mų, viepok yra lengvai iš
aiškinamas, jies už 50 my
lių žaibas iš debesų trenkė į 
telegrafo vielą, kuriaja 
elektra atlėkė iki telegrafo 
stočiai, kur minėtas telegra
fistas dirbo ir ant vietos jį 
užmušė.

Žaibą pritraukia ne tik 
telegrafo vielos, bet ii’ ka
syklų šaftai, kur žaibas pa
daro ekspliozijas ir dirbtu
vių augšti dumtrąukiai, 
kuomet per juos išleidžiama 
šilta atmosfera.

Simonas Kiela.

Pereitoj savaitėj praneš
ta, kad popežius susirgęs, 
taip kad Kalėdomis negalė
jęs laikyti Mišių. Bet tvir
tinama, kad nesama jokio
-pavojaus.

Labai linksma knyga 
HUMORAS IR SATYRA

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

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

Jei nori turėti linksmą būdą, tai nelauk nei die
nos, nei valandos nei minutos, bet tuojaus atsiųsk 
“Kataliko” redakcijon tik 50 centų ida4it tau toji 
knyga butų išsiųsta ir tai greitai.

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

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

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

HUMORĄ IR SATYRĄ.
Pinigus šiųzdamas adresuok taip:

JONAS M. TANANEVICZE
3244 So. Morgan Street Chicago, III.
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Ateivių stoties ant Ellis 
Island, N. Y. žinomas vir
šininkas, William Williams, 
nesenai pasiuntęs savo me
tinę atskaitą į Washingto- 
ną gėnerališkajam ateivi- 
jos viršininkui, p. Keefe; 
atskaitoje taTrp kitko rašo
ma:
. Kongresas kaltas, kad 
ant Ellis Island visokie pa
taisymai kas link sveikatos 
neatsako laiko reikalą vi- 

. mams, o tai vis delei to, 
kad ponai įstatymų dirbė
jai nepaskyrė pinigų įvai- 

L riems pagerinimams ir būs
tams, kokie neatbūtinai rei
kalingi. Pagaliau garlaivių

■ kompanijos yra kaltos, jei 
“ visuomet ant Ellis Island

. prisieina tiek daug ateivių 
sulaikyti ir atgal grąžinti, 

; kadangi kompanijos nesą- 
’ žiningu budu išeivius gabe- 
' na, apie kuriuos labai .ge
rai nusimano, kad nebus 
įleidžiami. Teko pakakti
nai ir pačiam federaliniam 
teisėjui Elliott, kuris savu 
laikų ėmė aštriai kritikuoti 
ant Ellis Island viešpatau
jančius santykius.

[ Bet dai* to nepakanka. 
I Viršininkas Williams rei- 
L kalauja dar aštresnių išei- 
^^yijai įstatymų ir tarp kit- 

kp priduria, idant išlipusie- 
I ji vyriškiai butų taip mu- 
[ štruojami, kaip tai daroma 
L su naujokais, imamais juos 
K kareivijon arba jureivijon.
■ Paskiau reikalaujama, 
V idant Amerikon nebūtų 
K įleidžiami visi politiškieji,
■ kadangi visupirmu priderą 

rupinties šalies gerove, bet 
ne kuo kitu.

Toj pačioj atskaitoj štai 
i dar kas užtinkama:

Paskutiniais fiskaliniais 
metais, ty. 'nuo liepos 1 d. 

L. 1910 m. lig birželio 30 d. 
t 1911 m. ant Ellis Island pri

imta ir peregzaminuota 
749.642 ateivių. Iš jų prie 

j) pirmosios egzaminacijos 
MBkm šalin įleista 605.384 as- 
■Benįs. Deportuota 14.500, 

iš kurių suimta ir atgal ant 
į Ellis Island atgabenta 1.500 
’ asmenų. Už tuos visus de- 
) portąvimus kaltinama gar

laivių kompanijos.

U Kariama ir elektrikinėse 
^ kedėse žudoma visokie pik- 
^tadariai žudanti žmones de
glei niekniekių, kad juos tik 

apiplėšus, svetimu turtu pa
sinaudojus; bet priderėtų 
tuos pačius įstatymus pa
naudoti ir tiems piktada
riams, kurie kaipo pasiutę 
trankosi automobiliais ir 
ant gatvių praeivius arba 
sužeidžia, arba gi ir visai 
užmuša. Angliški laikraš
čiai kas dieną po kelis pa
našius atsitikimus pamini, 
bet piktadariai nenutveria
mi,* kadangi pervažiavę ko
kį žmogų, savo mašinas dar 
smagiau paleidžia ir kuo- 

ičiausiai nudumia savais 
ais. Paskui ieškok vė- 

laukuose. Tokius neka
us reikėtų bausti kaip 
Jus pirmosios rųšies’ 
tadarius. Jei žmogui 
aimė atsitinka užkabinti 
o automoliĮUaus ratais
l praeivį, tad verta su

Pagal ekspertų apskaity
mus iš Pennsylvania os an- 
glekasyklų išėmimas taip 
vadinamojo “ilgojo“ 
anglies atsieina $2.13. 
gasis” tonas turintis
svarų, o retkarčiais ir dau
giau, kad tuo tarpu perkant 
pas išvežiojančius anglis 
pirklius tonas gaunama 
“trumpas”, turintis tik 
2.000 svarų, žiūrint dar į 
tai, jei pardavikas yra do
ras žmogus ir atsveria an
glį teisingai. Žinoma yra 
kadangi, jog retkarčiais 
parduodamas anglies tonas 
svęria tik 1.800 svarų, ir tai 
dar sušlapusio anglies. .

Pav. Chicagoj už kieto
sios anglies toną reikia mo
kėti net astuoni doleriai, 
taigi tik vienas pargabeni
mas ir tarpininkų uždarbis 
išneša nuo tono $5.87.

Amerikoje ‘ k u n. P. Abro
maitis ir p alikųybe testa
mento du
Tię dideli turtai xtdpriergt4iei sužei
minėmsr kurie gyvena Sm
valkų . gubernijoj; ^(beu^ Ir šii savo namiškiais pri- 
Kifsnos parapijoj?)’;’

Tiek ‘‘Viltiš*bj^^et-K^ 
pridursime, kad. kun) 
Abr. ne “ šiomis dienomią” 
mirė, jei “Vilties

d.. 1911 m. Jei]>aiiko-*mi- 
Ii jonus, tas nestebetina, ka
dangi velionis pusalkis gy
vendavo ir daugiau nieko 
nemylėdavo kaip tik dole
rius, kurių tečiau nenusine- 
šė į kapus.

į verstas tiesiog u-lgetauti.
i Taigi federriiiitęvaldžia
• persitikrinu, Uoksai su- 
lyg daLbininl^^nčteišingu- 

‘ imtas ilgiau ^gyvuoti negali, 
' šfeiigi reikrf^ja fedėjcąlinių
• įstatymų,'^ikokiais vis'osė 
yalstijose dubininkai turė
tų but apsaugo jami nuo 
skurdo, nuo nelaimių. Kuo
met bus užgirta tokie įsta
tymai, gal tuokart visose 
darbavietėse sumažės ir ne
laimingi atsitikimai tarp 
darbininkų.

“Nauja lųę^viška Ceitun
ga”, leidžiama iš Tilžės tris 
sykius sakaitėje, irgi laikosi 
visai neaiškios pakraipos; 
nors kai Oda lietuvių at
gimimui pri jaučia, tečiau 
visuoBIet pirmon vieton sta
to Yokieti ją ir ‘ ‘ šlovingiau- 
sį’* k^^rkuriam nusilen
kia kieku galėdama. Ar 
toksai ląikraštis iš pat pra- 
džios' tsiradimo ' ne

ri savo kraš- 
Jafetovauti ir jų

* % *
Aišku, kad negirdėtas 

žmonių plėšimas ir daUg 
reikia stebėties, kad ’tame 
reikale nepakelia balso nei 
vyriausybė nei pati visuo
menė ir 
ties. Ir 
kasyklos 
prigulėtų 
bei, ty.

—...... .i- .i ■ jų.’it’. ’ Jonas M. Tū-
rimą supažindintu su~.Lietii-. naųevičia, j ‘Kataliko!’ lei- 

dejašj gąna duosiriai tam ’ 
tikslui aukojo, o gerbiamas 
musų džekonas, kun. M. 
Kraučunas, netik penkinę 
patiesė, bet ir svetainę da
vė už dyką surengimui va
karo, nuo kurio pelnas tu
rėtų eit šito dailininko nau
dai.

Tokį vakarą, kaip girdėt, 
žadama surengti 17-to sau
sio (seredos vakare), šv. 
Jurgio parapijos svetainėj, 
ant Bridgeport©.

Regis dalyvaus visos ge
riausios spėkos. Visas pel
nas eis p. Šileikos naudai.

Žingeidu pastebėti, kad 
šiuom dalyku labai intere
suojasi netik lietuviai, bet 
ir žinoma amerikone Miss 
McDowell, kuri anais me
tais gavo iš amerikonų mu
sų jaunam dailininkui $300 
delei išvažiavimo Europon 
mokytis.

Žingeidu, ar mes lietuviai 
savam tiek įstengsim su
rinkti. O verta butų, nes 
p. Š. visiems žinomas, kai
po geras ir karštas lietuvys, 
atsidavęs savo dailai visa 
savo siela. i
< Jono Draugas. !

Tasai sumanymas — pa
remti saviškį dailininką ne
tik yra kiltas ir labai svar
bus, bet jis podraug yra ir 
čikagiškiams šventa pride- 
rystė. To delei mes tą su
manymą karštai ir paremia
me. Red.

■ čiams, kuriuos tuo būdu no-

i vos atgimimu ir dabartinių 
lietuvių judėjimu ir stoviu.

i Kadangi tų laikraščių išlei
dinėjimui reikalaujama ne- 

; mažai turto, o p. J. Vana
gaitis yra neturtingas, ta- 
tai per. metais jis aplankė 
Suvienytose Valstijose 
skaitlingesnes lietuvių ko- 
lionijas, ragindamas šelpti 
Prūsų lietuvius jįj tautinia
me atgijime. Bet kadangi 
visi lietuviški Prūsuose iš
einantieji laikraščiai tautos 
reikalais nesirūpina, tatai p. 
J. Vanagaitis prašė paremti 
savo “Byrutę”, nors aną už
sirašant vieniems, .kitiems 
metams. Būdamas Ameri
koje jis pažadėjo “Byrutę” 
pakeisti savaitiniu laikraš
čiu ir daug dalykuose aną 
pagerinti. Amerikoj šim
tai lietuvių “Byrutę” pas 
jį užsisakė ir štai nuo 13 d. 
lapkričio p. m. “Byrutė” 
ėmė išeidinėti kas savaitė.. 
Pasitikima, kad Amerikos 
lietuviai ir toliau “Byrutę” 
rems, kadangi tai vieninte
lis Mažojoj Lietuvoj laik
raštis, kuris rūpinasi savo 
tautos reikalais. “Byrutė- 
je” rašoma netik apie Pru- ■ 
šų lietuvių reikalus, bet ir 
kitur gyvenančius lietuvius, 
kaip tai Amerikoj, Anglijoj 
ir Idtur. Tokis laikraštis 
taigi vertas karštai paremti 
ir tarp lietuvių praplatinti. 
“Byrutė” Amerikoje me- 
tams lėšuoja tik pusantro 
dolerio. “Byrutės” antrašas 
toks: J. Vanagaitis, Tilsit, 
Ostpr., Wasserstrasse. No.
7-8.

Kam miela yra matyti 
Prūsų lietuviij atgimimas, 
;asai nepasigailės pusantro 
dolerio “Byrutės” parsi- 
siųzdinimuir Kadangi nuo 
‘ ‘ Byrutės ” praplatinimo 
priguli Prūsų lietuvių liki
mas. Alyva.

jiems ištautėti? Butų ma
lonu išgirsti iš paties to 
laikraščio . skilčių, delkogi 
jis taip elgiasi, delko jis lie
tuvių tautąskriaudžia, nors 
vadinasi “lietuviškuoju” 
laikraščiu?

i Kitu du lakiraščiu, kaip 
tai “Tilžės Keleivis” ir 
‘ ‘ Lietuviška - Ceitunga ’ ’ 
taippąt ląikosi priešingos 
lietuvių tautai, pakraipos ir 
tiedviem laikraščiam Prūsų 
lietuvių tautinis judėjimas 
yra visai nemielas.

Eina, dar jj* juodašimtiš
kas laikraštėlis vardu 
“Konzervatyvų Draugystės 
Laiškas”.. Šis laikraštėlis 
valdžios šelpiamas už savo 
brolių lietuvių vokietini
mą.

Viršminėtų laikraščių lei
dėjų ir redaktorių vardai 
lietuvių historijoje bus pa
žymėti aiškiai kaipo tikrie
ji demagogai, ir lietuvių de- 
moralizatoriąi, pamynusie- 
jipo kojų savo prigimtąją 
kalbą ir viską, kas tik yra 
lietuviško. Bus jie pažy
mėti savo tėvynės Lietuvos 
išdavikais. Jie nesupran
tą; to, kokią jie naudą butų 
ligšiol atnešę 4 savo prigim
tai šaliai, jei butų pasielgę 
kaip tikri tėvynainiai. Jei 
jie ligšiol savo leidžiamuo
se’ laikraščiuose butų skel
bę tiesos žodį ir butų ra
ginę Prūsų lietuvius prisi
laikyti vienybės ir tvirtai 
ginti savo kalbą, tuomet jie 
butų užsitarnavę garbės 
vainikus lietuvių visuome
nėje. Nūdien gi jie vokie
čių valdžiai parsidavę su 
dūšia ir kunu, patįs žengia 
germanizacijos bedugnėn 
ir dar paskui save tempia 
kitus savo brolius.

Viena dar laimė, kad 
tiems išsigimėliams ligšiol 
dar nepasisekė visus lietu
vius sugermanizuoti. Dau
gumas tėvynainių jų ger
manizacijai ir šunybėms aš
triai pasipriešino ir šiandie 
jau jų užtaikyti ant Mažo
sios Lietuvos tinklai drasko
mi. Netoli tie laikai, kuo
met Mažoji Lietuva išhau- 
jo atgims ir prasidės nau
jas tautinis darbas, kultū
ros darbas. O Prūsų lietu
vių atgaivinimu šiandie 
darbuojasi kėli musų išti
kimi giminės broliai, kurie 
nei lėšų, nei energijos, nei 
sveikatos tam

T°j‘ pati ‘‘yagsSWa Kas tiesa, "tašai bilius 
nors bus ir priimtas, tai 
visgi dar jis neišriš galuti
nai to svarbaus ir teisingo 
darbininkiško klausimo, bet 
visgi skaitysis, jogei Suvie
nytųjų Valstijų vyriausybė 
tame dalyke atlikus įžymų 
darbą, nužengus pirmyn, 
civilizuotų tautų pėdomis 
ir, kad paskui, ateity, tasai 
klausimas jau lengviau bus 
galima išrišti ir pakakinti 
darbininkų luomą.

Kuomet kompanijos bus 
įstatymais priverstos savo 
lėšomis sužeistus darbinin
kus gydyti, jiems arba jų 
šeimynoms ■■ mokėti pensi
jas, užmuštus darbininkus 
laidoti, tai be abejonės sa
vo įstaigose turės užvesti 
visokius budus apsaugoji
mui darbininkų nuo nelai
mių kaip ant geležinkelių, 
taip kasyklose,,, ir kitose 
darbavietėsę. J^udien iš to, 
visko jie nieko, nedaro, ka
dangi iš ij|jw.įątaty<mais nę7 
pareikalaujamą išleisti nei 
pusė cento. Bet tegu prie 
jų prikibs pati federalinė 
valdžia, tuomet viskas atsi
mainys.

Kadangi kitų, tautų 
ganizacijos ir pavieniai 
menys jau reikalauja 
įstatymų pravedimo, butų 
naudinga, kad ir intekmin- 
gesni lietuviai bei jų orga
nizacijos tais reikalavimais 
užsiimtų pas savo distriktų 
kongresmanus, nuo kurių 
to biliaus pravedimas pri
klauso. Nežinia, kuomet 
tasai bilius bus svarstomas, 
bet tasai dalykas reikia kli
binti iš laiko. Juk lietu
viai išeiviai yra kuone visi 
rankpelniai, dirbanti 
kiaušius darbus.

tuoju numerių pradejogai’- 
sinti “Saulės” mbkykliyma
inams Kaune aukas,' kurias 
surinko kun. J. Tumas ir 
kun. K., Olšauskis Amerikoj 
jo. Pradėta garsintinuo 
Chicago. Regis me visos 
tos aukos buvo garsinta 
Amerikos lietuviškuose-lai? 
kraščiuose.

Suvienytųjų Valstijų 
darbininkų reikalams pa
skirtoji komisija pirm 
švenčių inešus kongresai 
labai svarbų bilių darbinin
kų klausime. Tasai Bilius 
yr-a Valdiškas, taip sabani 
federalinis, paskirstantis 
darbininkams atlyginimus 
už visokius susižeidimūs' ir 
kitokias nelaimes, atsitiku
sias darbavietėse.^ '

Biliu j e aiškiai pazjuneta, 
kad kiekvienas bė jokičs5 iš
imties darbdavis esąs atsa
kantis už savo darbininkų 
mirtį arba susižeidimą ir 
darbdavio priderystė netik 
sužeistą darbininką gydyti, 
užmuštą palaidoti, bet de
lei susižeidimo netinkan
čiam toliau dirbti fabrike, 
kasykloje, ant geležinkelio 
arba kur kitur, turi but 
mokama pensija procenti
nė, žiūrint jo pirmesnio už
darbio didumo. Mirus dar
bininkui darbe, pensija tu- 

kenkianti netiktai visai ru- but išmokama jo našlei 
ir našlaičiams, o jei pasta
rųjų neliktų, tai kitiems pa- 
veldėjams.

Bet jei pav. darbininkas 
prarastų darbe koją, ranką, 
arba akį, turi gauti pusę to, 
ką sveikas būdamas uždirb
davo, per ištisus vienerius 
metus su teise prailginti 
pensijos gavimą lig 30 ir 75 
mėnesių, žiūrint teismo nu
sprendimo. Pensija turi 
but išmokama pamėnesiui.

Kuomet darbininkas dar
be bus užmuštas, tokią pat 
pensiją aplaiko jo paveldė
jai. Be to dar leidžiama 
darbavietės savininkas pa
traukti atsakomybėn, jei iš 
jo kaltės su darbininku at
sitinka bent kokia: nelaimė.

To biliaus tikslas apsau
goti darbininką su jo šei
myna nuo vargo atsitikus 
bent kokiai nelaimei su pa
čiu šeimynos užlaikytojumi. 
Šiandie kadangi daugumo
je atsitikimų darbininkui 
už visokius nelaimingus at
sitikimus netik neatlygina
ma, bet paskiau dar nepri
imama nei darban. Delei 
to didelis šeimynų skait
lius kenčia skurdą, p dąrb-i 
daviai kapitalistai iš .to 
visko sau nieko nedaro,.

leidžia išnaudo
ję! tokios angle- 
su geležinkeliais 
pačiai vyriausy- 

visuomenei, kaip
nūdien pasielgiama su kra- 
sa, tuokart išnyktų visokie 
ten tonai “ilgi” ir “trum
pi” ir nebūtų-skriaudžiama 
visuomenė, bet butų visuo
met teisingas svarumas bei 
kaina. Dirbančiam luomui 
butų tikra palaima, kadan
gi^ išnyktų milijonieriai ir 
vargdieniai. O vertėtų tie 
laikai kuogreičiausiai su
laukti,, nes kapitalistų mo
nopoliai gimdo tik skurdą 
ir visokias žmonijoje nelai
mes.

Vokietijos vyriausybė 
1912 metams žadanti padi
dinti armijai ir karo laivy
nui biudžetą, būtent dau
giausiai naujiems lakūnų ir 
inžinierių korpusams.

Kun. J. Tumas Lietuvos 
laikraščiuose plačiai apsi
skelbia, kad jam pareitą 
vasarą pasitaikiusi “gera” 
proga pažinti padėjimą lie
tuvių išeivių į Šiaurės Ame
riką. x Visa, kas jam pasi
taikė matyti, aiškiai paro
dę, kad lietuvių išeivybė

sij (!) valstijai, netiktai lie
tuviškajai jos daliai, bet ir 
patiems išeiviams. Apie tai 
kun. J. Tumas jau plačiai 
lietuviams aiškinęs Kaune, 
Panevėžyj ir kitur,- ty. at
laikęs apie išeiviją paskai
tas. Kauno gubernatorius 
jam leidęs tas paskaitas lai
kyti visoj Kauno gub., by 
tik pirm to gubernatoriui 
butų induota surašąs tų vie
tų, kur ketinama taisyti pa
skaitos. Žinoma, už pa
skaitų klausymą imama rie
bios mokestis- ir dalis to 
pelno tenka prelegentui.

Nedyvai, kad kun. J. Tu
mas pasidaręs tiek daug 
nuolankus “ponui” Kaimo 
gubernatoriui, bet kam jam 
tomis paskaitomis reikia 
šmeižti ir niekinti Ameri
kos lietuviai išeiviai, pas 
kuriuos doros nesama nei 
kibirkštėlės. Pas Ame
rikos lietuvius “dora” bu
vo labai žymi, kuomet kun. 
J. Tumui prisiėjo rinkti do
lerius, bet jam iš čion iš
keliavus su prikrautais ki- 
šeniais, paskui jį iš Ameri
kos išdumia į Lietuvą ir 
lietuvių dora. Kas tokius 
niekus drįsta kalbėti, grei
čiau pats bus atsitolinęs 
nundoroa, ,

Prūsų žemės rytinėj da- 
lyj gyvena musų viengen
čiai broliai lietuviai ir toji 
dalis, kurią'lietuviai apgy
venę, vadinasi 'Prūsų arba 
Mažoji Liettiva.Einant iš 
ten į Prūsų' vakarus lietu
vių skaitlius5- nuolat retinu
si, o toliau Sutinkama vien- 
tik vieni vokiečiai, tie lie
tuvių engėjai!^ Mažojoj 
Lietuvoj mūsų viengenčiai 
ištisus šinitfneČihs kariau
ja su savo bepriėteitais vo
kiečiais už kalbą, tautos pa
likimus ir būvį. Nors Ma
žojoj Lietuvoj nuo daugel 
metų gyvuoja keletas lietu
viškų laikraščių, bet tie 
laikraščiai yra leidžiami 
netik gotiškomis (vokiško- 

...... . ., ... . _ iks) raidėm^ bet jie
Visose valstijose darbi-, pasekmingai ištaūtina lie-

Vienas anų 
tautos dirvoje 
Mažojoje Lietuvoj yra p. 
Jonas Vanagaitis, kuris 
šiemet buvo aplankęs ir 
Suvienytųjų Valstijų lietu
vius. Iš šito vyro galima 
labai daug ko sulaukti Prū
sų lietuvių atgaivinime. 
Jisai Tilžėje išleidžia savai
tinį laikraštį latinų raidė
mis “Byrutę” ir mėnesinį 
“ AUgemeine : Litauische 
Rundschau” (vokiškoj kal
boj) . Laikraštis. ‘ ‘ Byrate*f 
skiriamas Pfusų lietuviams,

Chicagos lietuviai, kurie 
pažinojo jauną dailininką, < 
i. J. Šileiką, susilaukė sma- ; 
gios naujienos, apie atsižy- ( 
mėjimą jauno dailininko. ■ 
Šita naujiena tuo smagesnė 
čikągiečiams, jog p. Jonas ( 
Šileika yra pats čikagietis, j 
nes čia jis per keturis me- ■ 
;us studijavo teplibrystę ir ( 
buvo plačiai lietuviams ži
nomas ir abelnai visų myli- ■ 
mas. Apie metai atgal jis ■ 
išvažiavo Vokietijon ir ap- ■ 
sistojo mieste Mueneheh, ; 
kad (langiaus pasilavinti ■ 
dalioje. Čia, po metų iš- ; 
buvimo, jis su atsįžymėjimu ; 
išlaikė kvotimą (egzaminą) 
į augščiausią karališką Ba- ; 
varijos Dailės Mokyklą. 
Pastot šiton mokyklon yra.: 
labai sunku, o svetimtau
čiams stačiai kiek ingalėda- 
mi “kerta”, kad neįleisti. 
Iš poros šimtų kandidatų 
abelnai priima vos tik kelis. 
Apsukrus ir darbštus musų 
jaunas čikagietis nežiūrint 

tai puikiai išlaikė egzami
nus ir pastojo vienu iš ke
lių 'mokinių.

Čia reik paminėt, jog p. 
Šileika laike savo buvimo 
Chicagoj pats save užlaikė, 
iš niekur paramos neturė
damas. Uždarbiavo tai va
karinėmis mokyklomis, tai 
restauracijose tarnauda
mas. Chicagos Dailės In
stitute gavo kelis kartus pa
gyvintus už savo darbus.

Visą tą žinodami čikagie- 
čiai taip užganėdinti savo 
piliečiu, kad sumanyta pa-

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 ingijo kelis 
tūkstančius naujų skaityto
jų, kuriems ištariama ačių 
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
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Steponas Biežis. liesųjungtaįs ir. beprasmiš
kais žodžiais. Kada tūlas

ATIDŽIA (DOMĄ) IR 
JOS SVARBA

ai’ jis -butų 
ar 

Be augščiau

' (Pabaiga).
Pasiklausę savęs, kuomi 

tas žmogus buvo, drąsiai 
galima atsakyti: Jis buvo 
tikras filosofas, kuris gry
nai pažinojo prasmę gyve
nimo ir skaitė gyvenimo 
knygą lapas į lapą, kaip 
Kudirka sako. Čia jis sto
vėjo ant tikro kelio žmo
gaus pareigų, kurias visuo
met sąžiniškai atlikdavo ir, 
taip elgdamos, galėjo tie
siai, nemirkčiodamas, ne- 
parauzdamas žiūrėti kaip 
gyvenimui, taip ir pasau
liui į akis.

Kad tas yra kiekvienam 
pasiekiama bei prieinama, 
nėra jokios abejonės. Šis 
dalykas reikalauja tik pa
prasto proto ir apsvarsty
mo, kuriuos nuosekliai se
kus, gerbūvis ateis į namus 
kiekvienam:
batsiuvis, ar daktaras, 
politikierius.
minėtos kokybės reikia pa
sakyti, kad kaip batsiuvis, 
taip daktaras ir politikierius 
stovi ant aštrios briaunos 
bedugnės, į kurią anksčiaus 
ar vėliaus su siela ir kimu 
amžinai nugrimzdęs.

Pamatas visos atidžios 
randasi žingeidume, kuris 
yra jausmu link kokio 
daikto ar veikmės, sutei
kiančiu džiaugsmą arba nu
liūdimą. Jaigu nežingei- 
dumas, tai mes negalėtume 
turėti atidžios arba jąją 
atkreipti link kokio apsi
reiškimo, nors mažiausiame 
laipsnyje. Taigi atidžios 
laipsnis pilnai priklauso 
nuo laipsnio žingeidumo; 
jaigu pastarasis silpnas, 
atidžia ■ maža ■ te apsireiški a, 
o jam esant didesniu, apkal
bamas dalykas žavi mus ir 
į jį savo atidžia galutinai 
pasineriame.

Pagal laipsnį žingeidu
mas gali būti dviejii sky
rių: tiesioginis ir netiesio
ginis. Tiesioginis žingei
dumas, sakome, yra tada, 
kada mes esame liuosano- 
riai, be jokios prievartos ar
ba persistatymo, kad vičną 
ar antrą daiktą turime ži
noti. O netiesioginis žin
geidumas atbulai, — kada 
numanome, jog neatkrei
pus atidžios į bile kokį da
lyką, negalėsime patogiai 
gyventi arba, kada esame 
vienokiu ar kitokiu budu 
priverstais rasti žingeidu
mą duotame dalyke.

Kuris jųjų yra svarbesnis, 
kiekvienas, manau, aiškiai 
sau persistato. Iš pirmes
nės pašnekos jau galima 
buvo patirti, kad tik tie
sioginis žingeidumas gali 
ką-nors gero bei tobulesnio 
pagimdyti, tai pastarasis ir 
yra svarbiausias žmogaus 
prietikiuose. — Kiekviena
me dalyke galima rasti tik
ras žingeidumas, jaigu jįjį 
užtektinai pažįstame ir su
prantame, o atbulai, beabe- 
jonės, ne. Pav. girdžiame 
eiles deklemuojant: vienas 
klausytojas atsidavęs viso
mis pastangomis tėmysis, 
kuomet antrajam ta pati 
deklemacija atrodys kūdi
kio žaislu. Vienas ir tas 
pats dalykas, vienok nevie- 
nokiai atspindi į klausytojų 
ausis ir tas yra tik tame, 
kad vienas jųjų daugiau su
prato deklamuojamas eiles,

įsterigia persištatyti apkal
bamąjį dalyką tikresnėje 
šviesoje, tada jo atkreipia 
atidžią ir randa jame nema
žą žingeidumą.

Kodel-gi žmogus žingei- 
daujasi kuomi nors? — Jis 
žingeidaujasi tik dėlto, kad 
randa užsiganėdiiiimą, link
smumą arba atbulai, liūd
numą, skaudulį. Aiškesnio 
įsivaizdinimo delei paim
sime vieną,, antrą pavyzdį. 
Žmogaus, betirinė jaučio
dangiškus kimus, atkreipia 
atidžią: 
Marsas, 
dės ir 
erdvėse 
rus saulę, duoda užsiganė- 
dinimą, kad jis žino kūną, 
kuris nuo žemės randasi 
apie 93.000.000 (milijonus) 
mylių. Toliaus, tas jo už- 
siganėdinimas, neapsistoda
mas ant to taško, perkelia 
jį ant mažiaus įžymių kū
nų: Mėnulo, Marso, kurio 
geografiją ištirinėjęs, per
kelia ant Jupiterio ir taip 
toliaus. Vienok su šiomis 
planetomis tas pats užsiga- 
nėdinimas neapsirubežiuo- 
ja. Jos žingeidumas 
perkelia ant mirgančių 
skaičiaus žvaigždžių 
žvaigždelių, neša tolyn 
tolyn į beribes erdves.

Toliaus, sakysime, žmo
gus nueina į zoologišką 
sodną, kuriame randa jam 
nežinomą paukštelį. Pir
mas dalykas, jis klausinė
jasi: kaip tas paukštis va
dinasi, paskiaus, ar jis gie
da, kur jo tėvynė, kokie 
papročiai, kokių daugiau 
paukštelių toje šalyje ran
dasi, koki jos gyvybė ir ant 
galo jam norisi žinoti vis
kas apie tą šalį, kas tik ga
li būti žinoma apie ją. Juo 
jis daugiau žino apie minė
tą paukštį, tuo jam norisi 
dar. daugiau žinoti ir jo pa
žinojimo ribomis besiplati
nant, jis jaučiasi linksmes
niu ir labiau užsiganėdinu
siu. Žiūrėkime, kaip jo 
veidas nušvito, jis pats liko 
daug gyvesniu bei tvirtes
niu, kada 
no j o apie 
iš antros 
nulindęs 
kuomet nieko negalėjo su
žinoti apie apkalbamąjį da
lyką. Pavyzdžius galima 
dauginti ir vis prieisime 
prie to paties galo: savęs 
užganėdinimo gyvenimiškų 
reikmenių delei gimsta žin
geidumas, kuris, neturėda
mas rubežių, neapsištoja 
nei prieš nieką.

Kartais žingeidumas 
gimsta iš priešingos pusės, 
ty. iš baimės skaudulio, 
žodžiu, iš nubudimo. Pav. 
žmogus po mišką beuo
gaudamas pasiklydo; jis ži
no, kad jame randasi vil
kų ir kitokių draskančių 
žvėrių, kurie liuesai gali jį 
vakarienei panaudoti. Čia 
nelaimingasis šiuo savo 
prietikiu ‘labiausia užžin- 
geidautas, nes tas jo gyvas
ties liečia. Ir tas žingei
dumas gimė iš baimės. — 
Sakysime, žmogus serga 
svarbia liga, kuri priverčia 
visą domą sukoncentruoti 
ant jos. Šis žingeidumas ir-, 
gi iš skaudulio arba baimes 
už savo sveikatą. Bet žin
geidumas pastaruosiuose 
atsitikimuose nėra berube- 
žinis, o atpene, taip greitai 
užsibaigia, kaip skausmas
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Saulės, Mėnulis, 
Jupiteris, žvaigž- 
kiti skriejantieji 

kūnai J am išty-
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daugel ko suži- 
šį paukštelį. O 
pusės, kokis jis 
ir stuobriuotas,

užtat ir rado jas užimančio- ar baimė jį paliuosuoja. 
mis, kuomet antras negalė
jo tą eilių prasmę persista-

| ;Tiesioginis žingeidumas 
palaiko progresą^ stumia, jį

L LEPER COLONY ATTA

Vaizdas iš Persijos. Viršui parodoma gulinti lavonai mieste Tabrize pasi
baigus skerdynėms, kurias surengę kazokai.

vertė ir priverčia save au
kauti, tai šiandien - vargiai 
galėtum Atlantiką .*/per
plaukti, turėti parankius 
kelius susinešimui, džiaug
tis savo spėka ir gėrėtis 
žmogaus pirmenybe ant ki
tų, taip vadinamų* žemes
nių gyvūnų. Ar ne žingei
dumas, kuris,; plačiaus 
imant, .pavirsta į tiesos my
lėjimą, privertė Kolumbą 
plaukti skersai dar tada 
nežinomo Atlantiko, kęsti 
nekantrių matrosų grumpji- 
mi; ir vėliaus garbingai iš
lipti ant Amerikos kranto? 
Argi ne žingeidumas Gali-, 
liejui davė išmintį pasi
dirbti iki toliai jam nežino
mą teleskopą ir juo pir
mam pažvelgti į dangiškus 
kimus ir pamatiškai pasa
kyti, kad žemė sukasi apie 
saulę lyginai kaip ir kitos 
planetos? Už ką, žinoma, 
jis, kaipo didelis prasikal-

kia epidemija*,: bet užtai gy
ventojai šimtą kart daugiau 
jį ir atjaučia.

Pagal rusų laikraščių sta
tistiką, vienoj tiktai Euro
pos Rusijoj, pradedant nuo 
1817 metų, 'buvo 20 suvir
tum nederlingų metų. Nuo 
1897 nėra bekeik tų metų, 
kad nuo javų nėužderėjimų 
nebadautų R'uŠijojkokia 20 
gubernijų. ? Apiėtų neder
lių didumą galima spręsti 
iš šiemečių apskaitymų. 
Vyriausybė šiais " metais 
apskaitė 29 gubernijose ja
vų nederlių ant 241 milijo
no pūdų, tai reiškią, kad 
tokios milžiniškos - javų 
daugybės stokūoja šiais 
metais vidutiniam žmonių 
pramitimui.

Peterburgo laisvai-eko- 
nominės draugijos referen
tas, kuris dabar užsiima spe- 
cijaliniu tų šiemečio bado

J AO j xVClAj_/vy vAA VI X vv O A AX Cl A _ . . .

telis, buvo įmestas kalėti- Pasek“R> tyrinėjimu, pasu 
man, kurio delei turėjo ap
akti, vienok nežiūrint į tai, 
drąsiai ištarė: “Tai ju
da”. — Matome, kad tie
sioginis žingeidumas netik 
yra berubežinis, bet ir visą 
progresą laiko ant pečių. 
Ir jaigu, sakysim, (kas su
visai negalima) žingeidu
mas urnai pranyktų, tada 
žmonės butų stuobriais, ne
norinčiais gyventi. Žingei
dumas — neatbutiniaųsias 
žmogaus gaivalas, be kurio 
nei vienas negali pasiekti 
savo gerbūvio
Štai čia ir gludi svarba ati
džios, kurios pamatas, kaip 
augščiaus matėme, yra žin
geidumas.

idealo

BADAS RUSIJOJ

Duma pastaruose savo 
posėdžiuose svarstė bado 
klausimą, kuris, giliau pa
žvelgus, yra daug baisesnis,, 
negu pirmiau buvo mano
ma. Rusų dienraščiai per
stata pasibaisėtinus pa- 
veikslus į iš bado apimtų 
apylinkių. Tie. paveikslai, 
tiesa, jau yra ne nauji, nes

kalbėjime su dienraščio 
“Birževija Vįedomosti” 
sandarbininku, suvestomis 
tikromis skaitlinėmis <riŠ- 
sklaidė Peterburgo vyriau
sybės ratelių optimizmą” 
ir nupiešė tokius pasibaisė
tinus paveikslus:

Samaros gubernijoj so
diečiai pradėjo badauti jau 
liepos mėnesyje. Rugsėjo 
mėnesyje ateina žinios ir 
iš Uralo gubernijos. Apra
šo šeimyną, kuri jau ketu
rios dienos nieko nevalgius. 
Motina numirus. Paliko 
tėvas su pąnkiatu maži; 
vaikų. Karvės, ir arkliai 
parduota; už tūps pinigus 
nupirkta duona ir suvalgy
ta. Vyriausią sūnūs rado 
kur-ten maįąą.ijmo miltų. 
Išvertė jį vidumi; į viršų ir 
nuskutęs likusius miltus, 
supylė indan sų • vandeniu. 
Išplakė iš tųpnąya tešlą, iš 
kurios iškepu kejis plysku- 
čius. Vienu akimirksniu 
vaikai juos surijo.

Iš Saratavo pranešama 
—? kalba toliau tas pats re
ferentas Falbork — apie 
įpuolusius veidus, sublyš- 
kųsius skilvius ir biizgan- 
rias ižal kusių. akis. ■..

'Gubernatorius apvažinė-

Minia sodiečių kaip vienas 
vyras puolė ant kelių, 
šaukdama pagelbos. Gir
dėta balsiai raudojant, mel
džiant duonos. Dvasiška
sis nepabaigė savo kalbos, 
kurią pertraukė parapijom; 
verksmas. Gubernatorius 
liepė klupantiems pasikelti 

■ ir, pažadėdamas pagelbėti, 
patarė jiems tuo tarpu su- 

, si laikyti nuo. vedybų,.
Čeliabinsko paviete baš- 

kirai prie miltų prideda 
baltą molį, o kitur žievę, 
žoles,..giles ir tt.

Nikola j evsko paviete 250 
žmonių susirgo vidurių ka
taru, 200 tifusu, 40 škor- 
butu.

Ufos gubernijoj suskai-. 
tyta 871 susirgusieji tifusu. 
Iš Saratavo gubernijos jau 
mėnesis atgal pranešama 
apie vidurių tifuso epide
miją.

Matęs' liudininkas pasa
koja apie baisias kančias 
sergančiu tifusu, kurie be- 
pąliovos kartoja tik vieną 
šauksmą: “ duonos ’ \ Nusi
kamavęs, žemėtas veidas, 
ligotas žvilgėsis, patekėjęs 
po oda kraujas per visą 
kūną, kraujais užtvinę akįs, 
išbįrėję dąntįs, išpūtę lu- 

. poš, atpuolę pirštai nuo 
rankų ir kojų — štai škor- 
buto epidemijos paveiks
lai.

Orenburgo gubernijoj 
daugybė namų be stogų. 
Šiaudai suvartota pašarui, 
gyvuliai pardavinėjama, o 
sodiečiai, susikrovę veži
man liekanas brangesnių 
daiktų, patįs užsikinko į ve
žimą ir išvaikščioja po 
miestus. Pakeliui palieka 
suaugusių ir vaikų lavonus.

Viename, Nikolajevsko 
pavieto sodžiuj badaujanti 
sodiečiai pašėlo ir padegė 
turtingųjų namus. Sudegė 
32 namai ir daug javų. Ant 
tvoros prilipinta persergė
jimai: “neduosite duonos, 
padegsime, sulygįsime tur
tingus su beturčiais”.

Ir kokios yra pasekmės 
to. nuolatinio marinimpsr 
badam? Į tą klausimą 
skaitlinės duoda tokį 1 ind-

joj 800.000 mirčių buvo 
daugiau, negu' kitais- me-, 
tais. Tatai badas tais me
tais nusyiešč su savim au 
ką du sykiu daugiau, negi 
rusų.japonų karas, kuris, 
kaip žinomą, skaitoma yrą 
vienu iš kruviniausių. Ba
do metai taigi nuneša kur 
kas daugiau aukų, negu 
kruviniausi kavai. . - .

Rusijos ‘badas vienok 
užmuša ne tiktai šim
tus tūkstančių žmonių ne
derlingais metais, 
das systematišku, 
niu savo siautimu 
pia visose sodiečių gyveni
mo aplinkybėse. Nuolati
nis nedavalgymas ir mari
nimas save badumi kaip 
kirminas pakerta rusų so
diečio organizmą, padaro jį 
lengvai pasiduodančiu įvai
rioms ligonis iv be laiko nu
varo į kapus. Kitais 
džiais, rusų sodietis po ba
do intekme išsigema.

Statistika parodo, kad 
niekur sviete nemiršta tiek 
žmonių, kaip Rusijoj. Taip 
pay. ant 10 tūkstančių gy
ventojų Francijoj išeina 
211 mirčių, Vokietijoj 181, 
Šveicarijoj 146, Norvegijoj 
141, Danijoj .131, Naujoj 
Zelandijoj 194, Rusijoj gi 
ant kiekvienų 10 tūkstan
čių gyventojų kasmet mirs- > 
ta net 350. Toji pati sta-s, 
tistika parodo, kad Rusi
joj gyventojų gyvastis yra 
labai trumpa, sulyginus ją 
su kitų tautų gyvasties il
gumu. Ant kiekvieno tūk
stančio vyrų išgyvena iki 
50 metų Vokietijoj 412, 
Francijoj 476, Šyęcijoj 537, 
o Rusijoj tiktai 297...

Dar iškalbingesnės yra 
kūdikių mirtingumo skait
linės. Taip pav. 1906 me-, 
tais’ ant kiekvieno tukstan- < 
čia kūdikių Danijoj numirė 
122, Šiaurinėj Amerikoj 97, 
Naujoj Zelandijoj 62, Rusi
joj gi net 272. Paveikslas 
vienok bus dar baisesnis, 
jaigu prisižiūrėsime iki pen
kių metų amžiaus kūdikių 
mirtingumo- lentelei. Ant 
kiekvieno tūkstančio kūdi
kių, išgyvenančių lig pen
kių metų amžiaus, miršta: 
Norvegijoj 190, Danijoj 211, 
Švecijoj 186, gi Rusijoj 
net 495. Taip .tatai Rusi
joj tiktai pusė vaikų gali iš
gyventi iki penkių metų ‘ 
amžiaus.

Bet ar pagalios gali būti 
kitaip, jaigu Rusijoj be
veik kasmet siaučia badas, 
taip plačiai ir tokiais bai
siais apsireiškimais, kaip 
augščiau yra minėta.

Rodytųsi, kad rusų so- . 
džius, jo neišmatuojamais 
laukais ir giriomis, jo svei- 1 
ku lauko darbu, turėtų už
auginti sveikesnę ir stipres
nę jaunuomenę, negu' fa
brikų pilni miestai, persi- 
gėrę nesveika atmosfera 
Skaitlinės vienok, kurias 
suteikia naujokų ėmimas 
kariuomenėn, patvirtina, 
kad sodžiaus jaunimas nuo
latos palieka vis mažiau 
tinkamu pakelti kareivių 
tarnystos sunkenybes.

Ir tokiose aplinkybėse, 
vieton padėti visą energiją 
ir visas jėgas pataisymui' 
šeimininkavimo pamatų, 
gelbėjimui Rusijos nuo iš
mirimo badumi ir išsigimi
mo, jos vyriausybė ir jos 
“žmonių atstovai ” gaišina 
savo jėgas kovai su “ino- 
rodeais”, išskyrimui Chol
ino gubernijos, apvogimui 
Suomijos teisių ir pamati
niu įstatymų, riaeijonaliza- ■ 
ei jai viso Rusijos gyvenimo 
fr tam panašiems, ne tik-

liems, ..bet pačiai "Rusijai 
> yštiA Rūdingiems barbarų 
Tiekiams. -

LIETUVIŲ SPAUDOJ 
DRAUGIJOS SEKRETO

RIAUS PRANEŠIMAS:

Tas ba- 
nuolati- 
atsilie-

zo-

Spalių 17 dieną 1911 m. 
Spaudos Draugijos sekreto
rius pasiuntė užkvietimu^ 

Spaudos 
šioms išleistų- 

“Keleivio”, “Ko- 
“Draugo”, “Žyaigž- 
“Laisvės”, “Aido”, 

Dilgelių” ir 
Už- 

“Pasi-

prisidėti prie 
Draugijos 
vėmš: 
vos”, 
dės”, 
“Saulės”, 
“Žmonių Knygyno”, 
kvietimo turinys: 
remdamas II-jo Lietuvių 
Laikraštininkų Suvažiavi
mo nutarimais, atsidrąsinu 
kreipties į Gerb. Redakciją 
ir išleistuvę, kviesdamas 
jas prisidėti prie Lietuvių. 
Spaudos Draugijos. Išly
gos yra pagarsintos suva
žiavimo protokole, kurį, ti
kiuos, Gerb. Redakcija yra 
gavusi. Laukdamas malo
naus atsakymo, kad galė
čiau pranešti jį Spaudos 
Draugijos Valdybai, pasi
lieku su tikra pagarba” (L. 
S. Dr-jds sekretoriaus para
šas).

Į šį užkvietimą atsakė 
“Aido” ir “Laisvės” re
dakcijos, pranešdamos, kad, 
nemačiusios suvažiavimo 
protokolo (nors tai pagar
sinta visuose prie Sp Dr-jos 
priklausančiuose laikraš
čiuose), negali pasakyti, ar 
prisidės prie Dr-jos, ar ne. 
Visos-gi kitos redakcijos- ir 
išleistuvės buvo tiek man
dagios, kad į S. Dr-jos se
kretoriaus pakvietimą ne
siteikė duoti aišakytn& ! ’ C

Tokiu budu prie Letuvių 
-Spaudos Draugijos dąbai 

laikraščiai; 
“Lietuva ”

priklauso šie
“Katalikas”,
“Vienybė Lietuvninkų”, 
“Tėvynė”, “Dagis”, “Dar
bininkų Viltis” ir “Laisvo
ji Mintis”.

L. S. Dr-jos sekretorius, 
V. K. Račkauskas.

Koks geras.
— Ar ne tiesa, mylima

sis žente, kad jei•aš tave 
namuose būdama susirg- 
čiau ir numirčiau, uždary
tum man blakstienas?

— O... mieliausiu . noru, 
motinėle.

Mokykloje.
Mokytojas: — Kokį turi 

pavydalą žemė ?
Mokinys: — Regis 

skriti.
Mokytojas: — Kaip 

“regis”? Juk tas yra 
tvirtinta.

Mokinys: — Taigi, pons 
profesoriau! Bet argi ga
lima šiais laikais kuomi 
nors užsitikėti? Aš to vis
ko savo akimis nemačiau.

ap-

tai
pa-

Gatvėje.
— Na ir kaip, tamstos 

motete vartoja tą minerali
nį vandenį, kokį jai išra
šiau“? Kokios pasekmės?

— Labai puikios, ponas 
daktare; vakar to vandens 
buteliu trenkė į mane ir jai 
tuo jaus pagerėjo!

Skirtumas.
— Yra skirtumas tarj 

vargdienio ir milijonie
riaus ?

— Žinoma! 
rūpinasi, 
galės valgyti, o antrasis -— J 
bijosi, ar kartais jis nėra I 
valgęs jau paskutiniu sy- J 
kiu. .

Pirmutinis I 
kuomet išnaujo g

jS

B
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KAZYS PUIDA.
. U

Musų Dainiai. J
---- ‘-—Kritikos Bruožai.  ——«

Nur der verdient siek Freiheit Wie das 
•' ' . LebSn,

Der taeglich šie erobern muss.
Goethr.

(Tąsa). •' » . . > ■ * 
pasiryžimai, virstą karikatūromis ir pigiu nešvariu 
pašiepimu, kuomet tokie apsireiškimai pridera rim- 

t tiems lietuvių pastarojo šimtmečio historijos pusla
piams. •

Pavadinti pravoslaviją “šuniška” (96) — tai ne 
tik kritiškumo stoka, bet jau ankštas vienpusiškumas 
ir religijinė neapykanta. Tiesa, tokį pavadinimą taria 
patsai išgama savo gyvenimą žemų instinktų patenki
nimu pavertęs, jo lupose, vidaus suirutei užėjus, tok
sai žodis galimas — bet dar neišteisintinas. Slaptas 
“Išgamos” tikslas perspėti tautiečius nuo tokių gyveni- 

• mo klaidų taip-pat išteisintinas, tik perspėjimas prie
monė — netikusi ir neetiška.

8.
Skaitant Vaičaitį jauti jo ramų, lygų talentą, ma

tai jo veikaluose, kaip jis plačiai ir pilnai apima visą 
tautiniai-visuomeniniai-politinį tėvynes gyvenimą, ne
vienas tautos gyvenimo apsireiškimas nepraeina ne
pastebėtas ir kiekvienan tokių apsireiškimų poėta at
siliepia gyvai, jautriai, sopulingai ir visuomet stato sa
ve ant antros vietos.

Religijinė tragedija Vaičaičiui pažįstama. Bet iš 
užsilikusių eilių matyti, kad ta tragedija daugiau lyri
nio elemento turi savyje, negu tyrai traginio.

Abejonė ir jį kankina, bet kankinimos lyrinis ir 
tik tuomet jis atsiranda, kuomet nemato Visagalio jė
gos apsireiškiant. Bet tai jėgai veikiant ir po jos 
intekmei visam gyvenimui tvėrimo keliu žengiant, abe
jonė nyksta. Visagalio-gi jėga visų-aiškiausia apsi
reiškia :

Kada žiema sena kuproja
Į savo tamsų šaltą laužą (33)

O jėgai tail) regimai apsireiškus.
. . . nyksta abejonė

Apie Augštojo esybę. (33)♦
Ir tai abejonei išnykus ir, matomai, galutinai po- 

ėtai tikėjime sutvirtėjus, užeina naujas manymo peri- 
jodas apie abejojimo metus. Laimingas poėta, jeigu jo 
abejojimai ir ieškojimai be vidaus kriziso ir taip pa
sekmingai užsibaigė. Bet tokia ieškinių išeiga dar ne
reiškia, kad visų abejojančių ir ieškančių trusas taip 
pasekmingai pasibaigtų.

Vaičaitis, vidaus reikalus sutvarkęs ir sandoron 
savo siela su Aukščiausiuoju suvedęs, šaukias “Juvena- 
lan”, kad tas “išjuoktų ateizmo tarpstančias šaknis”.

Ir vėl stengimos priartinti žmogų prie tautinės 
idėos per tikėjimą. Jo laikais tokia tvarka viešpata
vo ir jis jai ištikimas. Jis gerai nujaučia, jog tauta 
atgema, nes šaukia į draugus:

Drąsiau, be abejonės, baimės, 
Prie darbo doriško, draugai, 
Jau mus tautystės aušta laimė, 
Jau josios užmatyt ruožai. (1071

Tautos atgimimą nujauzdamas, poėta nenujautė 
ištisos eiles konfliktų tarp jo laikų lietuvio ir šiandie
ninio. Neužmatė, kad tikėjimo ir tautiškumo sinoni
mas turės ilgainiui užleisti vietą kitiems realinio tau
tos gyvenimo apsireiškimams. Niekuomet poėta neba
ltų intikėjęs, kad jo “žydai smarvės” (64) pasisakys 
ilgainiui Lietuvos piliečiais esą ir dalyvaus viešame 
kultūriniame tautos gyvenime. Anais “visų kelių Ry
man” laikais teko ir musų poetai suklupti ir vienon pu- 
sėn perlabai nukrypti — dėl tos numylėtosios tėvynės.

9.
Iš visų musų naujojo perijodo poetų artokai tau

tos dainų tūlose savo eilėse stovi Vaičaitis. Ir neste
bėtina, nes poėta lietuvių poezijos pavyzdžius ir tetu
rėjo tik liaudies dainose. Pašalinės intekmės — rusų 
ir lenkų poezijos — tai tik paprastieji eiliavimo įsta
tai. Formos intekmės daugiausia paeina iš Konop- 
lickienės, lyriniai-socialinio turinio eilėse.

Tečiaus tas mums ne tiek rupi ir iš šito atžvilgio 
7'aičaitis davė mums daug daugiau, negu jo vienalai
kiai poetai — davė mums ne tik turtingą turinį, bet ir 
_nvairią eilių formą, net gi invairų stilių. Parodė jis 
nums, kad lietuvių kalba kuopuikiausia tinka švelnu
čiai soneto formai.

Šalę literatiškosios formos ir stiliaus, Vaičaitis 
lavė mums kaipo palaiką turtingą ir invairų savo lai
kų tautos troškimų ir idealų paveikslą.

Tautos ateitin poėta žiurėjo kartais pesimistiškai, 
kartais drąsiai ii’ pilnai pasitikėdamas jos tvirtumu, 
gaivumu. Niekur poėta nepasako, kad tiktai fiktyvi- 
kės idėos reikalauja apgynimo ir varo ir kad tyra idėa 
Bati iš savęs galinga ir gaivi. Tęčiaus visos jo eilės 
■neaiškiausia apie tai kalba ir ton troškiamojon atei- 
Kn poėta žiuri kaipo laisvan kiekvieno individuo tur- 
fan, o ne kaip visų valdovan, nors savo metu reikala- 
l’o iš visų darbo tai ateičiai kuoveikiausia ingyti.
■ Ilgainiui pesimistiškieji ruožai užsitrynė ir liko 
Kalingas ir sopulingas tos ateities laukimas ir drauge 
^įpratimas, kad kankinančioji poetą džiova neleis tos 
Balandos jam susilauktu / j

S.' .

. «'•' '> '*•' «*»’. J/tX'Aj’ra-.-; ' "A" /į- :• . ■ ~įUr
Nuskaustosios, varginamosios tautos 
;s atgaivinimas-neapsakomo sopuli 
iriais apsigyyendino^poėtos širdyje ir galut 
jo ypatinius trpškimus-ilgėsius pavergi

idea — 
ankynių 
Inai vi- 

ir užvieš-

savęs
sūkuriais 
sus jo 
patavo.

Ir 
bangan, 
aukštybių —- poėta pamatė ją tokia, ko] 
kais buvo ir tokią mums apdainavo.

Bežiūrėdamas ~ anų '•'idikų suirutėn, matydamas 
mvairius Vonsiackiusppnr kurius jis tylomis nepraėjo 
ir gyvą jų paminklą musų J-aštijon įnešė, suprato poėta, 
kad visi anais laikais kovoję lietuviai tvėrė dalį musų 
tautinės minties, musų troškimų ir veiksmų.

Savo laikais poėta jautė trukumą kolektyvinių' 
troškimo apsireiškimų ir suprato, kad be meilės tvir
tos ir gilios prie pats iš savęs tveriančios!, dar neuž- 
čiiioptinai, ir gana plataus kolektyvinio būvio, mes 
neįstengsime taip greit atgyti.

Saujelė tiktai kovotojų, kuri ilgainiui suskilo į par
tijas, mokėjo išpradžių paaukoti savo ypatines nuomo
nes, by tik nenustoti daug platesnės, koliktyvinės san- 
vokos. Ir daugelis iš tos saujelės ryžos statyti viską 
ant kortos, by tik nematyti tėvynės vargstant ir snau
džiant. - •

Daug teko poetai nukęsti už tvirtą prisirišimą prie 
Lietuvos, už gimtojo žodžio meilę. Kalėjimas ir poli
cijos rūpestingoji globa nepadarė nieko ir neužvaisino 
poėtoje valdiškosios doros." . Kalėjimą poėta taip pa
sveikino: '

žiurėdamas Lietuvon ir jos reikalu

druts, kalėjime baisingas!
bausmes, nama^vargij, x 
draugijos pavojingos, 
žmonijos pagiežų!

Sveiks
Namai
Namai
Namai
Neši paniekinimą, gedą
Žmonėms į tave einantiems,

Bet ką tas vargas, ta baisybė . . ,
Ir tas paniekinims valdžios, 
Jei žmogus kenčia už teisybę, 
Už laimę vargstančios tautos. (138)

Iš namų “žmonijos pagiežų” išėjęs, poėta užtraukė 
skardžią dainą, kuri nenutilo nė pačiam poetai pasi
mirus.

** *
Skundų bejėgių, alpstančių ir dvasią slegenčių 

Vaičaitis nemėgo. Jis pats skųzdavos didžiausio: nu
liūdimo valandomis, bet, to skundo pamatam šifdį ir 
sielą padėjęs, užžiebdavo trapios vilties kibirkštėlę, ku
rią gaivindavo virpančiomis rankomis, kobji liepsna 
neprabildavo. . ,

Iš tos tai, man rodos, priežasties ir išaugo jo — 
“Man vis teip pat” — atsiliepimas į kimi Vienažindžio 
dainą.

Vaičaičio heksametrai — tai puikiausia, ką mes 
musų raštijoje turime iš tos srities — puikesni iš for
mos atžvilgio, už Duonelaičio “Metą”. Poėtos pasakoriš- 
koji gįslelė, jo lyrinis pasakotojo-piešėjo talentas tuo
se neskaitlinguose heksametruose atsiekė savo aukšty
bes. Senovės musų pasakos suteikė jam medžiagos 
apie “dukterį kuoką”, apie lietuvhi leidimą Lietuvon, 
apie “Perkūno gudragalvio”' pasaulio sutvėrimą, apie 
Stonelį ir net jaunesniųjų laikų “Švento Jurgio karei
viai’-ir tie rado savo dainių, kuris savo talento jiems 
nepavydėjo. -

Ir skaudu, begalo sopulinga daros, kuomet skaitai 
paskutines poėtos eiles.

“Šykštusis raitelis” iš Puškino — tai didžiausias 
Vaičaičio veikalas, dJug-daug iš poėtos tikėties leidžiąs.

O tuo tarpu baisioji giltinė artinas ir grūmoja.
Vaičaitį pažinę, pasakoja, buk tai buvusios pasku

tinės jo eilės, daugelis- kurių pražuvo, daugelį kurių 
patsai poėta sudegino kratos belaukdamas.

Gyvenimo mano saulutė jau leidžia
Kas kartą šešėlius ilgyn ir ilgyn;
Jausmai bekovodami pasilsio geidžia,

G ai. greitai ant amžino gyvasčio slenksčio 
Lazdelę keleivio turėsiu padėt.

Graudu, liūdna girdint tą Requiescant jausmingo 
poėtos sau pačiam begiedant . . . Kiek valios stipru
mo, kokios harmonijos su absoliutu reikėjo, kad taip 
giliai, taip filosofiškai spręsti savo būvis..

Ir prieš amžinai nutilsiant, poėta gaivina vieną 
tiktai, mažutį, bepretensijonalinį geismą-troškimą: — 
kad jo dainas broliai-viengenčiai atjaustų ..

O jeigu ir tas negalima, jeigu tų boljų širdis dar- 
neprabudusios, jeigu jos'dar snaudulio rūkais apvilktos, 

O! tąsyk sugrįžkit, kur mano gul kietas, 
u,,- ____ __4-s______________J)

t? a

jo

Bakstelis, kur gyvo netūmys akis.
Daugiau nesiskirtumėm, mano dainelės,'10
Sesutės laimingų pasaulės dienų, ( 
Kartu pasilsėsim ramybės vietelėj
Po vėtrų, nelaimių, po žemės kovų. (139);

Paskutinę valandą sunki abejonė kan|įing| pbętą —- 
dainos nebus išgirstos. Ir pro Abejonės skraistę 

prasimušė sunkus lietuvių visuomenės Intąį^iasi — ji 
gyvo balso negirdi, ji tautos tautoje jiėmūto. įj ;

Apsiriko musų dainius — ir laimingas jis tame3ap
sirikime. “Vėtros, nelaimės ir žemės kovos” nelaužė 
tvirtą lietuvių poeziją kuris visaapimančia širdimi ir 
visajaučiančia siela musų atgimimo idealus gaivino ir 
musų kovose savo tvirta šviesesnio rytojauŠ yjltiihi mu- 
šib žygiam s jėgų priduodave^/ <

(Toliaus bus)

•ei vargu

ais lai-

i Bros, didžiausias Kotu pir 
kinys ir pardavimas prasidės

SUBATOJ 6 d. SAUSIO
TIKTAI PAM1SLYK1TE!

D MOTERIM IR MERGINOM PLIU- 
JIU IR KARAKUL KOTU paaukavo 
is B. Waldman Co. New York, už m a. 
negu puse vertes materijolo.

ITYKIT! SKAITYKIT! SKAITYKIT!
Nebuvo dar tokio Kotu atpiginimo.

’0 $10.90 Moteriški Karakul Kotai, Subatoje

$4.79

Klein Bros. Pirklybos Markes

Dykai su kožnu pirkiniu.

N’O $16.98 Moteriški Karacul gvarantuotu at- 
pamušalu kotai tiktai

$8.45
$18 WALDMAN’O šilkinio Pliušo kotai, tiktai po

$11.45
$25 WALDMAN’O Moteriški Seal Pliušo kotai, atlosimu 
pamušalu, subatoje, po

$15.45

ftpsaugfljam nuo Ugnies
Pranešame visiems lietuviams ant Bridgeporto ir apielinkėj 

kad musų ofise randasi geriausios ir didžiausios kompanijos del 
apsaugojimo nuo ugnies (Firę Insurance), namus, * biznids ir ra
kandus. Jūsų naijias, ar biznis ar brangus riamrgiai rakandai. dar Į 
neapsaugoti nuo ugniesfftai ateikit pas mu^J-^Ttiomet/hejiiiosite 
gaisro, nes sUdėgus gausite už juos savo pinigus.

J. TANANEVtCZE
3244 S. Morgan St. Chicago, 111.

TEL. YARDS 1804.
ST. ANUČAUSKIS, 

Karpenderis
IR

Kontraktorius.
Budavoją visokius samus, murlniuą 

ir mediniu^, atlieku5'darbą greitai, 
stipriai, gražiai ir pigiai. Kteipkitčs 
pas savąjį po nujnerią

4559 S. Hermitage Ave., 
Chicago, Illinois.

................. "■%

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

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

Telephone Yards 4527.

LIETUVIŠKAS / 
BUFFETAS.

r as neturi nutrinės. Pakeleiving, 
tegu a.Jlankj prie misą, o mes Tuma 
duosime atsa-.uučią vietą pailsi ir piv 
tarnavimą visokiuose reikaluose.

Lieku su godone, |

Kasparas Idzilevicze,
3200 Auburn Av.

— - K. J. FILLIPOVICH
I_sssw_ GENERAL AGENTAS

Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigą senatvei. Ap- 
saugoju namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir Ga- 
ry, Ind. už labai žemas kaimas, kolektuoju bilas viso 
klos noturos, toiposgi prisiunčia kamarninkus dėl iš- 
mieravimo lotą ar farmą. Imu visokias provas civil- 
nas ir kriminališkas ir priduoda geriausiams advoka- 
tams. Reikalauju agentą Chicagoj ir kituose mieste- 
liuose, vyrams ar mokantiems rastą geras uždarbis, 
Reikalaujanti darbo, atsišaukit laišku ai* asabiškal.

Of f iso valandos: nuo 8 ryto ik; 9 vakare.
858 W. 33 rd St. Gyvenimo adresas: 826 W. 34th St.

TELEPHONE DROVER 2205

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 pietą. 
N. West ofisas: Home Bank Building, 
kertė Milwaukee ir Ashland Avė. 
Priėmimo valandos nuo 5 iki 7:30 
po pietą.

DAKTARAS 
JOSEPH F. KOZLOWSKI 

SPECIJALISTAS ANT 
MOTERŲ LIGŲ.

Room 2, Peoples Bank Name. 
1540 W. 47th St., cor. Ashland Ave. 
Ir.čjimas nuo 47th St. viršuj Bankos.

Valandos: nuo 10 iki 12 ryte, 
nuo 2 iki 4 po pietą, 
nuo 7 iki 9 vakare.

Telephonas Yards 1781.

JAU GATAVAS IR GAtNAMAS

‘feržvalga; Pramone ir Prekyba (G.J.Leveskio ref.); NamineM 
^_*g*ęnaŲ^J™gelionienie^ ref.); Iš sveikatos srities (Dr.A.L.Juška); lOmeti- 
jxes Aušroj sukaktuves;.Edisono gyvenimas ir darbai; Nuo kada žmones 
vartoja Kalendorius; Ką veikė Milwaukee's socijalistai (iliustruotas); Pir- 
■moji GegužėsvNuo ko paeina raudonoji Vėliava; Kaip likti piliečiu (liet. 
lr aaS“škai); Patarimai gyvenimui; Eilės; Informaciją Skyriai; Pasakaitės; 
-Įvairąs Receptai; Visokios Statistikos; Juokai ir šiaip įvairąš raštai ir 
Aaudiugos žinios. Puikiai iliustruotas; daug paveikslėlią ir pagrąžinimu. 
w au“in&lausias» gražiausias ir geriausias už visus Kalendorius. Didumo • 
_ĄX10 coĮmį, į 100 ar daugiau puslapiu. z
Kaina 25centai. Agentams geras uždarbis.

NAUJA DAKTARIŠKA KNYGA. 
DAKTARAS KIŠENIUJE.

Su paveikslais, naudingais patari* 
mais ir daugybe receptą nuo visokią 
ligą ,gražiai apdaryta su auksinėms 
raidėms ant apdaro, knyga parsiduo* 
ča po 1 dol. Tą knygą gali gauti 
dovanai užsirašydamas “Kataliką” 
r at metą mokėdamas prenumeratos 2 
dol. musą agentui.

M. x’ALTANAVWE 
61 Milbury St, Worcester, Mw.

J. W. Zacharewlcz, <
Notary Public, Real < 
Estate ir Insurance. <

Bxaminavoju Abstractue, ir at- 
. lieku kitus visus reikalus No- 

tariuazo pigiai ir atsakančiai. 
* Visą savo darbą gvarantuoju.
► Eikit-pas lietuvi o ne passve-
► timtautį.

911-33rd St.

1
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LABAI AUDINGA KKATALIKO

PAJAUTA

Dr. G. M. Glaser $1,875.00 $1,875.00

CHICAGO HEGHTS, ILL,

J. K. Valinskas, 1419 Wenthworth

453

1225-7 Milwaukee Ave. kert. Ashl. av
CHOPIN

4934

John

4012

Didžiausias

VILTIS
K. MAKAREVICZE

BANKINIS KANTORAS 
INDIANA VALSTIJOJ.

State Street
Tel.Oakland 1441

Klauskit 
ChopenlOc 
cigarų, nes

Tolephoną Yards 2750
FIRMOS KL1AS03 SALIUNAS

Telephone W. Pullman 1739

Pasekmingiausiai gydo visokias vyri j 
kas, moteriškas ir vaikę ligas.

ARU ir karštu va
ndeniu šildymo 

prietaisų įvedimas 
ir pataisymas.

Toji knyga privalėtų rastis kiekvieno lietuvio stubelėje, 
kadangi joje atras daug naudingų pasiskaitymų apie tėvynės 
praeitį. ’ >

tam tikslui tinkamiausias laikraštis yra

PHILADELPHIA, PA.
Kairys, 1214 So.

ILL.
2345 W. 20 
3036 Union

3952 W. Lake 
Draugijos Skaitykla

YOUNGSTOWN, OHIO.
Sabaliauckas, 28 Murduck

SCRANTON, PA.
Petrikis, 1514 Ross Av.

Digrys, 1213 Philo St.

CHICAGO,
P; Monkus,
A. Gembutas,
Kaz. Jamontas, 

“Aušros
3149 So. Halsted St.

PHILADELPHIA, PA.
Kairvs, 322 Wharton

Jonas M. Tananevičia, 
“Kataliko” leidėjas

CLEVELAND, OHIO.
P. Szukis, 2118 St. Clair

SO. OMAHA, NEBR.
P. Versacki, 261 So. 33rd

o Ugydyti.'/Taipkajb* Jo*.(

GARBUS DAKTARE: mI*-( 
randu žodžiu p dekavojlmu 
TataiiUi ui išgydymą «kaa 
dCImo šonuose ir po iįihtasj 
ge.'.mo atrtoų |r alau.via- < 
gų mėnesinių. kurių kiti v|.j 
■i daLt*ral'neap»Umį gydy-, 
U Bet Tamlstot operacija 
kaip ranka aiėtnokeniejitnf1 
Duo manje EI* Mailnacky 1 
. 1329 6. Front Bu. Phil a i

.Meiluti, gydytojau.—

LOWELL, MASS.
Stakeliunas, 69 Charles

SO. BOSTON, MASS.
Gendrolis, 224 Arheras

Mes turime >pŲna sankrova Importuotu ir čionykščiu Vynu, 
Degtiniu ant švenčiu už prieinamas kainas.

Mes taippat vedame plačią išsiuntinėjimo pirklybą ir su kostumeriais iš 
visų kitų miestų.

ST. CHARLES, ILL.
Kiela, 575 W.

W. LYNN, MASS.
Waicenavicze,. 26 River

SWOYRS, PA.
Antanaitis, P. O. Box

DU BOIS, PA.
Kizeiis, 401 So.

BROOKLYN, N. Y.
Plachoeky, • 87 Grand

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 laišką adresuokite šitaip:
JOHN M. TANANEVICZ, 

3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILLINOIS.

WATERBURY, • CONN.
Ch. Kazemekas, t- 785 Bank

LAWRENCE, MASS.
F. Svirta, 31 Union
Ramanoski, 99^ Oak

Lizdeika Duktė arba Lietuviai 
XIV metašimtyj. 
Istoriškas Romanas.

Jonas M. Tananeviče,
‘ ‘ Kataliko ” leidė j as.

ELIZABET PORT, N. J.
Boezkus, 211 —

Lietuviška Registruota 
AKUŠERĖ 

ELEON. S. SUTKUVIENĖ 
148 East 107 Street, 

Roseland, Ill.

_ PARAŠE M. BERNATOWICZ 
Lietuviškon kalbon verte JONAS MONTVILA.

“VILTIES“ KAINA:
Rusijoj metams 5 rub., pusei metų 2 rub. 50 kap., 3 men. 1 nib, 25 

kapeikos.
Užsieniuose metams 7 rub., pusei metų 4 rub., 3 men. 2 rub.
Siunčiant kartų per savaitę arba šiaip po 3 egz. viename siuntinyje, 

kaina, kaip ir Rusijose, t. y. po 5 rub. metams.

KUR GALIMA GAUTI 
“KATALIKĄ” PAVIE

NIAIS NUMERIAIS.

Labai gražus keturiose spalvose 
Jubilėjinis paveikslas

KOVA TIES

ŽALGIRIAIS

Telephone Canal 285
KAZ. MATUTIS 

LIETUVISZKAS GRABORIUS
Persamdo kereczius ant 
pagrabų, veselijų ir tt 

668 W. 18th St. Chicago, Ill.

ALEKSAIČIO SALIUNAS
Randasi po No. 118 E.'Main St. 

COLLINSVILLE, ILLINOIS.
Pas mane visados rasite geriausius 

gėrymus ir cigarus. Užlaikau viso
kių vietinių ir importuotų eigarų ir 
gėrynių. Suteikiu kiekvienam drau
giškų patarnavimų, visokiuose reikaluo
se. Jeigu atsilankysi į musų miestų, 
užeik pirmiausia pas mane, o dasiži- 
nosi ko tik norėsi. Phone Kilnoeh 108.

_ (52-25) <

Szaltas 
alus 
skani a- 
rielkair 
kvepen 
ti eiga 

rai

Certifikatą duodame už vieną dolerį vertes biletuose, kuriuos aplankysi
te prie kiekvieno pirkinio tavorų kiekviename departmente, Bufete, Ka
vinėj, Vynų Departmente Ir Daugmenines Pirklybos sklode. Ki
ekvienas sertifikatas yra sunumeruotas, ir kiekvienas kostumeris, kuris 
turi paženklintą numerį ant savo certifikato, aplaikys Cartercar 1911 “M” 
vertes $l,875.oot Numeris pažymėtas ant to certifikato, bus patalpintas 
kiekviename departmente tarp 15 Sausio ir 1 Vasario 1912 m. Jeigu nieks 
neatsisauktų prie to automobiliaus į-. 15 dienų pojšlaimSjimui, paskiria
me kas 10 dienų kitokį numerį, bet iš tų pačių certifikatų, pakol neatsi- 
šauks tas, kuris turi tą patį numerį ant savo certifikato.

.T. RADAVICZE
Linksminkis brolau pas *ma c atėjęs 

nes aš užlaikau šaltų alų, geriausių 
\ įnų - -ir ruginę DEGTIJ’Ų, < cigarai 
tai net iš pat Turkijos, o prie to turiu 
didelę-Hailę delei Mitingų, veselijų ir 
kitokių susirinkimų. Kuris pas mane 
atsilankys,' tai bus širdingai priimtas 
ir suramintas. Lieku su godone,

T. RADAVICZE
936 — 33rd 8% Chicago, HL

Telephone Yards 157
DR. J. N. THORPE

Gydytojas ir Chirurgas.
Pasekmingai gyde moterų ir vaikų 

ligas.
Valandos: nuo 9 ryte, nuo 3 iki 4 

ir nuo 7 iki 8 vakare.
4801 Ashland Ave., Chicago.

CHICAGOJE, ILL.
M. J. Tananeviče 670 W. 18 St.
P. M. Kaltis, 1607 N. Ashland Av.

Knygos prekė audeklo apdarais $1.25
Popieros apdarais - $1.00

• » * j»i

Pinigus siųsdami adresuokite:

Jonas M. Tananeviče
3244 So. Morgan St., Chicago, Ill

ATYDA ST. CHARLES 
LIETUVIAMS!

Fotografijų pusę tuzino dykai - 
kas užsirašys pas mane “Katalikų 
visiems metams ir ržsimokės $2.00.

Simonas Kiela
575 W. 6th SŽ., 

St. tJharlbs, Dl.

GRAND RAPIDS, MICH.
W. Staseviee, 349 Hamilton
Kaz. Brazaitis, 581 Broadway

geriausio
— tabako. į

JOS. BARTKOWIAK -
Išdirbėjęs 

Paulina 3t., Chicago, HL
Phone Yards 4154.

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

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

Telephone Yirds 2718.
Ura visi pas5 

JUOZAPA RIDIKĄ.
8253 Illinois Ct, kertė 33-ėlcs gatvės

ANDRIUS JUREVICE musų ke
liaujantis agentas po visų Chicagų. 
Pas ji galite drąsiai užsirašyti laik
raštį “Kataliką“, priduoti apskelbi
mus ir kitokius drukoriškus darbus.

‘ ‘ Kataliko ’ ’ išlelstuvė.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
J. K. Valinskas, 1419 Wentworth Av.

ROCKFORD, ILL.
Miklas. 1011 Samford

1PUIKUO SALIU NA
Labai ęardt nrielkole, szaltas bavltskag

tOSG Washington S t. Gary 
( Užlaiko šaltą alų mportuo- ' 

I ta degtiną. Duoda rodą pjr.

1521 N. Ashland Av.
710 W. 14 Place.

921 — 33rd PI.
2341 Illinois Ct.

3222 Auburn Av.
3262 So. Morgan St.

8132 Vineennes Rt.
3019 Parnell Av.
1834 Blair Ave.

827 — 33 Place.

Siuvu visokias vyriszkas drapanas 
kaip tai: Overkotus ir visokios ma
dos Siutus. Meldžiu szelpt tautietį, o 
busite užganėdinti. Turiu daugelį vi
sokių ceikių; priegtam senas drapa
nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 
buoju. Meldžiu kreiptis po antrasai!:

BAYONNE, N. J.
J. Zujus, 500 Broadway

$1000 Aukse arba $1875 R V If Al 
* * Cartercar ” Automobilius III

Parduodu namus- ir lotus ant leng
vų išmokėjimų Gary, East Chieagoj ir 
Indiana Harbor. ‘ Parduodu farmas ir 
mainau ant namų.

Priimu pinigus ant sutaupinimo. 
Padarau visokius dokumentus Ameri
koniškus ir Ruskus su konsulio pa
galba. Teipgi aš esmu Notarijušas.

B. R. Yasulis,
3604 Deodar St., 

Indiana Harbor, Ind.

M*"-'.*
Ofisas 1268 Milwaukee Av

CHICAGO, ELL. U
SPECIJ AUSTAS UGŲ: VYRŲ 

MOTERŲ, VAIKŲ IR PRIE GIM 
DYMO. ",

Gydau privatiškas-ligas vyruxIr-mo: 
terų, taipgi skausmų skilvio,“inkstų, 
plauučių, širdies, reumatizmo, užijitodi- 
jimų kraujo ir ligas akių, ausų, nosięs 
ir gerklės, taipgi” pritaikau akinius.

VALANDOS: Nuo -10 ryto iki-9 
valandai vakaro.

LEWISTON, ME.
Kazys Vilniškis, P. O. Box

Vilties” adresas: Vilnius, Koževennaia 5 
(1-3)

PLYMOUTH, PA.
Poteliunaš, 345 E. River

R. S. IVASZKJIVICZE 
1543 W. 46th St., arti

Ashland Av., Chicago, Ill.
‘-ė' v-

Pirmutinis lietuviškas išdirbę jas 
visokių minerališkų 

gerybių, kaipo. 
GINGER ALE, P APSO. SALSERIO 

IR OBUOLINES SAIDfiS

Agentai
ANDRIUS JUREVIČIUS 

“Kataliko” agentas.
Turi tiesą užrašyti laik

rašti “Kataliką” ir: priimi
nėti už jį prenumeratą, 
rinkti drukus ir apgarsini
mus “Katalikui” ir kolek- 
tuoti už juos pinigus taip
gi pardavinėti knygas.

Siuoml apreiškia pagodotal .... visuo
menini. jog ėsu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto praktikuojant per 20 
matų, perkėliau savo ofisų ir ’gyveni
mų j savo locnų namų po numeriu

3149 So. Morgan St. į
Kertė 32-ros gatvės. ,.-.v 
Telefonas Yards'687. '

Mano ofisas aprūpintas našiausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir Hgšoi. Pasi
tikėdamas, jog gerbiama publika ir to
linus mane rems, estu namie ant kiek
vieno pareikalavimo dienų Ir naktį. 
Estu specialistas ligose valkų,: moterų 
ir vyrų ir užsendlntose ilgose. Darau 
visokių operacijų. Liekuosi su pagarba

Dr. G. Glaser

42-ras PtSMETINIS 1SZM0KE.IIMAS 
procentų musų užčėdijimo skyriuje. Procentas bus 
užtikrintas Sausio 2-rą ir bus parengtas išmokėti ar
ba įrašyti į knygutes, pagal parankamą Depozitorių 
tą pačią arba paskiau virš minėtos dienos.

Nuo naujų depozitų įdedamų iki 15 dienai Sausio, 
skaitysis procentas nuo 1 dienos Sausio.

Industrial Savings Bank 
2007 Blue Island Ave.

Atdara Subatos vak. nuo 6 iki 8 Perviršis suvirs milijoną dol.

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

3149 South Morgan Street.
KeitS 32-ros gatvęe.

Halperin Bros
WINES AND LIQUORS

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

M. K. WILKEWICZE, 
8215 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

M. Andruškeviče, 
P. Laikar, 
V Stulpinas., 
K. Steponaitis, 
Dom. Venckus, 
John Dabulskis, 
Jonas Visockis. 
Antanas Visbara.
Vine. Linka, 
Petras Vaitiekūnas,

KENOSHA, WIS.
M. K. Petrauckas, 415 Middle
Jouas Bagdonas, 106 Maple

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makarevicze, 255 Wallace

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

BROCKTON, MASS.
Meškinis, 35 Arthur

Ramanauckas, 135 James

JUOZAS SZLIKAS 
“KATALIKO“ GENERALIšKAS 

AGENTAS.
Turi tiesų užrašinėti laikraštį “Ka

talikų“ ir priiminėti už jį prenume- 
-ratą, rinkti drukus * ir apekelbimus 
“Katalikui“ ir kolektuoti už juos 
pinigus, taipgi pardavinėti namus ir 
-lotus.

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

KELIAUJANTIS AGENTAS NAUJO
JE ANGLIJOJE IR APIELINKEJE, 

SO. BOSJON, MASS.
Paul P. MikaliauAas, 248 W. 4t’ St.

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkeviče, 877 Cambridge St.

Line
Vienatinė be persikėlimo Linija tarp 

Rusijos ir Amerikos.
8V2 d. į Rotterdam d. į Libr.va
III klesa $31.00 EH klesa $33.00
II kl'ėsa $45.00 H klesa $47.00
I Liesa $52.00 į. ’ "J^klėsa $62.00 
Del smulkesnių žinių kyėipkitės prie 

musų agentų, arba prie pačių perstą- 
tytojų.

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

WILKES-BARBE, PA.
18 Lehigh 

501 New Grant
34 Logan

238 Slocum

NORWOOD, MASS.
Pakarklis, 29 Dean

WORCESTER, MASS.
J. Viėraitis, 107 S. Harding
M. Paltanavice, 15 Millbury

255 Wallace st. New Haren, Conn, 
čia galima ir ••Katalikųš* pitted 1* 

užsirašyti. , -. . __

BIBLIJA ARBA ŽVENTAS BASTAS 
NAUJO INSTATYMO.

Lietuviškon kalbon išguldė vysku
pas kunigaikštis Juozapas Arnulpas 
Giedraitis, antru kartu atspausta kaš
tu kun. S. Pautieniaus su komento- 
rium parengtu kun. A. Staniukino, 
telpa čia išguldinėjimas šventos evan
gelijos visų keturių e vangelių. 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. TANANEVIČE

3244 S. Morgan st., Chicago.

“VILTĮ“ leidžia jsitikėjimo bendrovė “Smetona, Tumas ir Ko.“
“VILTIS“ eina tris kartus per savaitę trečiadieniais, penktadieniais 

ir sekmadieniais.
“VILTIS“ rūpinasi visais lietuvių reikalais, atsiliepia ir išaiškina 

kiekviena lietuvių gyvenimo apsireiškimų.
“VILČIAI” rašo visi žymesniejie lietuvių veikėjai ir literatai. Be

veik kiekviename numeryje esti musų geriausių rašytojų feljetonai.
Daugybė žinių iš visų Lietuvos kampų.
Kuoplačiausiai aprašomi Dūmos darbai.
Taigi imkite “Viltį“ patįs ir užsakykite jų savo giminėms.

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

RUMFORD, MAINE.
Jonas Kalvelis, 222 Pine

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

BROCKTON, MASS.
Ch. Tamuleviče, Box 108 Montelo Sta.
B. P. Miszkinis Co., 25 Arthu St.
John J. Roman, 135 Ames St.

duos 6 dideles naudingas ir 
gražias knygas

1) Juokų kalendorių 1912 metams, kaina 10 kap., 2) Kunigų pasakos ir 
davatkų juokai, kaina 15 k®p., 3) Kalbamokslis (gramatika-) lietuviškos 
kalbos, kaina 25 kap., 4) Juokų knygelė (su paveikslais) kaina 25 kap., 
5) Kaip ingyti pinigus, kaina 10 kap., 6)) Parankiausioji Homeopatijos 
knyga gydymui žmonių ir gyvulių su Homeopatiškais vaistais be gydyto
jo pagelbos. Parašė Daktaras Bekerman’as. Lietuviškai verte T. žval- 
gonas, kaina 75 kap. (didelė apie 150 pusi, kuvga).

“RYGOS NAUJIENOS” eina vienų kartą per savaitę (nedėlę) — 
subatomis, didelio formato ir su priedu. Kaina su prisiuntimu: metams 
3 rub., pusmečiui 1.50 k#p., 3 mėn. 80 kap. Galima užsimokėti ir dali
mis: per keturius mėnesius 1 rub. Į užsienius: metams 4 rub., pusmet. 2 
rub. 3 mėn. 1.25 kap.-' Atrokavus 1.50 kap. už dovanas, kurias “Rygos 
Naujienos“ duos savo skaitytojams, tai pats laikraštis liekta tik už 150 
kap., o į užsienius — 250 kapeikų.

Kas, parinkęs dešimtį “Rygos Naujienų“ metinių prenumeratų at
siųs redakcijai — gaus visiems 1912 m. “Rygos Naujienas“ su visomis 
dovanomis veltui. Adresas:

Ryga, Ka'.oličeskaja No. 28 Redakcija “Rygos Naujienos“. 
Amerikiečiai, užrašykit “RygosNaujienas“ į tėvynę savo giminėms!

(1-4)
Turin didelę salę del. 
mitingų, veselijų ir tt.

3253 Illinois Ct., kertė 33 g.

VALANDOS:
Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po 

pietų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare. Ne- 
dėlicmis nuo 8 iki 10 ryte.

DR. JOSEPH L. ABT, 
1832 So. Halsted St.. Chicago, HL 

Telephone Canal 37

Geriausias išeivių ryšys su tėvynė 
— Lietuvos laikraščiai.

t CICERO, ILL.
F. A. Golubickis, 1412 — 49 th Av.
M. Szarka, 1410 — 49th Ct.

JEI NORITE VISKĄ ŽINOTI,
Kas ant svieto dedasi, tai skaitykite šiemet laikraštį

RYGOS IPUJIENOS”
Geriausias darbo žmonių laikraštis: didelis, su priedu pigus, .gražus 

ir naudingas; gyvuoja jau ketvirtus metus.
“RYGOS NAUJIENOSE” rašoma įvairios ir naujausios žinios iš 

viso svieto kraštų, kaip iš Rusijos, taip ir iš plataus užsienio: iš Ameri
kos, Anglijos, Afrikos ir kitų žemių. /

“RYGOS NAUJIENOS” rašo apie kares (vainas), karalius, kara
lystes; apie politikų ir ekonomijų; apie žemės pirkinius ir pardavimus; 
bankus, prekystę ir pramonijų; apie amatus, darbus, uždarbius ir tarnys
tes ir tt.

“GYGOS NAUJIENOS” užtaria varguolius; šviečia juos ir parodo 
jiems tikrąjį — šviesų gyvenimo kelį, kuriuo kiekvienas gyvas i'.mogus turi 
teisę vienodai su kitais naudoties.

“RYGOS NAUJIENOS ' duos savo skaitytojams per šiuos 1912 metus 
išlošti arba laimėti 100 rublių ir

' Pi f* | * i r,: 1 , B«U T«l»pboce Dickbwoo 8757 ,

Ik IgflOwS SmDKUS
, ' J— Vienatinis tikra* daktaras-lietuvlf PhiUdelphiJoj — 

Jis rm mbalgM augtčiaiMiua Ir jau paakutloiua dalttariikut tnok«lut Buvo
' mlealavu daktaru mieste Indlanopoll* Mokėsi Ir praktiksvoįo TAs For* 

Pott GroįuaU Nuirai SeAoolaOd jv paliudijimai MsUtjll yra1
ofise, kur kiekvlsnaa atsilankje gali juos matyti - >-«•

tMtear ir»?į« save locoe ligoobutį PblladolphljoJ tr Ūme pačiame namo, 
padirbo pufkia wdUahUq klinika su laboratorija elektrikas inalioas ir ap-] 
tiekose goriausioms gyduolėma Oa visi ligoniai atranda taUlngj pageJb|. U-1 
»gydo Ir palieka sveiki fit*! k}liudija patys ligoniai v...-

,.Nuo visokių spuogu ir ttbėrimu. ant veido ir kaklo Ir viso kfino tslpogl 
nuo kito odos ir kraujo Ilgų. Dera geresnio daktaro Italo Dr I Stankų* 
Daug daktaro atlankiau, bei nei vienas oegaiėj 
švilpa. I® IT Car lion 8i. PbilMslpbia. P*- 
..Siuoml vielai iireilkiu sa- 
voiirdingj padėk) Dr.fitan* . ~ W T B 
kui ut iėgydymf o*rvų ligų •
Ir sugreiinim| vyrlikutno. d
Kuriu kiti daktarai atalsak* • 
llgydytl Ir visiems so slap- 
tomis Ilgomis patartu kreip 
lis pas dr Ig. įlankų, o ne- 
paairailCsito savo lygio < “'will J V
A. Zmudzen. fialom Moss • .MPiogreoSt D'rU- Staniu*. 

. John Akuotaltis. Montreal. Que. Canad*. ralo 
.Selte d.ena, kaip varau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju s u lyg u t ratu, jau I 
nageliu atsidėkot! Tamstai ii dž.sugsmo ds tik pus) l.ekarsto sunadojau bot 
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti D*ug.*ti neturto k, r*»yU net jau ne
reikalauju daktariškos pag.lbos Ta įklrl lu). kurii ta.p daug pr.kahkino 
mano ir kuri* kilt daktarai taikė už neišgydoma, dabar jau baigta gyti AČly 
Tamstoms ui pigi) Ir greity ligydymy “

9 ilgydau pasekmingai ir ant visados nuo: v _
reumatlttno. sksudejlma lonų. ssnarių kaulą, etrfos. koiu. peRo.’ nuo 

nsokiųAroujo Hgu uivreTiamu lytišku ilgų. lriper|. Uokorįsifilį, utkrelėji- 
ma ir OTlrbtmn viduriu, ttbėrtm* nietejim) ir augtmj ant veido ir k«m» »• 
vokui spuogu, dedervinių ir slinkime ptai'ku.galvos skaugėms .širdies. Inks
tu. kepenų ir plaučių ligas, visokias nors ų ligas neuralgija, drabėjimf sena 
riu. greit) s įpykimą iM««iejimf miegot ir Ogastį. greitf naih.ma. suhkų 
k-aJLiJL 4sriainno stogas freusilpnėjimasveikatos. visokias motorų ligas 

r nelegvIenU mėnesinių tek/jlm j ir gumbo Išvydau su ope- 
apendeoitia. vėli, skilvys augaa£tusakmonisvieokiussk*|tulius.l 

_____ __ ____ Ji. kepenų, inkstų ir pOslH Darau operacijas antįgysiu kaulų

1 Didumo 14x24 coliai.
J Šitas paveikslas — tai re- 
' tenybė, tai jubilėjinis 500 
i metą sukaktuvių išleidimas 
j kovos lietuvių ir lenkų su 
; kryžiuočiais.“ Paveikslas tep

liotas garsaus teplioriaus J. 
Mateiko. Jis perstato D. L. 
K. Vytauto irlenkų karaliaus 
Jagailos kovą su kryžiuočiais 
1410 metais, kuomet kryžiuo- 

. čią galybė galutinai sumalta 
ir jų garbė sumindžiota. Pa
veikslas išleista turtu ir spau
da “Kataliko”.
Tokio paveikslo niekur nega

lima gauti. Pageidaujama, i- 
dant tasai jubilėjinis paveiks
las papuoštų kiekvieno lietui 
vio namus, o ypatingai, kuo
met šiemet apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvių jubi- 
lėjus.
rarslūnoda labai pigiai, rerkant “Ka- 
tallko’* redakcIĮoĮe, ant vletoi, pa
veikslai lašuoĮa tik 25c. Sa prlalnn- 
tlmu in kitus miestui, 80c. Agen
tams, imant daug, nuleidžiama 50 
nuošimtis.

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

J. M. TANANEVICZE 
3244S. ■orguSi-. eiKIMJlL

■ JB? - UCfll
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visados turėtų rastis zopostps 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. Pasitnkit 
butelį namo šendie. Gaunamas visuos." 
geresniuos saliunuos ir pas:

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

•‘SAULE’
^<‘1 « tn£ ’ ... '

YRA TAI VIENATINIS LIETŲViG LAiKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU

• < i - S‘U

ANT NEDĖLIOS ’ - <‘°
... ■ ... " f ' VB:n -Ci :

Išeina ItaS; utplnfcas ir iiBtoijCla,
-----------------— PRENUMERATA KAŠTUOJA: - ---- ------------

AMERIKOJf g?6!8”3 „^pusel matų $1.25
EUROPOJ r■ ir Lietuvoj $3.50, Angli-

V joj irškotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

TIKRAS PRANCŪZIŠKAS KARTUS VYNAS $1.00.
Nuo visokią pilvo skaudėjimą, kaipo tai: prietvariaus, skilvio slogos, 
inkstą ir kepenų skausmą, skausmo nugaros ir šoną, skyste kraujo, rie- 
mens, geltligės, yrr. tai vienatinis sudrutinimas sergančią ir silpną. Su
gražina jiems sveikatą ir sudrutina. Prancūziškasis Kartusis Vynas yra 
nepraaukštinamas vynas del apetito ir dauginimo kraujo, yra geriausias 
šutvrrtintojas visos systemos. Kiekviena bonka gvarantuota. Parsiduotu. aptiekoje,

J. KRZYWINSKIO, 3149 SOUTH MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

KRYŽIUS ELEKTRIŠKAS VOLTĄ.
Likosi išrastas Austrijoje prieš porą 

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

Kryžius Elektriškas Velta, labai 
gelbsti prieš reumatizmą kaip raume
nų, taip ir sąnarių, prieš neuralgiją ir ■ 
diegliam visam kūne; prieš nusilpnėji
mą nervą, neuralgijos, bemiegės, nu
silpimui minties, Materijos, 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 k ino ant šilkinio raikščio ant kaklo, nuleisto iki pilvo.
Atsiųskit vieną dolerį per money orderį arba registruotai laiške, 

0 mes pasiųsime jums Kryžių Elektrišką Volta, Urba šešis už $5.00.
THE ELECTRIC VOLTA CROSS CO.,

3925 W. NORTH AVE., ____ CHICAGO, ILLINOIS?

Namai ir Lotai ant 
Pardavimo.

Musų banke randasi di
džiausias “Real Estate” 
skyrius namų ir lotų. Lie
tuviai pasinaudokite iš ge
ros progos, nes visi namai ir 
lotai randasi ant Bridgepor- 
to ii- apielinkėj lietuvių ap
gyvento j. Kam 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 musu 
banką, o mes suteiksime vi
sas reikalingas informacija? 
delei pirkimo namų ir lotų 
Jaigu kur norėtumėte pirk
ti namą arba lotą patinka- 
moj vietoj, atsišaukite prit 
mus, o mes vistiek sulygsi 
me piginus ir geriaus, negu 
kiti agentai.

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

AUBURN AVĖ.
2 lubų medinis namas, 3 štorai ir 

3 gyvenimai. Randąs atneša $1500.00 
metams. Kaina ....'......... $17000.00.

2 lubų kampinis mnrinis namas, 1 
Storas ir 1 gyvenimas. Bandos atne
ša $3.' 5.00 meams. Kaina .. $2200.00.

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

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

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

1 lubų mūrinis namas, 1 gyveninius. 
Kaina ..................................... $2700.00.

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

ABCH ST.
1 lubų medinis namas. Bandos at

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

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

na   $2150.00.
ARCHER AVĖ.

2 lubų medinis namas. Kai
na  ... $3000.00.

EMERALD AVE.
2 lubų medinis namas. Bandos at

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

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

2 lubų medinis namas. Bandos
atneša $420.00 metams. Kai
nu ............................................. $3000.00.

2 lubų mūrinis namas. Bandoj at 
neša $300 metams. Kaina $4000.00.

2 lubų medinis namas. Parsiduoda 
labai pigiai tiktai .............. $2800.00

2 lubų medinis minas, 4 gyvenimai 
5aina ...........................'......... $4000.00.
i flSK ST.

2 lubų medinis namag, 4 gyvenimai. 
Kaina ...............    $4500.00.

■ 2 lubų mūri Uis namas, 3 gyvenimai. 
•Kaina ..................................... $3200.00

rox st.
*1 lubų .medinis namas, 6' kamba 

Kai. Kaina ...................  91900.00.

&-uo.

S VEIK AT A

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai

W. D. Boczkauskas & Co.
520-522 W.Southll^ • Mahanoy City, Pa

Kalėdų dovana, kuri turi vertę per visą metę 
Aprūpinki t savo namą su 

Elektros Šviesa

3.
4.
5.

HALSTED ST.
1 lubų medinis namas su Storu. 

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

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

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

1 lubų mūrinis namas ir Storas sc 
5 kambariais. Kaina ............ $3000.00.

KEELEY ST.
1 lubų medinis namas, 6 -kamba

riai. Kaina .........................  $1400.00.
1 lubų medinis namas, 2 gyvenimai. 

Kaina  ............................... $1600.00.
LOWE AVE. - <?

1 lubų mūrinis namas, 9 kamba
riai. Namas intaisytąs pagal nau
jinsią būdą. Kaina .......... $3400.00

MORGAN ST.
3 lubų bizniavas mūrinis namas, Sto

ras ir 8 gyveniniai. Bandos atneša 
$1680.00 meams. Kaina .. $15000.00.

2 lubų mūrinis namas, 4 gyvenimai.
Raudos atneša metams $432.00. Kai
na ............................................. $5600.00.

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

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

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

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

1 lubų mūrinis namas. Kai
na   $2500.00.

YARNELL AVE.
2 lubų medinis namas. Bandos at

neša $300.00 metams. Kaina $2057.00.
LOTAI.

1. Lotas lauai geroj vietoj tarp lie
tuvių ant Auburn avė. ir 32 gatvės. 
Lotas ^25x100 pėddų. Kaina .. $700.00.

2. Du lot:.i labai geroj vietoj tarp
lietuvių apgyventa ant Morgan ir 33 
place. Lotas 50x130 pėdų. Labai 
geroj vietoj bent kokiam biznij kaip 
tai del drabužinio štoro arba "nickel 
shoe'4 teatro. Kaina už abudu lo
tu ..............   $4000.00.

3. šimtas lotų ant 46 gatvės tarp 
Western avė. Bockwell avė., Talman 
avė., Washtenaw avė., Fairfield avė, 
i.- California avė. Lotai randasi la
bai puikioj vietoj. Vanduo randasi 
ant visų 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 cnt Western avė, ir 44 
gatvės. Kiekvienas lotas $225.00 ir 
aukščiau.

JONAS M. TANANEVIČE
3244 So. Morgan St. 

Chicago, Ill.

SVIETIŠKI PAVEIKS
LAI.

Litigrafuoti paveikslai vienojo spal
voje, juodai ant balto, kurie privalo 
rastis kiekviename name, knj prgra- 
žintą kiekvieno iietuv-o stubą.

Gedeminas, Didi Lietuves Kuni
gaikštis, apima Kijavos pilį 1318 me
tais: maskoliai, puldami prieš jį ant 
kelią, paduoda jam duoną iy raktus. 
Miera 22x28. Eaina .....................  30c

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

D. L. K. Vytautas, 22x28
D. L. K. Algirdas, 22x28
D. L. K. Gedeminas, 22x28
Simanas Daukantas, 22x28 .... ___
Dabartinis Fopežius, Pijus X, ko- 

loruotas, 18x25 ................................. 25c.
_ Tie visi paveiktai puikiai išrodo, ga

li būti gera atminimo dovana an 
švenčių arba ant varduvių. Siunčiant 
pinigus ir užsakymu; uždėkite adresą:

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

35c. 
35c. 
35c. 
35c
35c.

THE COSMOPOLITAN ELECTRIC CO. šutei- 
kia šviesą tūkstančiams namų ir tukstančiij arklių 
pajiegos fabrikams perdėm visą pietvakarinę dalį 
Chicagos.

Jus galit turėti jūsų namą, arba šapą pritaisy
tą su šviesa arba pajiega arba abiem, pagal jūsų 
pačių supratimą už mažą mokestį pridėtą prie mi- 
terio bilos.

Pasiųsti Pdstalcardę, ateiti arba telefonuoti pas: 
THE COSMOPOLITAN Electric Co. pakaks.; 
Adresas: " . ..

General Contract Agent
General Offices, (Peoples Gas Bldg) 

122 So. Michigan Blvd.
I ( Randolph 3341 

Phones: jAutom. 64612
Katalikas naudoja Cosmopolitan Elektriką 

šviesos ir pajiegos.

. 7 Nesenai “Kataliko” išleistuveje išleista nauja knyga, kokios lietuvių kal
boje ligšiol dar nebuvo, vardu:

;t» :f •'->.» - ■ •

Sveikata arba Tiesus ir trumpas 
kelias į sveikatą.

Šis 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.
2. Valgymo budai ir virimas.

Virškinimas.
Valgio rūgimas arba fermentacija.
Kas yra alkoholis.

6. Kraujo cirkuliacija.
7. Alsavimas (kvėpavimas).
8. Kūno pielčiai ir judėjimas.
9. Inkstai bei oda ir jų priedermės.

10. Dirksniai.
11. Pajautimai.
12. Sveikata ir liga.
13. Parazitai.
14. Privatinė ir vieša sveikatą
15. Kaip išplėtojus kūnas.
16. Balsas.
17. Kūdikių ir vaikij prižiūrėjimas.
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.

del

Kambarys Optiszkas

PATENTED

Atminkite

‘M
Lietuviškojeaptiekoje

Krzywinskio

Štai kas tarp kitko apie SVEIKATĄ rašoma:
‘ ‘ Šitoji knyga privalo rasties kiek

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. - 
Šioj*,, knygoje ,trumpai , ir, supras-, 
tinai sutrauktos žinios, būtinai 
reikalingos kiekvienam žmogui, ku-_ 
riš 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-

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 
visą atžvilgių pagirtinu. Patar
tume visiems turėti namuose šį 
reikalingą rankvedį į brangiau- 
sįjį žmogui turtą — sveikatą." 
("Tėvynė”).

4 4 Knyga daro labai gerą įspū
dį. Ji yra labai pilnas rankve- 
dis, tinkamas mokykloms. Para
šytas populeriškai. Iliustracijos 
yra labai gražios. Abelnai imant,

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. Lietuvninkų”).

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 Seselė, nusipirk sau SVEIKATĄ, o šioj 

goj atrasi sau visą laimę. Nes kuomet žmogus sveikas, tai ir laimingas.
Kas nori save pažinti, privalo skaityti SVEIKATĄ.
Kas nori būti laimingu, tegu skaito SVEIKATĄ. 1
Kas nori pamesti girtuokliavus, tegu skaito SVEIKATĄ.
Kas nori, kad jo vaikai butų sveiki, tegu skaito SVEIKATĄ.
Kas nori ilgai būti jaunas, tegu skaito SVEIKATĄ.
“Kataliko” išlėistuve išleido SVEIKATĄ lietuvių brolių naudai, jų būvio 

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

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

Skaudėjimas galvos, nerviškumas, skaudėjimas 
akių ir tt., tai yra pasekme visokių kenksmingų aki
nių, kurie galėtų būti, daugume atstiikimų pataisyti, 
per gerą pritaikymą akinių. Peręgzaminavimas 
akių jumi nieko nekaštuoja, kada jumis 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 męs kiekvienus akinius gvarantuojam 
ir pritaikom. 3 J ■■•II

Optiškas kambarys Examinavimui, Randasi ap
tiekoje Krzywinskio, valandos ofiso: Nuo f pusės 8 iki 
9 vai. vakarais arba dienomis.

Priimame visokius taisymus akinių. ^ Turime vi- 
visokių ligų viską kas 
visokias rędajs; suteikiam 
visokius vinstns, familiji- 
Kainos mūšųa yra kuože- 
patys ir atminkit, kad mu-

JONAS M. TANANEVICZE
3244 So. Morgan Street, : CHICAGO, ILL

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

I DR. A. LEONARDAS JUŠKA į
5 Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
* 1749 So. Hilsted St., Chicago, Illinois.J PRIĖMIMO VALANDOS:
i Nuo 9 ryto iki 11: po piet nuo 3 iki 5 ir 

vakare nuo 7 iki 9.

*

Telephone Yards 3547

šokių gydančių žolių nuo 
reikalinga aptiekorystėje, 
dykai. Taippat išdirbam 
nius nuo visokių ligų, 
minusios, persitikrinkit
sų tavoras yra visados šviežias if gvąfantuotas.

Atsiduodamas jusi; atminčiai garbingi tautiečiai 
ir tautietės pasilieku su pagarba, <

Joseph E. Krzywinski
3149 S.Morgan st.,Chicago, 111.

* * * J
THE FALCUN CIGAR FACT.

Po vardu SAKALAS Cigarą Fabrikas
J. A. Nutauc Sav.
— išdirba f?eri*u*’*i5 —

HAVANOS CIGARUS 
Chicago, UI.

4613 S. Ašhland Ar., 
Tel. Ysrrtv 1735. 
SUSIRINKIMAS.

• . /Telefonas Yards >S3»
OR. J. KULIS

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas.
Halited 8L, Chicago, IllUoii. 

, PRIĖMIMO VALANDOS: 
Nūo 9 ry to ik i j i; 6 iki 9 vakare.

* * * * 
$ *

*«****M*^#M***************

i*
*

* N0o9 ryto iki 12: 6 iki 9 vakare. ' ja
■įį. Nedel. nuo 9 iki popiet: nuo6 iki 8vak. Jį

**$ejt*Mt4f****4f*»********»įtŽ

■*•***•

kohtraktierius
Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.

939-33rd Pl. Chicago, UI. w

Telefonas Canal 3263

. Daktaras S. Wissig
Iš SENO KBAJAUS.

Su geriausia pasekme gydo visokias Ironiškas ligas vyrų ir mo
terų, kad irųužsisenėjusias.. Jei kiti jus neišgydė nueikit pas jį, o jis 
jumis apžiūrės' ir pasistengs pagelbėt. •

Dr. Wissig duos geriausius vaistus iš savo aptiekęs.
. Pirma rodą dovanai. >

Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryfeB ir «UO; 5 4ki S:30 vakare. Ne- 
deltomis nub.10 iki 12 ryto. ‘ > .į •. • -, ' - -

ag
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Ant.
Dom.
Mart.

LIETUVYS GYDYTOJAS

3310 South Halsted Streetnau-
Tolephono Yards 3162

CHICAGO, ILL,(51-52)

(52-2)

Ąkuszerijos Mokykla

Draugysčių Reikalai.

PAIEŠKOJIMAI. GERA PROGA!

Nuo $400 ir aukszcziau
kaip

MHP & SleinM
SUSIRINKIMAS.

DIENRAŠTIS

CHICAGO,

NAUJŲ METŲ Telethons Yards 1454
Stan.

Kasierius,

WM. E. FURLONGPadėjėjas,

FIRE INSURANCE

KATALIKO” NAMUS 3502 So. Halsted Street Chicago, III.

Išgyto, kad botum sveikas
Vertėtų tht Visiems 

Amerikos lietu viams

Specialistas 
Vyru ir Motera Ligų.

Rutkowskis, 
918—33rd St.

Chicago, I

$150 ir aunščiąu; Kreipkitės:

Lietuvės, mokančios 
Akušerėmis, išlavinu 
Tinkamiausis amžius 
tės į

pigiai parduodu LOTUS palei lietuvių bažnyčią 
Kingston, Pa.

VYRAI! =S Dr. ZINS

j entališkus dokumentus, pa* 
veizdan: Egzaminu© jam ab* 
atraktus, Pirkimo ir parda
vimo raštus; Doviernastiš£ 
Testamentus; Draugijų in- 
korparąvimus; Affidavitus 
ir visokius kitus raštus; ko
ki tik Rejento arba “Notary 
Public” skyriuje daromi.- 
Mes taipgi iškolektuojame 
dalis iš tėvynės ir atliekame 
ahelnai visus reikalus. Taip
gi parūpiname pasportus iš
važiuojantiems į Lietuvą ir 
užtvirtiname juos pas Rosi-, 
jos konsulį.

lietuviškai rašyti ir "skaityti ir norinčios tapti 
ir prirengiu prie egzamenų (State Board of Health).

Taipgi lotai ir ant Hilldale Park

Norinčius mokintis meldžiam 
atdara 

Mo- 
arti1

I Dr-stč Lietuvos SunŲ N. 1 ant Town 
of Lake turės savo susirinkimą iš prie
žasties užimtos svetainės, 13 d. Sausio 
1912 m. 8tą va. vakare P. Pelitaus- 
kio svetainėje 4512 Hermitage Ave. 
Kiekvienas privalo pribūti.

Jos. Zalandauskis, Raštin., 
4513 Hermitage Ave., 

Chicago HE

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

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

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

J. Grimaiia, Maršalka, 
31 Techery St.

KLIUBAS LIETUVOS KUNIG. 
MINDAUGIO.

J. V. Zachareviče, Prez., 
917 — "3rd 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?.

JOHN M. TANANEVICZE
3244 S. Morgan st., Chicago.

DMINISTRACUA DRAUGYSTĖS 
LIETUVOS SUNU NO. 1.

ANT TOWN OP LAKE.
Tam. Petrokas, Pirmsėdis, 

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

4600 S. Paulina _St.
Juoz. Zalandauskas, Prot. Rašt., 

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

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

DR-STĖ ŠV. KRYŽIAUS ANT 
TOWN OF LAKE.

A. Kasmauskis, Pirmsėdis, 
4559 Hermitage Ave.

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

Aug. Saldukas, ProtokolŲ Rast.,
4559 S. Hermitage Av.

Jonas A. Kruša, Raštin. Fin., 
4642 S. Marshfield A*ve.

M. Ambrozaitis, Išdir.inkas, 
4447 S. Honore St.

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

‘ * KATALIKO ’ ’ KLIUBO 
ADMIN ISTR ACI JA. 

EDWARDSVILLE, PA. 
Mot. Stragis, Pirmsėdis, 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Raštin., 

_ 238 Slocum St.

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

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

NATIONAL LITHUANIAN ATH
LETIC CLUB (TAUTIŠKAS LIETU
VIŲ GIMNASTŲ IR LAVINIMO 

KLIUBAS.

Orsewski, 
3229 Mospratt St.

GERIAUSIA L. ŠOKIŲ MOKYKLA.
Mokina visokius šokius; mokinama: 

vakarais: panedėlyję, utarninke ir se- 
redoje. -------------------
atsilankyti minėtais vakarais, i 
nuo 7:30 iki 10:30 vai. vakare, 
kyklos adresas: 936 W. 33 St. 
Morgan St., Chicago, HI. ' * -■ -

Prof. Frank L. JANKAUSKIS.
(1—7) fa

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

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

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

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

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO .« AIM. SM.

Juazapas L'alandauckas, Prez., 
4513 Hermitage Ave.

Jurgis Leščinskis, Vice- prezidentas, 
4535 S. Honcre St.

Juozapas Palėkus, Prot. Rašt.
4558 S. Madshfield Avė.

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

Stan. Anųčauskas, Kasierius,
4559 S. Hermitage Ave.

TEMYKITE 
LIETU VIAI!

Ant pardavimo*gei 
tuvių apgyventa gr£ 
viškos bažnyči 
lietuvio. James Fitzsimmons. 
Court & 15 St., Grant Works,

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

DB-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. Neverauekas, Fin. Raštin., 
2313 W. 23 Place.

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

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.

ADM1 KIR ACT J A LIET. TEATRAI. 
DRAUGYSTĖS PO PRIEGLOBA SV. 

MARTINO, 
nik. Overlingas, Firmin.

3245 S. Morgan St.-
Stan. Stonevicze. Vice-prez., 

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

1900 W. 17th St. ■ 
Kadzievski, Išdininkas, 

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

3244 S. Mrgan St.

1Į)R. RICHTERS
PAIN 

EXPELLER

DIDELIS TEATRAS.
Lietuviškas Teatrališkas Kliubas 

“Lietuva” stato ant scenos komedijas: 
‘ ‘ Audra Giedroje ’ ’ trijuose aktuose 
ir “Saliamono Sapnas” viename akte,: 
nedėlioję 7-tą d. Sausio (January)) 
1912 m., svetainėje Hull House ant 
So. Halsted gatvės ir W. Polk gatvės, 
Inėjimas į svetainę nuo Polk gatves.! 
Tikietai 25c. ir aukščiau. Prasi-,
dės 7-tą vai. vak. “

Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvai
tės! Meldžiame atsilankyti visus 
kuoskaitlingiausiai, o užtikrinam, Jog' 
nesigailėsite, nes bus parinkti geriau-; 
si lošėjai. Kaip jau visiems žinoma, 
viršminėtas Kliubas atlošė ir didelius 
teatrus gražiai ir atsakančiai. Kvie-> 
čiarne vardan Kliubo “Lietuva”

KOMITETAS.

; tas sumanymas remti 
; Lietuviams., juk rei- 
; kia turėti į jkągdien po 
; ranka žinių skelbėjas 
; ir kelrodis. . Pirmiau 
; dienraštį leisti neleido 
' nekurios aplinkybės, 6 
; nūdien tas pergalėti ga- 
! Įima. - i

Reikalingas daktaras lietuvys—ka
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. r

Paieškau savo sesers Julijonos Bagi- 
danskytės, paeina iš Kauno. gub., iš 
Miestelio Jurbarko; antri; metai kaip 
Amerikoj; pirma gyveno-New Britain* 
Conn., , dabar ,-nežinau ^ kur. Meldžiu 
atsišaukti*šiuomi adresu: - _

Vincentas Bagdanskas, ” 
2926 Carson St. S. S. Pittsburg, Pa.

(1-2) -•

ADMINISTRACIJA DRAUGYSTĖS. 
SV. JURGIO KAREIVIO K.

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

425 S. Grant Lt.
7. Staneika, Vice-prezid., 

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

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

18 N. ‘Meade Et.
,V. Adomyn.as, I Finansų Sekr., 

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

New Grove St.

Ant pardavimo saliunas i/* kotelis— 
24 ruimai, gerus pinigus .daroma vieta. 
Priežastis pardavimo—nei akėjimas lie- 
11 iškos kalbos, o biznis vien su lie
tuviais. Labai gera proga lietuviui.

Schmidt,
54 E. Kenzie St.

Turime už garbę pranešti visiems 
lietuviamss, kad sutvėrėme kliubą, ko
kio dar nebuvo Chicagoje. Turi vi
sos tautos tokius kliubųs, tik netu
rėjo lietuviai. Tai mes pasistengėme 
sutverti tokį kliubą kaip ir kitos tau? 
tos turi ir norime pritraukti jaunus 
vyrus lavintis visokių gimnastikų 
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilan
kyti musų kliuban, 3301 So. Morgan 
St,far Chicago,III. Sekantis susirin
kimas. .bus laikomas ■10 d. sausio, 1912

Prie išsisukimo, Su- 
durdimo, Perimtu 
muskulu, Skausmų 
Romatizmo, NeuraL 
gijos ir panašiu kan- 
kiu niekas taip greit 
nepamačina, 
sutepimas su 
Pain Expeleru 
Gaunama v'aoae a p. 
Hefcooe U8 35 Ir 5Oc. 

F.Ad.Richter&Col
SIS PEARL ST. i 

J ■ NEW YORK!

f Tėmyklt" 
T ant An kero 

ženklo ap- 
saugojimo.

IŽIDOR NAUSIEDAS
917 West 33rd st., Chicago.

Priiiria ' bankon' pin-gus ir moka 
3%.. .Skoliną pinigus- ant Real Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortės ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalia,

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

Parengtas 
vių Klerkų, 
(Jan.), 1912 
tainėje, 3417- 
Prasidės 5 valandą po pietų. Muzy- 
kč bus po vadovyste P.. Mishkinis or
kestrą.

Malonei vienu žodžiu visus užkvie- 
čiam merginas ir vaikinus kuoskait
lingiausiai atsilankyti ant virš minėto 
baliaus, kuris bus vienas iš puikiausių 
pasilinksminimų tinkamu jaunuomenei, 
ir kaip žinoma jogei Sąjungos Lietu
vių Klerkų visados turi puikiausius 
apsiėjimus ant balių ir daugiau links-, 
mų laikų, o ypač ant šios Liepines 
Partijos bus daugel naujų juokingų ko- 
medių;, nepamirškit atsilankyti, o bu
site užganėdinti. Kviečia

KOMITETAS.

Parsiduoda labai pigiai grocernė ir 
kiandžių (saldumynų) krautuvė. Prie« 
žastis pardavimo—nesveikata savinin
ko, ir pradedant apgyventi lietuviais 
tą vietą, savininkai? nesukalba, 
dokitės iš progoą.’ Adresas: 

John Lasati, 
1801 Johnson St., 

Chicago, Hl.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS. 

Benediktas Butkus, Pirmsėdis, 
843 — 33rd St.

Jonas Bagdonas, Pagelbininkas, 
3233 Auburn Av.

Ant. Mosteika. Protokolu Raštin., 
821 — 33rd Pl.‘

Vine. Grigalių ,rs, Fin. Raštin., 
718 ,W ISth St.

Jonas Bijatiskas, Iždininkas, 
840 — 33rd PI.

AUŠROS” 10 M. SUKAKTUVIŲ 
VAKARAS.

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., 

3244 S. Morgan St.
Jurgis Brazauckas, Fin. Rast., 

4530 S. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius. 

4513 S. Wood St.

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

Vladislovas Lincevicze, prezidentas,
18 Union St. “

Juozas Muckus, vice-prezidentas, 
439 Indiana Avė.

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

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

Mykolas Sabalianckas kasierius, 
214 Entrance Ave.

Mateušas šabonas, maršalka, 
Apiekunai kasos: 

Antanas Waitekunas, 
Jonas Grigoras, 
Adolfas Paraszinckas. Bus išdovanota tiems, kurie ateis 

navatniausiai pasirėdę ant Pirmo Iš
kilmingo Maskaredos (Masquarade) 
Baliaus parengto storone Jaunu Vyrų 
Liet. Draug. Kliubo, subatoj, Sausio 
(Jan.) 6 d., 1912 m., Freiheit T- rner 
svetainėj, 3421 So. Halsted St. Pra
sidės 7 vai. vakare. Inžanga vy
rams 35c., motermis 25e. Muzika po 
vadovyste F. Kuzmarskio “Birutės” 
orchestra.

širdingai užkviečiame visus daug 
gerbiamus Lietuvius ir Lietuvaites 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti ant šio 
Maskaredos Baliaus, nes bus vienas 
iš navatniausių prisistebėjimų. Taip
gi nepamirškite apsirėdyti . kaip na- 
vatniai ir išlaimčkit dovaną.

Paieškau savo brolio Antano Te- 
ločkos, Kauno gubernijos, Raseinių pi-, 
vieto, Jubrarko valsčiaus, sodos Jx>- 
kubaičiu. šeši metai atgal gyveno 
Pittsburge, iš kur persikėlė į Balti
more, Md. Kas žino, apie jį arba jisai 
pats teatsišaukia šjuomi antrašu: 

Jonas Taločka
551 W. 14th Place, 

(51-52-1) Chicago, Ill. į;;

Paieškau darbo atsakaneioj buČer- 
nėj, kalbu Lteuviškai, lenkiškai ii 
angliškai, atsišaukite šiuo antrašu: į-

Mr. J. Mojar, “ ■
1702 So. Union St.,

(52-2) Chicago, Ill. • -

Marijona Petrauskiene, paeina iš 
Kauno gub., Panevėžio pavieto, atva
žiuodama iš Lietuvos turėjo su savim 
geras drauges, vieną Zuzaną vardu, o 
kitų dviejų vardų nepamena ir nega
li pasakyti iš kur paeina. Kelionėje tos 
drauge daug kuomi patarnavo, nešio- 
damos sergantį kūdikį ir kelionės daik
tus. Atkeliavus New Yorkan minėta 
Zuzana paėmė nuo manęs penkis do
lerius ir kada mus atskyrė tai jos ne- 
noroms nusinešė ir mano rišuliūs, ku
riuose buvo paduškos ir daug bran
gesnių daiktų. Tos merginos važia
vo į Bostoną ir jaigu jos atsišauktų, 
tai aš duočiau joms geras dovanas. 
Atsišaukite šiuomi adresu:

Tony Petrovsky, 
Box 218, Genoa Junction, Wis.

(51—1) “

Ant pardavimo 8 namai ant 34 
gatvės ir Wall St; Kiekvienas namas 
lėšuoja $3500.00. Atsišaukite pas sa
vininką: £

DEVINTAS IŠKILMINGAS BALIUS 
IR LIEPTUS PARTIJA (LEAP YEAR 

PARTY).'
storone Sąjungos Lietu- 

nedčlioj, 7 d. Sausio 
m., Freiheit Turner sve- 

Halstcd St.

ADMINISTRACIJA DF-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO.

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

kntanas Mazelauskis, Pagebininkas,
3302 S. Morgan St.

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

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

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

Ignacas Brazauskis, Knygius, 
3220 Illinois Court.

tik bus suspėta 
ineiti į 
naujus

Paieškau Petro Kairio ir draugo Jjį; 
no Uokso, abudu paeina iš Kauno gub, 
Panevėžio pav., Panevėžio; valsčiaus įr 
sodžiaus Paringių. Brolis mano pir-į 
ma gyveno Eagle Lake, Me. Box 93., 
o dabar nežinau kur yra.» ..Meldžiu: 
labai jo paties ar ko kito, idant teik
tųs duoti žinią, už k į busiu' labai 
dėkingas. Mano adre-as:

Antanas Kairys, 
168 Bowen St.,_ So. Boston; Mašs;

ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS 
TAUTIŠKOS DR-STĖS “VIENYBĖ”. 

S. Pocius, Pirmsėdis, 
670 W. 18th St.

Radaviče, Protokolų Raštin., 
1823 String 

J. Tananeviče, 
670 W. 18th

Girgždas, Pirm. 
913 W. 19 __

Jonas Simanas, Finansų Rašt. 
2037 Canalport Ave.

“Aušros’* prelėkciją,
Sausio 7 d. 1912 m, 3; yal 

po pietų “Aušros” svetai
nėj 3149 So. Halstėdf^ajL.

Parsiduoda pagal paskučiausius rei
kalavimus inrengtas ofisas \ del Dak
taro, lenkais apgyventoje apylinkėje, 
ant didžiausios gatvės. Telefonas 
Melrose Park 786. Adresas: M. 
Young, Melrose Park, Hl. (1—2)

Dr.ZINS, 183SSCHICAGII
Vctamdos: Nuo 8 ryto Iki 8 vok? NedXliom)

ADMINISTRACIJA L. L. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, WII KES-BARRE, PA.
Adomas Cikanauskas, Pirmsėdis,, 

78 Lee Park Ave.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas, 

78 Oxford St.
Juozas Adoninas, 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.

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

Moka $3.00 nuo šimto už padėtus pi
nigus. Skolina, pinigus statymui ir 
pirkimui ■ mamų. ' Partraukia pinigus 
iš kitų 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- 
tarijalnam skyriuje padirba visokias 
rejentalįškas ir legališkas popieras ir 
dovicrenastis ir užtvirtina pas kon-

TOWN OF LAKE SAV- 
tNGS BANK 
J. įy ELIZ_S, Sav.

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

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

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

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

iV. MYKOLO DR-STĖS WILKES- 
JBAR.BE, PA. ADMINISTRACIJA.

Silvestras Pileckas, Prezidentas, 
462 E. South St.

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

.Vincas Adominas, Prot. Sekr., 
H Logan st.

tinrim Deltuva, Finansų Sekr.

KRAUJO. 
UŽNUODIdIMĄ. 
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, Szun- 
votes. Niežus, H^morhoidus, 
Patinusias Gyslas. Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias 
Ligas.

Senu patyrusiu ir pasekmingiausiu spėcijalistu Chicagoje, kuris 
aplanko savo ligonius ypatiškai.

Aš noriu išgydyti kiekvieną kenčiantį vyrą nuo Varicoceles, Strikturos, Užkrečiamu 
Kraują Nuodų, Nerviškos Negales, Hydroceles arba ypatingų vyrų ligų.

Tas laisvas pasiuliuimas.yra atviras visiems, kurie praleido daug pinigų ant daktarų ir 
gyduolių be jokios naudos, ir mano noru yra parodyti visiems tiems žmonims, kurie gy
dėsi pas tuziną ar daugiau daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vienintelį būdą, ku- 
riuomi tikrai ir ant visada išgydau.

VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ 
atsilankykite į mano ofisą ir pasiteiraukite su manim draugiškai. Kalbame visomis kal
bomis. Tamista gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, Jgytu per 14 metų 
esant specialistų vyrų ligų. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai as tamstai parody
siu kaip išsigydyti ir

Išgydau visiškai ligas skilvio, plaučiu, kepenų ir inkstu. 
Nemokėk už nepasekmingą eydymą—NEISŽGYDO, NEMOKĖK.

Atidėtas ant subatos vakaro, 20tos 
dienos sausio, 1912 m., šv. Jurgio 
parapijos svetainėj, kampas 32 Place 
ir Auburn Ave. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Inžanga 25c. ir augščiau. 
Moksleiviams puse kainos.

Programas: 1. Lošimas komedijos, 
“Piršlybos”, dalyvaujant artistams: 
M. Montviliutei, P. Moskienei, B. Ber
notai tienei, M. Damijonaitienei, J. 
Stankūnui, J. Bgaudui, J. J. Zolp, 
B. Vaitiekūnui. Režisorius — K. Jur
gelionis. 2. Dainuos šie musų daini
ninkai: A. Micevičia, K. Vičas, P.. 
Kriščiokiutė ir M. Janušauskienė. 3. 
Instrumentalinė muzika: M. Zigmont, 
J. Dobilas, J. Mockus įr P. Sarpaliuš. 
4. Prakalba, K. Gugis. 5. Monologas 
Brusokas. 6. šokiai visokios rųšies

Kaip matote vakare bus įvairus — 
interesingas. Vardai dalvaujančių 
užtikrina puikų programo išpildymą, 
nes tai musų geriausias spėkos* Mes 
duodame kuogeriausia — meldžiam atsi
lankyti. Pelnas — sušelpimui 
moksleiviu.

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! 3 "

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

KETVIRTAS PULKUS MASKXNXS 
BALIUS!

Parengtas Liet. Giesmininkų Dram. 
Draugystes po priegloba šv. Cicilįjos 
Nedėlioję, 7 d. Sausio (Jan.), lOlirin.*- 
Atlas svetainėje, 1436 Emma St., arti, 
kertįs Milwaukee Ave. ir Noble JJtf 
Pradžia 2:30 vai. po piet. Įžanga, 
pigi, vos tik 25». porai. -•

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

Su pagarba,
RENGĖJAI.

4 p^m,kaitis 
1607CN. J^^nSAv. Chicago

Priiiha bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinig s ant Real Estate. 
Iterjukrfę* parduoda namus i rl'otus. 
Parduoda >*ŠiM£Otres ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis.

. OFISO V AL ANDOS: Panedėliais, 
š€rSaoifij(, * ket v ergais ! ir subatoms nuo 
8 irto iki. 9 vOauo, Hę^ėliomB,' utar- nlulafa ir petnyčiom. nuo S ryto iki

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

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^ Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai 
mano vėliausia metodą. Szir- 
dies ligos. (Ištyrimas Dovanai)
VISISZKO I8ZGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamistą išgydysiu visiškai, jaigu tamista 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at- 
sakančiogydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuosuok nuo kente-' jimų. (ITODA DOVANAI J KalbamaLietuviazkaf.

■- Paieškau savo sunaua Kazimiero 
Pamidenčio, paeinančio iš Kauno ra
dybos Raseinių apskr., Kviedainos pa
rapijos. Girdėjau kad yra Brooklynę, 
N. Y. Gal kas girdėjote apie jį 
ar jis pats tegul tuojau atsišaukia po 
antrašu:

Juoz. Pamidentis, fL
550 Liberty St., Chicago, HL

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
riosparašyti 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 šifkortės ir 
siunčia pinigus į visas svieto dalis.

BANKOS VALANDOS: Panedėliais, 
serędoms, ketvergais ir subatom nuo 
8 ryto iki "9 vakaro; nedėliom, utar
ninkais ir pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
6 vakaro.

Kas nori 
Dienraščio 

tegu tučjaus 
atsiliepia 
laišku

... (52-1)

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

Be skaitlingo 
visuomenes pri
tarimo • nebus 
galima tas dar
bai pradėti

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 šifkortės ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis.

OFISO VALANDOS: Panedėliais 
seredom, ketvergais ir subatoms nuo 
8 ryto iki 9 vakaro. Nedėlioms, utar- 
uiąkais,jr pėtnyčioms nuo 8 ryto iki 
^ jjafcaroį •

&tsa£an£iausiaš, 
Lietuvis"

Telephonas Seeley 3029
Telephonas Normai 2617
ILLINOIS

Taupykite pinigus.
Keistuto Paskolinimo ir Budavojimo 

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

kričio 9tą (Nov.) 1911, ant Dr-stės 
susirinkimo, kuris atsibuna kas Ket- 
vergas, 8 vai. vakare J. Ridiko sve
tainėje, 3251 Illinois Court, kampas 
33-čios gatves, ši Dr-stė (Spulka) yra 
seniausia iš visų lietuviškų Spulkų 
Chicagoje. Akcijos kaina 25c., taigi 
kiekvienas gail užsirašyti po keletą 
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 
suččdijimo pinigų, mokant po kelis 
centus arba dolerius ant savaitės.

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

Skolina pinigus tiktai ant pirmo 
morgičiaus (Mortgage) su peržiūrėjimą 
visų poyierų ant atsakančių namų.

Su guodone,
B. Butkiišj Prezidentas, ; 

843 ‘W. 33rd1 Si. r
J. P. Ewaldas, Sekretorius, 

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

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

’• ■• • -- < n“ •" į

Kaanoriiiienraščio 
tegu pritaria laišku.

J. M. TANANEVICZE
3244 S. fiaigM s£, tticije, III.

Dienraštis 
turės pasirodyt 

pirm '
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Chicago, IllMorgan Street3249

JONO M. TANANEVtOZIO BANKA

JONAS

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

Siunčia pinigus į 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 į Lie
tuvą ir užtvirtina juos pas Rusijos Konsulj.

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

Išdupda čekių "knygėlęs', Biznieriams, Fabrikan
tams ir kitiems, su kuriais tai čekiaįs jie apmoka 
savo “Bilas”, algas ir v sėklas kitas išmokestis,

■ Šios Bankos čekiai yra geri visose' Bankose po 
visą Ameriką. . '

Priima pinigus taupinimui (užčedijimui) 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-

Jei nori siųsti pinigus j 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.

Jono ĄL 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 likties 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, neš tą dieną bus duodama dovanos visiems naujon Bankon atsilan- 

kusiems su bent kokiais reikalais.

Todėl jei esi biznyje ir turi klapatą su vedimu biz- S 
. nįo jokųndų,, tai. atidaryk 

J.. ‘Tananevičio harikoje, ,
. rokundss kas- menuo-iki vienam centui, ir nerei- g 
kalausį 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 biznį mieste Chicagos, - 
tai pinigų pasiskolinti gausi J. M. Tananevičio 
Bankoje.

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

Persikrausčius užprašomą visi lietuviai atsilankyti naujon Bankon, atminimui
■ - tą dieną-bus duodama Dovanos. Į /
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